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Horen, zien en voelen

De tekst van Wouter Davidts waarmee 
dit nummer opent, gaat over de ont
wikkeling van het ruimtebegrip in de 
kunst, van de minimal art en de white 
cube, over Buren, Asher en het site- 
nonsiteconcept van Robert Smithson, 
tot Gordon Matta-Clark en de Alter
native Spaces. Davidts behandelt kun
stenaars die nu tot de canon behoren 
en die allemaal wel beseften dat ze niet 
konden ontsnappen aan de institutio
nele, publieke conditie van kunst. An
dere kunstenaars zijn vergeten, wel
licht door hun pathologischeontkenning 
van die conditie. De Amerikaanse 
kunstenares Lee Lozano, die centraal 
staat in de kunstenaarsbijdrage van 
Bik Van der Pol, is tijdgenote van 
Smithson en Matta-Clark. Haar laat
ste werk is haar verdwijning uit de 
kunstwereld.
Meerdere teksten in dit nummer 
draaien rond een zinnelijk, zintuiglijk 
appèl. In zijn stuk over modefoto’s, 
porno en het verlangen naar het 
lichaam ‘als onbeschreven blad’,speelt 
Camiel van Winkel Kate Moss en 
Cindy Sherman tegen elkaar uit. Bei
den vertolken het gegeven dat er geen 
bestaan is buiten de code, maar terwijl 
Sherman de code reflecteert,geeft Moss 
er zich aan over. Kate Moss maakt het 
spel van de code tot een persoonlijk
onpersoonlijke praktijk die veel radi
caler is dan die van Sherman ooit zou 
kunnen zijn. Wat Sherman acteert, 
dat is Moss gewoon.
Over verleiding gaat het ook in Vivian 
Liska’s lezing van vier interpretaties 
van het homerische sirenenverhaal. 
Langs Adorno, Blanchot, Sloterdijk 
en Kafka om stelt ze de vraag naar 
welke afgronden de sirene, metafoor 
voor de literatuur, ons wil lokken.
Twee teksten vertrekken vanuit de ver
voering van het oor. Bert Bultinck 
vraagt zich af hoe we moeten omgaan 
met de impact van popmuziek die ons 
ontroert en aangrijpt, ook al doet het 
lege sentiment van popmuziek ons de 
futiliteit van die ontroering beseffen. 
Dat muziek ons overweldigt en ver
leidt, maakt voor Dirk Pültau deel uit 
van haar historisch schuldcomplex. 
Ook deze tekst gaat te rade bij de 
literatuur: Doctor Faustus van Thomas 
Mann.
De genealogie van de ervaring van 
Lieven de Cauter tenslotte, kan deze 
bijdragen omkaderen. Hij vertrekt van 
het moment waarop de ervaring be
wust wordt van zichzelf. Zijn geschie
denis van de ervaring overloopt vijf 
stadia: de sentimentaliteit, de beleve
nis, de invoeling, de shock, en de kick.

Dirk Pültau
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Wouter Davidts

In het artikel The Crux of Minimalism stelt 
Hal Foster dat de minimal art erin geslaagd 
is het project van de modernistische kunst 
tegelijkertijd te “bedreigen, te vervolledigen 
en te verlaten”. [1] Bij kunstenaars als Carl 
Andre, Larry Bell, Dan Flavin, Donald Judd, 
Sol LeWitt, Robert Morris of Richard Serra 
bereikt de moderne kunst haar hoogtepunt, 
haar eindpunt én neemt ze een nieuwe start. 
De demarche van deze oeuvres situeert zich 
in de eerste plaats op het niveau van de 
ruimte. De minimal art morrelt niet alleen in 
vormelijk opzicht aan de autonomie van de 
kunst, ze rekent ook af met de transcenden
tale ruimte van de modernistische kunst. 
Het minimale kunstwerk staat niet meer ‘op 
zichzelf. Het heeft geen autonome scène 
meer. Het hangt niet in een kader of staat 
niet op een voetstuk, maar vat post tussen 
andere ‘objecten’ en laat zich lezen in ter
men van ‘plaats’. Zo neemt de minimal art 
afstand van het plaatsloze karakter van veel 
abstracte kunst. Ze verleent geen toegang 
meer tot de veilige, autonome ruimte die de 
kunst ons vroeger bood. De toeschouwer 
wordt thans teruggeworpen op het ‘hier en 
nu’ van de ruimte. Hij moet het kunstwerk 
niet zozeer ontleden aan het oppervlak, als 
een geïsoleerd object met zijn medium
specifieke eigenschappen, maar dient het te 
ervaren als een specifieke interventie in een 
gegeven ruimte. Wanneer minimal die 
ruimte aan het einde van de jaren ’60 tot 
onderwerp neemt, valt het begrip ‘ruimte’ 
echter nog altijd samen met de canonieke 
white cube. De witte kunstruimte, die door 
Brian ‘O Doherty in het legendarische essay 
Inside the White Cube. The Ideology of the 
Gallery Space onder meer wordt uitgeroe
pen tot ‘het archetypische beeld’, ‘het be
langrijkste icoon’, ‘de voornaamste uitvin
ding’ of ‘een van de grootste triomfen’ van 
het modernisme, kent met de abstracte kunst 
van de jaren ’50 en ’60 immers een hoogte
punt. [2] De witte wand heeft het ambiva
lente voordeel van nadrukkelijke aanwezig
heid en volledige onzichtbaarheid. Ze doet 
aan de ene kant de formalistische kwalitei
ten van abstracte schilder- en beeldhouw
kunst tot hun recht komen, en gedraagt zich 
aan de andere kant als een neutrale context

Messy Minimalism
Voorbij de white cube

De ruimte van 10 Bleecker Street met werk van Nancy Holt (Crossed Locators, 1972)

voor die kunst. De witte wand vertegen
woordigt de universele en internationa
listische ruimte van de plaatsloze moderne 
kunst, en is meteen de architecturale typolo
gie bij uitstek waarmee het modernistische 
project zich voltooit. Maar wat als men nu 
de stelling van Foster doortrekt op het ni
veau van die ruimte? Als de minimal art niet 
alleen een ‘nieuwe limiet’ maar ook een 
‘nieuwe vrijheid’ voor de moderne kunst 
heeft betekend, en men weet dat die stap 
vooral een ‘ruimtelijke’ aangelegenheid was, 
wat zijn dan de gevolgen voor de zoge
naamde default setting van de minimal art: 
de white cube! [3] Vindt ook de witte kunst
ruimte in de minimal art haar hoogtepunt, 
haar einde en een nieuw begin? Leidt de 
ruimtelijke omwenteling van de minimal art 
tot een of meerdere nieuwe architecturale 
typologieën? En zo ja, in welke mate slagen 
die erin de idealistische premissen van hun 
modernistische voorganger achter zich te 
laten? Wat na de white cube!

Sculpture as place.
Dan Flavin, Carl André en Robert Morris

Met de minimal art begint het streven naar 
een vorm van sculptuur die in staat is haar 
context te reveleren. ‘Plaats’ of ‘ruimte’ 
worden sleutelbegrippen in de artistieke 
ingreep. Minimal articuleert zowel de plaats 
die het object inneemt, de plek die de archi
tectuur vrijmaakt, als de ruimte die het be
wegende lichaam van een toeschouwer met 
zich meebrengt. Daarbij voltrekken mini
male kunstwerken een ruimtelijke omke
ring: elke interne, picturale, illusionistische 
ruimte wordt aan hen onttrokken, opdat die 
ruimte aan de toeschouwer vervolgens als 
extern, letterlijk, actueel en fundamenteel 
publiek kan verschijnen. [4] Door alle in
terne formele verbanden uit het werk te 
weren, en betekenis radicaal aan het opper
vlak te situeren, activeert het minimale ob
ject de ruimte rondom. Het vestigt de aan
dacht op zijn context. Binnen die optiek 
gaan de verschillende minimalkunstenaars 
weliswaar anders te werk, zowel wat hun 
materiaal als wat hun ruimtelijke strategie 
betreft; de series van Carl Andre, de neon 
tubes van Dan Flavin, de specific objects 
van Donald Judd, de boxes van Anne Truitt, 
de grids van Sol LeWitt, en de gestalts van 
Robert Morris bestrijken een breed spec

trum aan ruimtelijke strategieën die, gaande 
van impliciet tot zeer expliciet, de context 
van het werk zichtbaar maken. [5] Maar 
allen hebben ze een ruimtelijke benadering 
van de ‘concrete’ context gemeen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit een analyse van drie cru
ciale solotentoonstellingen van Dan Flavin, 
Robert Morris en Carl Andre, die haast 
gelijktijdig plaatsvonden in New Yorkse 
galeries, midden jaren ‘60. De November 
Show (Green Gallery, november 1964) is de 
eerste tentoonstelling waarin Dan Flavin 
uitsluitend met neonbuislampen werkt. Een 
uitgekiend ensemble van vijf werken be
slaat de totale galerieruimte. De Plywood 
Show van Robert Morris (Green Gallery, 
december 1964) is diens eerste all-minimal 
show. Zeven lichtgrijze multiplex sculptu
ren zijn met uiterste precisie aangebracht op 
specifieke plaatsen in de galerie: in de hoe
ken, tegen de muur, op de vloer en aan het 
plafond. Carl Andre van zijn kant realiseert 
voor de Sculpture as Place Show (Tibor de 
Nagy Gallery, April 1965) zijn eerste sculp
tuur voor een specifieke plaats. Drie om
vangrijke volumes van gestapelde styrofoam 
balken vullen hier de galerieruimte. [6]

Het is tekenend dat deze tentoonstel
lingen zich, al bestaan ze telkens uit afzon
derlijke werken, toch als totale ‘installaties’ 
aandienen. Zowel bij Flavin, Morris als 
Andre laat de vormelijke uniformiteit van 
de presentatie toe dat deze wordt gelezen als 
een geheel, met de ruimte van de galerie als 
‘drager’. Daartoe wordt telkens een speci
fiek materiaal gecombineerd met een duide
lijke operatie: met lichtunits in een uitge
kiende plaatsing creëert Flavin een visueel 
overweldigend ensemble, een ervarings- 
kamer; Morris relateert sculpturale elemen
ten aan de basiscomponenten van een ka
mer, en articuleert zojuist de begrenzingen 
van de ruimte; terwijl Andre, door de ruimte 
letterlijk met sculpturale volumes op te vul
len of te versperren, de negatieve of 'rest'- 
ruimte van de kamer blootlegt. Opmerkelijk 
is daarbij dat deze - in wezen formele - 
bewerkingen telkens uitlopen op een haast 
abstracte, objectief meetbare behandeling 
van de betreffende ruimte. Men kan ze 
volumetrisch ontleden: bij Flavin verschijnt 
de ruimte als een positief volume, hij ‘be
licht’ de beschikbare ruimte; bij Andre als 
een negatief volume, hij toont de ruimte
lijke massa die naast een sculptuur over-

mailto:dewitteraaf@skynet.be
http://www.dewitteraaf.be


D
e W

itt
e R

aa
f 9

3 •
 se

pt
em

be
r-

ok
to

be
r 2

00
1

blijft; en Morris toont net hoe die ruimte als 
entiteit geconstrueerd wordt - hij lijnt er de 
constituerende elementen van af.

In elk van de drie projecten is de 
presentatiecontext in de ervaring van het 
werk opgenomen. De toeschouwer moet 
zich in, rond of door het werk bewegen. Hij 
wordt attent gemaakt op het feit dat zijn 
ervaring zich afspeelt in een reële ruimte en 
tijd, en dat zijn lichaam die ervaring mee 
bepaalt. Aangezien de minimal art, in haar 
fenomenologische exploratie van de 
tentoonstellingsruimte, de toeschouwer be
wust maakt van de condities van zijn eigen 
ervaring, komt een ‘minimal’ presentatie in 
wezen neer op een ‘ervaring van de erva
ring’ (dat wordt later het uitgangspunt voor 
Michael Frieds kritiek op het theatrale ka
rakter van minimal art). Minimal behandelt 
de tentoonstellingsruimte niet louter meer 
als een plaats voor het presenteren van ob
jecten, maar ontwikkelt ze als een plaats 
waarin strikt genomen het presenteren zelf 
gepresenteerd wordt. [7] Alleen ervaart de 
minimal art het moment waarop dat presen
teren plaatsvindt als een pure, transparante, 
volmaakte presence. De minimal art gaat 
voorbij aan de fundamentele 'materialiteit' 
van de presentatiecontext, in wezen de 
materialiteit en specificiteit van de architec
tuur waarin het presenteren plaatsvindt. 
Minimalistische objecten articuleren hun 
presentatiecontext alleen in abstracte zin. 
Ze ontvouwen geen specifieke of singuliere 
kwaliteiten van de ruimte - of van de white 
cubes in kwestie - maar lezen de ruimte 
louter in termen van schaal, diepte, volume 
of massa. Exemplarisch voor deze negatie 
van de concrete materialiteit van tentoon
stellingsruimtes is het tweede essay uit de 
reeks Notes on Sculpture (1966)van Robert 
Morris. Morris begint met de stelling dat 
“het betere werk de betekenissen uit het 
kunstwerk haalt en ze in functie stelt van 
ruimte, licht en de blik van de toeschou
wer”; op het moment dat men echter een 
bespreking verwacht van die diversiteit aan 
mogelijke ruimtes, heeft Morris het over 
“kubusachtige vormen, afmetingen en pro
porties”. Minimal art maakt ons bewust van 
het feit dat er een context is, maar hoe die er 
precies uitziet en wat ze precies te ‘beteke
nen’ heeft, is nog niet aan de orde. Voor 
minimal speelt de ervaring van een kunst
werk zich af in drie ruimtes: de letterlijke 
ruimte die het kunstwerk in beslag neemt, 
de ruimte waarin het kunstwerk zich be
vindt, en de ervaringsruimte die ontstaat 
doordat het lichaam van de toeschouwer 
zich door de ruimte beweegt. Deze drie 
ruimtes worden echter geconcipieerd als 
‘vormen,’ als formele of sculpturale entitei
ten met diverse schalen, afmetingen en pro
porties. Morris omschrijft ruimte als een 
‘totale’ entiteit, die “hopelijk door de aan
wezigheid van het object in zekere zin ver
anderd wordt”. Object en ruimte staan los 
van mekaar; slechts in de confrontatie, op 
het moment dat object en ruimte samenko
men, treedt de context als dusdanig naar 
voor. Morris spreekt in dat verband over 
“the known constant” en “the experienced 
variable”. De ‘gestalt’ (van bijvoorbeeld 
een kubus) vormt een stabiele, autonome 
vorm - een ondeelbare en onoplosbare een
heid (a whole) - waarvan “de belangrijkste 
esthetische kenmerken niet intrinsiek zijn 
aan die vorm, maar afhankelijk van en va
riabel naargelang de particuliere ruimte, het 
licht en het concrete standpunt van de toe
schouwer”. [8] Hij gaat er inderdaad van uit 
dat ruimte de ervaring van de ‘gekende 
vorm’ conditioneert, maar leest die beïn
vloeding zuiver vanuiteen fenomenologisch 
en ‘gestaltpsychologisch’ discours. De se
mantische relatie tussen ruimte en werk 
speelt geen rol; de ruimte is een formele 
conditie, en nog niet het (kritische) ‘onder
werp’ van de artistieke ingreep. De ruimte 
treedt op als een scherm voor de ervaring 
van kunstwerken. Die ervaring is geken
merkt door een visuele letterlijkheid, die 
variabel is naargelang de ‘omstandigheden’, 
met name ruimte en licht. Om zo’n ervaring 
te laten plaatsvinden is die ruimte, zoals 
Donald Judd ooit bondig stelde, best “recht
hoekig, hoog en simpel”. [9]

De verruimtelijking van de minimal 
art blijft bovendien in hoge mate gebonden 
aan het kader van de traditionele media. De 
ruimtelijke demarches van Flavin, Morris 
én Andre verhouden zich initieel tot het 
heersende Greenbergiaanse discours van 
mediumspecificiteit. [10] Waar de forma
listische autonomie van de kunst voordien 
werd gegarandeerd door het kader of de 
sokkel, fungeert nu de totale ruimte van de 
galerie als ‘drager’. Een schets voor de 

November Show (Green Gallery, november 
1964) van Flavin toont haarfijn hoezeer hij 
de tentoonstellingsruimte als een drie
dimensionaal canvas behandelt, een velum 
waarop een ensemble werken zich ontplooit. 
De contouren van de architectuur zijn wel 
aangegeven - incluis de verspringingen in 
de wand - maar de ruimte verschijnt vooral 
als een doorzichtig doek waarop de buis- 
lampen worden uitgezet, als zips uit schil
derijen van Barnett Newman. Dezelfde ruim
telijke abstrahering spreekt uit een schets 
van hetzelfde jaar, dit keer een studie voor 
The Nominal Three ( to William of Ockham ). 
Hier herleidt Flavin de ruimte tot een mini
maal rechthoekig lijnenperspectief, dat als 
kader optreedt voor zijn seriële, quasi- 
schilderkunstige structuren. Als ‘drager’ 
blijft de ruimte onbepaald, ze is nooit aan 
één specifiek werk gebonden. Op een vraag 
naar de implicaties van het verhuizen van 
zijn werk, antwoordt Andre laconiek dat hij 
zich niet geobsedeerd voelt door de 
singulariteit van ruimtes, en evenmin vindt 
hij dat ruimtes singulier zijn. Meer nog, de 
ruimtes waarvoor hij werkt zijn slechts 
‘generische’ ruimtes, waardoor het niet echt 
uitmaakt waar een werk precies terecht
komt. Vervolgens benoemt Andre die 
‘generische’ ruimtes: "galerieruimtes, pri
vate woningen, musea, publieke ruimtes en 
uiteenlopende plaatsen in openlucht.” [11]

De generische ruimte van de white 
cube zit de abstracte ruimtebenadering van 
Flavin, Morris of Andre als gegoten. De 
white cube vertaalt immers het best de para
doxale manier waarop minimal art de 
presentatiecontext opvat: noch specifiek, 
dus generisch, noch willekeurig, dus be
paald. De witte kunstruimte ontkent tegelijk 
haar eigen materialiteit en specificiteit, én 
levert toch een uiterst bepaalde context af. 
Ze benadert het dichtst de pure, volmaakt 
neutrale setting waarin ‘context’ als een 
generische, abstracte entiteit verschijnt. In 
de witte kunstruimte bestaan alleen het werk, 
de toeschouwer en de ruimte. De white cube 
is de uitgepuurde scène waarop het presen
teren als dusdanig kan gepresenteerd wor
den, waar object, ruimte en ervaring als 
‘authentiek’ kunnen samenvallen. En in die 
zin bereikt de white cube met de minimal art 
haar hoogtepunt. Ze wordt als context er
kend en aanwezig gesteld, zij het enkel in 
haar hoedanigheid als geïdealiseerde, geab
straheerde, formalistische, en in die zin nog 
fundamenteel modernistische ruimte. Nu 
de white cube in de minimal art tot zichzelf 
is gekomen, kan ze echter alleen nog maar 
worden aangetast. Elke ‘verdere’ - of se
mantische - exploratie van de white cube 
moet wel uitgeven op haar materialiteit, en 
leiden tot haar deconstructie.

Het falen van minimal.
Daniel Buren en Michael Asher

Omwille van haar abstract ruimtebegrip heeft 
men minimal art wel vaker van ‘medeplich
tigheid’ met de laatmodemistische ruimte 
van de white cube beticht. Vanuit een he
dendaags perspectief - en meer bepaald 
gelezen vanuit de latere ontwikkeling van 
site specificity - meent men dan te kunnen 
stellen dat de minimalkunstenaars van het 
eerste uur de zogenaamde singulariteit of 
specificiteit van een ruimte toch nog onvol
doende hebben gevat. Minimalistische 
sculpturen verhouden zich wel tot hun 
presentatiecontext, maar dat engagement 
blijft formeel en abstract: ‘ze horen er nog 
niet thuis’. [12] Minimal art zou bovendien 
een beperkte fenomenologische visie op 
perceptie koesteren, en elke referentie naar 
geschiedenis, taal, seksualiteit of macht uit
bannen. Ze zou een universalistisch subject 
veronderstellen dat zonder geslacht is (al 
heeft het dan een reëel lichaam) en dat 
buiten elke symbolische orde bestaat. Op de 
koop toe zou ze de galerie- of museum
ruimte opvatten als een ideologisch neu
trale, waardevrije ruimte. Zulke kritiek is 
anachronistisch. Ze gaat te veel uit van de 
latere ontwikkeling van kunst en kunst
kritiek. [13]

De exploratie van de artistieke 
presentatiecontext wordt met minimal art 
net aangevat. Haar subject mag dan de se
mantische conditionering van zijn perceptie 
nog niet reflecteren, met minimal wordt dat 
subject zich toch al bewust van het feit dat 
het waarneemt, dat die waarneming in een 
concrete ruimte en tijd gebeurt, en bepaald 
wordt door het eigen lichaam. Een tweede 
generatie minimalkunstenaars zal de defini
tie van plaats in de vroege minimal art ter 
discussie stellen en uitbreiden. Daniel 
Buren, Hans Haacke, Michael Asher, Robert 

Smithson en Gordon Matta-Clark tonen aan 
dat een presentatiecontext niet alleen in 
abstracte termen te begrijpen valt, maar ook 
bestaat uit een institutioneel geconditio
neerde ruimte, een cultureel raamwerk. [14] 
Zij slagen erin de idealistische premissen 
van een louter abstracte, esthetische 
presentatieruimte te ontmantelen. Meteen 
gaan ze ook voorbij aan de white cube. Had 
de white cube in de vroege minimal art haar 
hoogtepunt bereikt, dan loopt ze met de late 
of 'postminimal' art op haar einde, én neemt 
ze een nieuwe start.

In een eerste fase komt het ontmante- 
lingsproces van de white cube neer op een 
letterlijke, materiële exploratie van de 
tentoonstellingsruimte. In het besef dat de 
ruimte het werk ‘kadert’, grijpen kunste
naars letterlijk op de architectuur van dat 
kader in. Werken als de Condensation Cube 
van Hans Haacke, de Measurement series 
van Mel Bochner, de Removals van Michael 
Asher, of de diverse In Situ werken van 
Daniel Buren (die zich richten op de ramen, 
deuren of andere 'openingen' in de archi
tectuur) bijten zich vast in de fysieke karak
teristieken of grenzen van de ruimte. Deze 
aandacht voor de letterlijke materialiteit van 
de tentoonstellingsruimte leidt echter para
doxaal genoeg tot een dematerialisatie van 
de behandelde plaats. Als bijvoorbeeld Asher 
in 1974 een scheidingsmuur laat weghalen 
uit de Claire Copley Gallery in Los Angeles 
- waardoor de galeriste in haar dagelijkse, 
hoofdzakelijk commerciële beslommeringen 
te kijk wordt gezet - gaat het niet meer om 
een letterlijke ingreep op de architecturale 
context. De eigenlijke ‘plaats van kritische 
interventie’ bestaat nu uit het geheel aan 
operaties die op een dergelijke plek worden 
verricht. De tastbare ingreep is nog slechts 
een aanleiding om de institutionele of ideo
logische conditionering van de context aan 
het licht te brengen.

Hun uitgesproken aandacht voor de 
(materialiteit van) de tentoonstellingsruimte 
verklaart tevens dat kunstenaars als Buren 
of Asher de ruimte van het museum of de 
galerie zelden of nooit letterlijk ‘verlaten’. 
Hun werk concentreert zich op de limieten 
die de presentatieruimte eigen zijn. Het re
fereert wel aan het ‘buitengebied’, maar 
bevindt zich nooit volledig buiten. Het be
speelt eerder de grens tussen binnen en 
buiten, en ensceneert ‘het vertrek’ telkens 
opnieuw om die grens te articuleren. [15] 
Wanneer Buren in 1969 door de Antwerpse 
Wide White Space Gallery wordt uitgeno
digd, laat hij een band van gestreepte aan
plakbiljetten letterlijk via de inkomdeur van 
binnen naar buiten lopen. Alleen als de 
galerie ‘open’ is, worden binnen en buiten 
met elkaar verbonden en is het werk Travail 
in situ volledig zichtbaar. Buren demon
streert letterlijk dat het vertrek naar buiten 
zich nooit voltooit, en altijd gebonden blijft 
aan het institutioneel geconditioneerde ‘bin
nen’ . Hij en Asher verwerpen de white cube 
dan ook niet, maar analyseren deze ‘schijn
baar neutrale’ ruimte en leggen de institu
tionele lading ervan bloot. Ze demonstreren 
de limieten van de ruimte zonder ze te 
overschrijden. ‘Nieuwe modellen’ voor de 
white cube levert deze praktijk niet onmid
dellijk op. De inzet ervan is analytisch, wat. 
dan ook zal leiden tot een flinke ideologi
sche ontnuchtering van de tentoonstellings
ruimte. Door letterlijk op de ruimte in te 
grijpen, trachten deze kunstenaars de ver
schillende operaties die er plaatsvinden, te 
onthullen en te begrijpen. Wat deze - door
gaans als ‘institutionele kritiek’ benoemde - 
praktijk wél toevoegt, is een vierde ruimte, 
bovenop de drieledige ruimtelijke structuur 
van de minimal art. De ‘institutionele kri
tiek’ toont immers dat de letterlijke 
presentatieruimte ook een discursieve com
ponent bezit. Ze toont de ruimte als een 
sociaal en institutioneel bepaalde plaats.

Site-nonsite. Robert Smithson

Robert Smithson is een kunstenaar met een 
romantisch imago. Hij wordt steevast geas
socieerd met zijn letterlijke pogingen om uit 
de ruimte van het museum of de galerie te 
ontsnappen. En toch, al heeft hij met Spiral 
Jetty de land art een embleem verschaft, zijn 
bijdrage valt geenszins te herleiden tot een 
escapistisch programma. Smithson heeft in 
zijn korte artistieke carrière een complex 
parcours afgelegd. Hij gaat van start binnen 
de gelederen van de minimal art, wordt 
daarna een tijdje bij de protagonisten van de 
conceptuele kunst gerekend, en vandaag 
roept men hem zelfs uit tot de eerste 'post- 
studio kunstenaar’. [16] Nadere analyse leert 
verder dat hij zich - ondanks zijn onbe

twistbaar romantische ‘land art’ avontu
ren - steeds bewust was van het gevaarlijke 
idealisme achter de museumvlucht. Inter
views met de kunstenaar, geschriften van 
zijn hand én zijn beeldend werk getuigen 
van een klaar besef van de institutionele 
limieten. Smithson liet zich ongetwijfeld 
meermaals tot een retoriek van de vlucht 
verleiden, maar in plaats van het buiten
gebied te sacraliseren, ontwikkelt hij daar
bij een lucide praktijk waarin ruimtelijke 
operaties als transformatie, dislocatie en 
displacement centraal staan. [17] In 1969 
stelt Smithson dat “elke plek haar limieten 
kent” en dat de opgave erin bestaat de beper
kingen die inherent zijn aan die plek te 
onderkennen. Hij ziet geen heil in “een 
romantische zucht naar enige vorm van nie
mandsland”. Artistieke vrijheid schuilt niet 
in de fantasmatische ontsnapping, maar in 
“het besef van de overal aanwezige limie
ten”. [18] Het museum valt niet zomaar te 
verlaten, haar witte kunstruimtes vormen 
een onvermijdelijke conditie. Iedere over
tuiging dat men zich ‘buiten’ bevindt, blijft 
opgesloten binnen een eenvoudige dichoto
mie tussen binnen en buiten, en versterkt zo 
slechts de discursieve normen en instituties 
waarvoor een alternatief wordt gezocht. Aan 
de hand van het begrip site-nonsite ontwik
kelt Smithson een dialectisch model om de 
klassieke tegenstellingen tussen binnen en 
buiten te herdenken. Het site-nonsite con
cept houdt niet in dat men uit de kunstruimte 
vertrekt, en al evenmin dat men schoorvoe
tend terugkeert. Wel wordt er voortdurend 
heen en weer gereisd. Zoals Smithson zelf 
stelt: “it is the back-and-forth thing.” [19]

Voor de site-nonsite werken, zoals The 
Palisades uit 1968, selecteert Smithson eerst 
een plek in het ‘buitengebied’. Hij fotogra
feert ze en neemt enkele stalen van de aldaar 
aanwezige ‘grondstof. Dat materiaal wordt 
nadien, begeleid door precieze documenta
tie, naar het museum of de galerie gebracht. 
Bij The Palisades bijvoorbeeld bestaat de 
meegenomen grondstof uit een paar mid
delgrote stukken rots, afkomstig van de 
klippen van New Jersey. De rotsen zijn in 
een halfopen stalen kist gestapeld, en wor
den op de muur begeleid door een korte 
beschrijvende tekst met plannen van, en 
informatie over de plaats van herkomst. De 
korte teksten zijn niet zomaar een label. 
Doordat ze fungeren als index van de geko
zen plek, laten ze die plek in haar afwezig
heid verschijnen; op die manier tonen ze 
waar het om gaat in de site-nonsite werken. 
Smithson zag het site-nonsite model im
mers als een manier om de consistente kunst
ervaring, die verbonden was met het auto
nome kunstobject, te ontmantelen. Noch het 
object, noch de site toont er zich in zijn 
volledige hoedanigheid; ruimte, object en 
ervaring weigeren in het moment van de 
presentatie samen te vallen. De zuivere ac
tualiteit van de waarneming bij minimal art 
wijkt voor een gespleten of ‘verstrooide’ 
perceptie. De toeschouwer kan het werk 
noch in de tentoonstellingsruimte, noch op 
de ‘plaats van herkomst’ als een object ‘uit 
één stuk’, als a whole waarnemen. De nonsite 
is immers tegelijk een ‘niet-plaats’ (het is 
niet de plek waar het materiaal vandaan 
komt, en waar het werk zijn specificiteit 
vandaan haalt) en een non-sight (want men 
krijgt de oorspronkelijke plek op geen enkel 
moment te zien). Bij Smithson wordt het 
waarnemend subject zich bewust van het 
onvermogen ooit volledig of transparant 
waar te nemen. In het site-nonsite werk 
botsen we immers op de afwezigheid van de 
site in kwestie; het werk haalt zijn betekenis 
fundamenteel uit een plek waar het zich niet 
bevindt. [20] Dit leidt tot een semantische 
pendelbeweging tussen de plek en de nonsite 
die haar representeert. Zo schept Smithson 
- in zijn eigen woorden - een “ruimte van 
metaforische betekenis”, een plaats waar 
“verkeer” fungeert als een “weidse meta
foor”. [21] In het werk vallen toeschouwer, 
ruimte en object nooit samen tot één 
ervaringsmoment. Het werk is een ruimte 
die zichzelf voortdurend verplaatst tussen 
binnen en buiten, tussen de specifieke ‘site’ 
en haar representatie.

Met deze supplementaire ruimte intro- 
duceert Smithson een nieuw ruimtelijk 
model voor de white cube. De institutionele 
kritiek had de tentoonstellingsruimte al 
ontdubbeld in een actuele en een discursieve 
component, en zo een ruimte toegevoegd 
aan de ruimtelijke drieledigheid van mini
mal art. Het site-nonsite concept installeert 
vervolgens, naast een actuele plek in het 
buitengebied (waar kunstenaars als Buren 
en Asher enkel naar refereren), nog een 
vijfde, bijkomende, virtuele ruimte: een niet-
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Untitled (Green Gallery), diagram, 1964

plaats. Site-nonsite definieert een ruimtelijk 
raamwerk dat een complexer begrip toelaat 
van de wijze waarop de actuele, de institu
tionele, de artistieke en de belevingsmatige 
ruimtes elkaar overlappen. Het begrip gaat 
voorbij aan de klassieke dichotomie tussen 
binnen en buiten, tussen de witte kunst- 
ruimte en de buitenwereld. Het is niet geba
seerd op een starre oppositie, maar op een 
dialectisch model waarbinnen interne en 
externe, reële en virtuele, fenomenologi
sche en discursieve ruimtes als gelijkwaar
dig worden beschouwd. De site-nonsite ver
valt niet in het idealistische geloof om gren
zen te overschrijden, of om de white cube 
nog verder te ontmantelen. Zoals Smithson 
laconiek stelt: “er wordt niets opgelost. Het 
probleem wordt enkel getoond en aan
gekaart.” [22]

De cruciale demarche van het begrip 
site-nonsite berust in de simultane ontman
teling en herinstallering van de white cube: 
de white cube vindt er definitief haar einde, 
maar neemt er tegelijk ook een nieuwe start. 
Smithson doorprikt definitief de idealisti
sche premissen van de white cube, en laat de 
ruimte toch niet achter: hij vertrekt welis
waar, maar keert steeds met de resultaten 
van zijn excursies of field, trips terug. Hij 
doorziet de valse immaterialiteit van de 
white cube, en erkent de ruimte tegelijker
tijd als een noodzakelijke materiële en 
ideologische conditie.

Architectuur als betekenisveld

Het begrip site-nonsite betekent niet alleen 
een stap in de verdere exploratie van de 
white cube, maar ook een verschuiving in de 
ontwikkeling van de site specificity, Bij 
Smithson vervalt immers niet enkel de nood
zaak van een letterlijke ingreep in de white 
cube; ook elke interventie in het buiten
gebied wordt ingrijpend geproblematiseerd. 
Al in de begindagen van site specificity 
maakt de site-nonsite duidelijk dat een werk 
zich tot de specificiteit van een plek kan 
verhouden zonder dat het tot die plek ‘be
hoort’ . Het conceptualistische credo dat een 
werk geen letterlijke vorm nodig heeft om te 
bestaan, wordt door Smithson geëxtrapo
leerd. Bij hem luidt de stelling dat men niet 
letterlijk aan de slag moet gaan op een plaats 
om het toch over die plaats te hebben. Een 

letterlijke relatie met de actuele tentoon
stellingsruimte of met de actuele plek in het 
buitengebied vormt geen vereiste om met 
de singulariteit van beide plekken om te 
gaan. In de prominente aanwezigheid van 
documentaire media- de site-nonsite Spiral 
Jetty omvat film, tekst, foto’s en een land- 
sculptuur - verschijnt de plek vooral als een 
tekstueel gegeven. Volgens Craig Owens 
had Smithson daarmee zijn eerste ‘echt’ 
postmoderne werk gerealiseerd. De kunste
naar had de “finale doorbraak van taal in het 
visuele domein” geforceerd, of “het funda
mentele displacement van de kunst van het 
visuele naar het verbale” tot stand ge
bracht. [23] De site-nonsite functioneert als 
een tekst, een complex web van heterogene 
- deels visuele en deels tekstuele - infor
matie. De letterlijke plaats wordt een 
betekenisveld, een ‘plaats van betekenis’.

Met deze verschuiving installeert de 
site-nonsite een nieuw ruimtelijk model. De 
modernistische ruimte van de white cufie is 
volledig ontmanteld, zowel in haar mate
riële als in haar discursieve componenten. 
De site-nonsite houdt zich daar niet meer 
mee bezig; ze vertrekt al van het gegeven 
dat de kunstruimte nu eenmaal een noodza
kelijke materiële context en, als dusdanig, 
een onvermijdelijke conditie is. Meteen 
maakt het denken over kunstruimtes zich 
los van elke letterlijke of louter forma
listische architecturale terminologie. Bin
nen de logica van de site-nonsite is de archi
tectuur van een instituut immers niet meer 
dan de materialisering van een grens tussen 
binnen en buiten. Die grens is geen letter
lijke scheidslijn, ze is het semantische mid
den waarin de kunst zich beweegt. Buren 
had dit inzicht nog letterlijk tastbaar ge
maakt in een werk; Smithson daarentegen 
beschouwt het als een conditie zonder meer, 
en smeedt de differentie tussen binnen en 
buiten om tot een werkbaar concept.

Smithson was inderdaad één van de 
eerste kunstenaars die grootse avonturen in 
de woeste buitenwereld ondernam; maar hij 
anticipeerde ook op het illusoire van veel 
hedendaagse site specific projecten die zich 
verbonden willen weten met ‘het dagelijkse 
leven’. Vanuit het site-nonsite standpunt 
zijn de buitenwereld en de kunstwereld au
tonome betekenisvelden, waarvan de gren
zen voortdurend tegen mekaar schuren en 

soms overlappen, maar nooit kunnen wor- 
den opgeheven.

In het museum wordt het verkeer tus
sen die plaatsen weliswaar materieel aan 
banden gelegd, maar het krijgt er ook bete
kenis. Het museum is immers niet zomaar 
een plaats waar de kunst thuiskomt. De 
kunst wordt er fundamenteel aan een opera
tie onderworpen: die van het publieke. De 
site-nonsite schept de mogelijkheid om die 
conditie van openbaarheid - die de minimal 
art al op een abstract zintuiglijk niveau had 
binnengebracht - in alle opzichten te intro
duceren in het denken over architectuur. De 
site-nonsite brengt aan het licht dat de ope
ratie van het publieke, die in de architectuur 
gematerialiseerd wordt, meer behelst dan 
het creëren van het juiste licht, de juiste 
schaal, proportie of ruimte. Aangezien de 
presentatiecontext een institutioneel en ide
ologisch geconditioneerde ruimte is, maakt 
het in eerste instantie niet uit of de ruimte 
wit is of niet. De letterlijke ‘white cube’ is 
niet meer het probleem. Ze is één van de 
mogelijke gedaantes of vermommingen van 
de museale conditie, en dus niet meer dan 
één van de mogelijke plaatsen waar de kunst 
zich kan ophouden.

Alternative Spaces Movement. 
Een nieuwe uitvalsbasis.

Het is niet verwonderlijk dat Robert 
Smithson altijd verbonden was aan geves
tigde, op minimalistische leest geschoeide 
galeries zoals Virginia Dwan, of later John 
Weber. Zijn stellingname laat hem toe zon
der problemen in dergelijke ruimtes te ope
reren; ze maken gewoon deel uit van zijn 
dialectisch uitgangspunt. Maar Smithson is 
op dat vlak altijd een uitzondering geble
ven. Zijn lucide, genuanceerde positie was 
in het begin van de jaren ’70- en is in wezen 
ook vandaag nog - allerminst vanzelfspre
kend. Voor iemand als Dennis Oppenheim 
bijvoorbeeld, was Smithson niet radicaal 
genoeg; ‘de wereld lag nu eenmaal onge
duldig te lonken’. [24] Men wilde per se 
naar buiten trekken, op zoek naar alterna
tieve ruimtes, ‘anders’ dan die van het mu
seum en de galerie. Smithson lanceert het 
begrip site-nonsite tijdens de hoogdagen 
van een belangrijke beweging in de jaren 
‘70, The Alternative Spaces Movement in 

New York. Een beweging die Kay Larson 
ooit omschreef als “een van de krachtigste 
ondernemingen in de zelfbepaling van de 
kunstenaar sinds 1945”, en die paradig
matisch is voor de letterlijke pogingen van 
kunstenaars om het klassieke kunstcircuit te 
verlaten. [25]

Einde jaren ’60 en begin jaren ’70 
resideert een omvangrijke artistieke gemeen
schap in de leegstaande fabriekspanden en 
loftruimtes van de New Yorkse wijk SoHo. 
Daarbijheelwatkunstenaars- dansers,dich
ters, muzikanten, acteurs, regisseurs, foto
grafen, beeldhouwers en schilders - die met 
hun werk (dat grootschalig, vormloos, 
conceptueel of theatraal is) niet terecht kun
nen in de traditionele tentoonstellingsruimtes 
van New York. Om hun productie toch een 
publiek platform te geven, nemen een paar 
kunstenaars het heft in eigen handen. Ze 
creëren een circuit van performance- en 
tentoonstellingsruimtes - zoals 112 Greene 
Street Workshop, Gain Ground, Idea 
Warehouse of 10 Bleecker Street - om hun 
postminimale of ‘postobject’ kunst te to
nen. Samen met de verdeler van kunstenaars
boeken Printed Matter, en de tijdschriften 
Avalanche en Art-Rite sluiten deze plekken 
zich aaneen tot een netwerk dat een alterna
tieve context biedt voor het geijkte 
tentoonstellingscircuit. V andaag behoren die 
ruimtes tot de folklore van het artistieke 
SoHo, maar beginjaren ’70 vormen ze een 
vitaal platform voor heel wat jonge kunste
naars, gaande van Vito Acconci, Richard 
Nonas, Mel Bochner, Carl Andre, Alice 
Aycock, Louise Bourgeois, Dan Graham, 
Dennis Oppenheim tot dansers als Steve 
Paxton en Yvonne Rainer, of componisten 
als John Cage en Philip Glass.

De fundamentele verdienste van het 
fenomeen van de Alternative Space schuilt, 
zoals Kay Larson terecht stelt, in haar rui
mer begrip van de ruimte. Van de minimal 
art tot de institutionele kritiek was de ‘ruimte’ 
al een fundamenteel onderdeel van het ar
tistieke programma. De Alternative Space 
gaat een stap verder, en verheft de ruimte tot 
onderdeel van het institutionele programma. 
The Alternative Spaces Movement symboli
seert immers niet alleen het verlangen om 
aan de cleane, institutionele ruimte te ont
snappen, ze ontwikkelt ook een eigen ruim
telijk en institutioneel model om aan dat
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verlangen tegemoet te komen. Bij de 
Alternative Space zijn ruimte en programma 
niet van mekaar te scheiden; en beide wor
den ze gekenmerkt door een open, gastvrije 
en experimentele ingesteldheid jegens 
nieuwe artistieke ideeën. De ‘space’ waar
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voor de Alternative Space een alternatief 
wil zijn, is dan ook niet meer de klassieke, 
cartesiaanse tentoonstellingsruimte. De 
Alternative Space ontwikkelt zich volledig 
binnen de logica van een geconceptualiseerd 
ruimtebegrip. Een Alternative Space kan 
net zo goed een loft, een boek, als een 
radioprogramma zijn; waarbij een boek te
gelijk een ruimte én een programma is.

Ondanks de vaak naïeve en romanti
sche retoriek, was The Alternative Space 
Movement zich terdege bewust van de on
vermijdelijke publieke conditie van kunst. 
Met de Alternative Space wordt weliswaar 
het verlangen uitgesproken om ‘écht te ver
trekken’; maar de alternatieve ruimte arti
culeert ook altijd dat vertrek zelf. Ze maakt 
het publiek. De Alternative Space neemt het 
besef in zich op dat de kunst wel aan een 
bepaald gevestigd circuit kan ontkomen, 
maar niet aan haar publieke conditie. Van
daar dat het artistieke vertrek zich, in de 
Alternative Space, voorziet van een eigen 
institutioneel en ruimtelijk model. De alter
natieve ruimte is een ruimtelijk compromis: 
de institutionele ruimte wordt niet achterge
laten, maar (willens nillens) meegenomen, 
toegeëigend én gemanipuleerd.

Messy minimalism.Gordon Matta-Clark

Eén van de meest vitale figuren van The 
Alternative Spaces Movement is Gordon 
Matta-Clark. Hij speelde niet alleen een 
opmerkelijke historische rol in de beweging 
(hij richt samen met de verzamelaars Horace 
en Holly Solomon in 1969 de ruimte 
9SJGreene StreeUp', met vriend en kunste-, 
naar Jeffrey Lew begint hij in 1970 de 
roemruchte 112 Greene Street, en met 
kunstenares Caroline Goodden en danseres 
Suzanne Harris in 1971 het restaurant Food), 
ook zijn oeuvre is er onlosmakelijk mee 
verbonden. Nochtans is Matta-Clark vooral 
bekend van zijn spectaculaire Cuttings,- 
waarbij hij geometrische vormen uit de 
muren, vloeren en plafonds van een pand 
sneed (zo voor het in Antwerpen gereali
seerde Office Baroque uit 1977) of, in het 
geval van Sptötzng (1974), een volledige 
woning in twee zaagde. Om te beginnen 
trok Matta-Clark voor die werken (bijvoor
beeld de verschillende Bronx Floors uit 
1973) illegaal naar een leegstaand en bouw
vallig gebouw, om er met eigen handen in te 
‘snijden’. Hij nam telkens foto’s van het 
resultaat, en liet soms zelfs de hele onderne
ming filmen. De restanten van de uitsnij
dingen gingen tenslotte mee, om ze even
tueel in een tentoonstellingsruimte te pre
senteren. De diversiteit aan producten en 
restanten die van één zo’n onderneming 
overblijft, maakt meteen duidelijk dat de 
Cuttings op verschillende niveaus spelen, 
of dat ze betrekking hebben op diverse ‘plek
ken’: er is de plek waar de ingreep gebeurt, 
en de fotografische of filmische reproductie 
van die ingreep; er zijn de concrete stukken 
vloer, wand of plafond die overblijven, en er 
is de publieke/altematieve ruimte waar die 
eventueel worden gepresenteerd. Daarbij 
laat de context van de Alternative Spaces 
Movement Matta-Clark toe om te goochelen 
met de ervaringsgeschiedenis van minimal 
art, de dialectiek van de site-nonsite en de 
letterlijke plekgebondenheid van de site 
specificity.

Het oeuvre van Matta-Clark is in me
nig opzicht schatplichtig aan dat van Robert 
Smithson. [26] Beiden waren niet alleen 
goed bevriend, ze deelden ook talrijke fas
cinaties, zoals die voor entropie en verval. 
Maar terwijl het oeuvre van Smithson in de 
eerste plaats opvalt door theoretische en 
kritische rigueur, is dat van Matta-Clark 
gekenmerkt door concrete actie. Matta-Clark 
profileert zich niet als theoreticus, hij is een 
uitvoerder, een gedreven en begenadigd 
performer. [27] Smithson problematiseert 
bij voorbaat elke ingreep in het buiten
gebied; Matta-Clark gaat er radicaal aan de 
slag. Hoewel men daaruit zou kunnen con
cluderen dat Matta-Clark de inzichten van 
Smithson onbesuisd naast zich neerlegt, leert 
een nadere analyse van zijn ‘daadwerke
lijke’ oeuvre het tegendeel. Het is net door 
de theoretische inzichten van Smithson in 
praktijk te brengen, dat Matta-Clark nieuwe 
‘openingen’ creëert.

Net als Smithson viseert Matta-Clark 
een ‘transparante kunstervaring’. Zo wil hij 
met de reeks Cuttings een vorm van “interne

Gordon Matta-Clark

Conical Intersect, 1975, 27-29 rue Beaubourg, Parijs

complexiteit (...) bereiken, zodat men geen 
eenduidige of overzichtelijke blik op een 
werk zou kunnen krijgen”. Matta-Clark wil 
werken realiseren die niet in één oogopslag 
te vatten zijn, die “elke vorm van snapshot- 
kwaliteit weten te ontwijken”. [28] Daartoe 
voert hij minimalistische, formele operaties 
uit op gebouwen, zoals de volumetrische 
bewerking van het ‘splitsen’ van een volle
dige woning {Splitting, 1974), of het 
extruderen van geometrische figuren zoals 
cirkels of vierkanten uit wanden of vloeren 
van een loods {Day’s End, 1975). Dit resul
teert in complexe ruimtelijke omgevingen 
of installaties, waarin voor Matta-Clark de 
ervaring van de toeschouwer centraal staat. 
Die ervaring is echter niet meer samenhan
gend en continu, zoals die van de minimal 
art, maar radicaal, extreem of ‘subliem’. [29] 
Het werk Splitting maakt de toeschouwer 
niet enkel op een abstracte manier bewust 
van zijn eigen lichaam, maar onderwerpt 
hem ook aan gevoelens als gevaar, hoogte
vrees of duizeligheid. Elke vorm van ruim
telijke transparantie, stabiliteit of hou vi st 
wordt onderuit gehaald.

Van de verschillende Cuttings die 
Matta-Clark ooit realiseerde, resten van
daag enkel nog afbeeldingen, fotocollages 
of video-opnames. Alle panden waarin hij 
ooit te werk ging, zijn ondertussen afgebro
ken. Voor zijn Cuttings ging Matta-Clark 
steeds, ten dele uit noodzaak maar ook van
uit een ingeboren fascinatie voor architec
tuur in verval, te werk in bouwvallige of met 
sloop bedreigde panden. Matta-Clark be
haalde weliswaar het diploma van architect, 
maar architectuur is voor hem niet meer dan 
een wegwerpartikel; en leegstand is een 
fundamentele conditie van hedendaagse 
stedelijkheid, een conditie die niet volgens 
de klassieke stedenbouwkundige of architec
turale strategieën bestreden of verholpen 
moet worden, maar tijdelijk aangegrepen en 
gevaloriseerd. Dat de panden waarin hij 
werkt een snelle afbraak tegemoet gaan, 
beschouwt hij dan ook niet als een verlies. 
Integendeel, in de film voor het werk 
BingcCKLNightil974), wordt de vernieti
ging van het werk laconiek ten tonele ge
voerd. Naar het einde van de film meldt

Matta-Clark droogweg hoeveel tijd hem 
nóg rest om de klus te klaren, om uiteinde
lijk, eenmaal het werk is gerealiseerd, te 
filmen hoe een bulldozer alles met de grond 
gelijk maakt. De afbraak van het werk maakt 
wezenlijk deel uit van de onderneming, en 
wordt dus ook in beeld gebracht.

Door de afbraak in te calculeren, ont
zegt Matta-Clark zijn werken elke kans tot 
‘voortbestaan’. Hoe cruciaal de ervaring 
van de toeschouwer ook voor hem is, hij 
lijkt tegelijk te willen beletten dat die erva
ring wordt ‘bewaard’. De ervaring manifes
teert zich op termijn alleen nog onrecht
streeks, via representaties. Tegenover de 
site-nonsite van Smithson, die de onmoge
lijkheid van een volledige of transparante 
kunstervaring in de onmiddellijke represen
tatie situeert, ontvouwt Matta-Clark die 
verbrokkeling trapsgewijs in de tijd. De 
‘verstrooide perceptie’ start bij de ongrijp
bare, sublieme lichamelijke ervaring van 
het ‘échte’ werk - dat slechts een kort leven 
is beschoren - en eindigt bij de afwezigheid 
van die.‘échte’ ervaring in de voorstelling 
van het werk. Een voorstelling die echter, 
paradoxaal genoeg, op haar beurt een des
oriënterend en duizelingwekkend ruimte
lijk gevoel verbeeldt. Matta-Clark con
strueert zijn collages bijvoorbeeld als ‘ver
strooide’ , esthetische composities van snap
shots, of laat in de films van de Cuttings de 
camera als een tollend oog over de geha
vende architectuur glijden.

Nochtans was de houding van Matta- 
Clark tegenover de publieke representatie 
van zijn werk altijd dubbelzinnig. In tegen
stelling tot Smithson, beschouwt hij elke 
presentatie in een galerie of een museum als 
een toegeving aan het institutionele sys
teem: “het is de prijs die nu eenmaal betaald 
moet worden.” [30] Voor Matta-Clark gaat 
de échte inzet van zijn werk schuil in het 
letterlijke ‘buiten’ opereren. Maar welk sys
teem viseert Matta-Clark daarbij ? Zijn ‘bui
ten’ is toch niet hetzelfde als dat van 
Smithson? Beide kunstenaars verhouden 
zich tot een ander institutioneel systeem. 
Matta-Clark kan zich, in tegenstelling tot 
Smithson, niet schikken in de traditonele 
kunstcontext; hij bedient zich van een an

dere, eigen of alternatieve context. De 
uitvalsbasis voor zijn vertrek is totaal an
ders. Smithsons werk is gelieerd aan institu
tionele zwaargewichten als Dwan of 
Weber, terwijl dat van Matta-Clark nauw 
verbonden is met de context van de 
Alternative Spaces, meer bepaald met die 
van 112 Greene Street. [31] Die context 
bevindt zich zowel letterlijk als figuurlijk 
‘buiten’: buiten het institutionele circuit, 
midden in de stedelijke omgeving. Matta- 
Clark gaat daarmee niet voorbij aan het 
verkeer tussen binnen en buiten, maar mo
delleert de site-nonsite van Smithson naar 
eigen maat. Hij laat de wisselwerking niet 
achterwege, maar verplaatst de referentie
punten waartussen deze zich afspeelt. Het 
‘interieur’ van Matta-Clark valt niet langer 
samen met het klassieke institutionele ‘bin
nen’, het wordt onmiddellijk met het buiten
gebied gecombineerd. De fundamentele zet 
van Matta-Clark is dat hij de ruimtes waar
tussen de site-nonsite zich ontwikkelt, fun
damenteel met het urbane buitengebied laat 
samenvallen: zowel de plek waar de ingreep 
heeft plaatsgevonden en even bleef bestaan, 
als de ruimte waarin representaties van die 
ingreep te zien zijn, zijn a priori buiten
gebied. [32] De ruimte van 112 Greene 
Street was in zekere zin even urbaan, rauw 
en stedelijk als de omliggende straten van 
SoHo. Matta-Clark doet weliswaar een toe
geving, maar die is slechts gedeeltelijk. Hij 
vertrekt niet écht, en keert evenmin écht 
terug: hij vertoeft op alternatieve plaatsen. 
Daar is net zo goed sprake van een institu
tionele conditie, alleen wordt die voortdu
rend zélf verplaatst en gemanipuleerd.

Het circuit van Alternative Spaces laat 
Matta-Clark en zijn kompanen weliswaar 
toe buiten het ‘aanvaarde kunstcircuit’ te 
treden, maar uiteindelijk bedienen ze zich 
van dezelfde kanalen als het traditionele 
circuit: een tentoonstellingsruimte {112 
Greene Street), een magazine {Avalanche), 
en een sociale en discursieve plek {Food). 
Het grote verschil is dat de hele onderne
ming, in ideologisch en formeel opzicht, op 
radicale en anarchistische gronden plaats
vindt. De gevoerde tentoonstellingspolitiek 
was niet enkel vrijer - Matta-Clark had de 
gewoonte om in 112 Greene Street te pas en 
te onpas, op eigen houtje, een ‘werk’ te 
realiseren of te installeren - maar ook ‘rau
wer’ . De presentatieruimte sloot aan bij ide 
globale urbane sfeer waarin de artistieke 
productie van SoHo zich afspeelde, gaande 
van de straat tot de ‘rauwe’ lofts waarin 
gewoond en gewerkt werd.

De loft, een alternatieve typologie

De krachtige beelden van de tentoonstellin
gen en performances in de grootschalige 
lofts van SoHo spreken ook nu nog tot de 
verbeelding. Ze suggereren doorgaans een 
verregaande symbiose tussen de ruimte en 
het gepresenteerde of uitgevoerde werk. 
We hebben het gevoel dat het ‘daar ge
beurde’. De werken ‘hoorden er thuis’. Dit 
vreedzame en tegelijk heroïsche treffen van 
kunst - vooral dan kunst die ‘in het heden’ 
gemaakt wordt - en architectuur is nu al 
decennialang de grote wensdroom in het 
denken over kunstruimtes, en meer bepaald 
over musea en hun architectuur. De vraag 
luidt: hoe moeten we ruimtes creëren waar 
de kunst zich niet enkel ‘thuis’ voélt, maar 
waar ze tevens met alle plezier aan de slag 
wil gaan. Het fenomeen van de Alternative 
Spaces Movement vormt vandaag dan ook 
meermaals een inspiratiebron. Vooral haar 
trekpleister, de industriële ruimte van de 
loft, lijkt allerlei beloftes in te houden. In de 
discussie over museumarchitectuur wordt 
de ‘industriële ruimte’ of ‘de typologie van 
de loft’ al enige tijd getipt als de gedood
verfde opvolger van de white cube. Musea 
die zich ‘alternatief of ‘anders’ willen ge
dragen, bezitten best geen white cubes meer, 
maar loft-like spaces. De loft — als toon
beeld van de Alternative Space — fungeert 
tegenwoordig als een ‘nieuw architecturaal 
model’, als een van de mogelijke typolo
gieën die de architectuur kan aanwenden 
om een alternatieve museumruimte te ‘ont
werpen’. Daarbij wordt zonder schroom 
gesproken over ‘alternatieve ruimtes’ en 
‘ruimtes die er alternatief uitzien’. [33]

De betekenis van de architectuur voor 
de Alternative Space is echter niet vast te 
pinnen op de formalistische tentoonstellings- 
typologie van de loft. Het ging Matta-Clark 
en de kunstenaars van SoHoimmers niet om 
lofts an sich. Hun werk speelde zich af in 
lofts, werd mét lofts gemaakt, maar het ging 
niet óver lofts. De Alternative Spaces 
Movement heeft zich trouwens niet eens
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uitsluitend in lofts afgespeeld. De strategie 
van bijvoorbeeld The Institute for Art & 
Urban Resources - waar Matta-Clark nauw 
bij betrokken was - bestond uit het voortdu
rend bezetten van stedelijke ruimtes. En die 
ruimte kon niet enkel een loft zijn (10 
Bleecker Street,1972) maar ook een ruimte 
onder een brug (Brooklyn Bridge Project, 
1971), een oude politiekazerne (Workspace 
Program, 77th & 80th Precinct House, 
1972), een klokkentoren (The Clocktower, 
1972) en een oud schoolgebouw (P.S.1, 
1976). Net als de white cube is de loft enkel 
het icoon van een bepaalde beweging en van 
een bepaalde ideologie. Net zoals de white 
cube niet letterlijk de modernistische ideo
logie incarneert, is de loft niet de perfecte 
belichaming van de alternatieve of anti- 
museale ideologie. Een white cube kan im
mers, net als een loft, ‘alternatief’ gebruikt 
worden. Een ruimte is niet alternatief op 
grond van haar intrinsieke materiële hoeda
nigheid, ze is dat door de manier waarop er 
bezit van wordt genomen. Matta-Clark ging 
aan de slag in een pand omdat de architec
tuur ervan iets te betekenen had, niet omdat 
het gebouw er zus of zo ‘uitzag’. Matta- 
Clark beschouwde architectuur bij uitstek 
als een drager van betekenissen; dat maakte 
elke ingreep voor hem tot een daad waarbij 
“een structuur verandert in een daad van 
communicatie”. [34] Reduceert men de be
tekenis van de Alternative Space tot de optie 
voor een museale stijl — de stijl van de 
loftachtige, alternatieve, of ‘rauw ogende’ 
ruimte - dan veronachtzaamt men de ex
pansie van dë kunstruimte van een fenome
nologische tot een institutionele en dis
cursieve plek - een ontwikkeling waarbin
nen de Alternative Space een hoogtepunt 
vormt. Het zoeken naar alternatieve ruimtes 
voor de white cube, van Morris tot Matta- 
Clark, heeft meer opgeleverd dan een nieuwe 
gedaante of een alternatieve typologie. Het 
heeft geleid tot een alternatief gebruik van 
architectuur. De specifieke loftarchitectuur 
van 112 Greene Street heeft ongetwijfeld de 
formele ontwikkeling van een groot aantal 
oeuvres gestimuleerd en gestuurd; maar het 
belang van de architectuur zat bovenal in de 
‘mentale gebruiksvrijheid' die de ruimte 
bood. Jeffrey Lew heeft de materiële en 
ideologische vrijheid van zijn eigen ruimte 
in een puntige uitspraak samengebald: “In 

most galleries you can’t scratch the floor. 
Here you can dig a hole in it. Gordon Matta 
even dug up the basement.” [35] Maar daar
voor had Matta-Clark geen loft nodig: voor 
het werk Descending Steps for Batan (1977) 
graaft hij een gat in de kelder van de Parijse 
galerie Y vonne Lambert. Baldessari noemde 
Matta-Clark ooit een ‘messy minimalist’. 
En inderdaad, het maakt Matta-Clark niet 
meer uit of ruimtes wit en clean, dan wel 
rauw en smerig zijn, zolang hij er maar mee 
kan rotzooien.
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(quote): it was a congenial meeting & was only occasionally broken 
by small farts - screw, the weekly sex review.

("quote"): sound of daisy fading in background followed by sound 
of also sprach Zarathustra" (r. strauss) followed by 
sound,or the blue danube" (j. strauss) - soundtrack, 2001 (s. kubrick)

DIALOGUE PItCE (STARTED APRIL 21, 69) GENERAL STRIKE PIECE (STARTED FE3. 8, 69)*

CAIL, WRITE OH SPEAK TO PEOPLE* YOU MIGHT HOT 
OTHERWISE SEE* FOR THE SPECIFIC PURPOSE OF INVITING
THEM TO YR LOFT FOR A DIALOGUE.0

IK PROCESS PERPETUALLY FROM DATE OF FIRST CALL 
(APRIL 21, 69). DATE OF FIRST INTEREST IN 
DIALOGUES - 1948. DATE OF DECISION TO PURSUE 
INVESTIGATION OF DIALOGUES - APRIL S, 69.

GRADUALLY BUT DETERMINEDLY AVOID BEING PRESENT AT 
OEFICIAL.OR PUBLIC "UPTOWN" FUNCTIONS OR GATHER INOst 

RELATED TO THE ART WORLD" IN ORDER TO PURSUE INVESTIGATION
JOgAD PERSONAL k PUBLIC REVOLUTION.0 EXHIBIT IN PUBLIC 

WHlCH FURTHER SHARINO OF DEAS & INFORMATION
REBATED TO TOTAL PERSONAL & PUBLIC REVOLUTION.9

IN PROCESS AT LEAST THROUGH SUMMER, '69.

NOTE: THE PURPOSE OP THIS PIECE IS TO HAVE 
DIALOGUES" NOT TO-MAKE A NO RECORDINGS
OR NOTES ARE MADE DURING DIALOGUES, WHICH EXIST 
SOLELY FOR THEIR OWN SAKE AS JOYOUS SOCIAL OCCASIONS.40

•the definition of "people" remains open, "perréot strangers," 
an animal, an infant will be included.

tdue to general strike piece, which see(s).
o definition, or "dialogue" remains open, "verbal!" is pertinent.
pdate of first dialogue - may 17, 69. number of dinlogues enjoyed 

to current date - (13).
«►often, giving occasion for pursuing investigation of

information baths piece * pa3e- on ell-yr- ideas piece.

withdrawal from 3-man show compiled by richard bellamy, 
goldowaky gallery, 1078 mad laon ave.

Kato of last visit to uptown galleries for peru: n1 or art -
,,2 reb. 13 or 14, 63» » „ „ a museum - march 24, 69

„ „ „ " uptown gallery opening - march 15, 69
>< » a bar ” apr 5, 69„ _ _ attendance at a concert - april 18, 69
n „ „ " " rilm showing - april h, 69
" " " " an "event" - april 18, 69

" a big party - march 15, 19
©terras of total ■•fwwewl & public revolution net forth in brief 

statement opeù pubi,u hetrï:^, .arOorkers coalition,
school of Vuua1 arts, april 10, 59. fuTherpcIcpm5onin 
ert coalition or any other eroup declinec as part of
jcneral «: irfloa piece, this includes artists against th* osprese- 
hY group & others. ----------------- ---------------- -------

MTiret piece exhibited at artéperce event, n.y. Shakespeare festival, 
publia Lucater, march 5, 69. grass piene Z: ro-erns pteae erlbited 
In nuber 7 shou corplled by ucy Tpp:r1, pauiscocper,mayS, 69.

pleo* Sc caah p3og* exhibited in langunge in show# cJwan gallery, may 24,69.

10

LEE LOZANO, JUNE 12, 69. LEE LOZANO, JUN: 12, 69.

ISTWKAWGUST,7I
DECIDE To BoYcor WOMEN.

THROW Lucy LIPARD’ a ann LE,ee ... . ___NA, ccE- A . — -eITERONDEF«NCTAILE,UNANISWERED. 
DO not csfiser Rocrette sass stase.

2ND Wk. Asusr, 7/

PAuEA«TAVINSCALs AuG fl. TEia- HER I AM BOfCOTTIMi WomEn 
AS AM EXPERIA*nT THRC\ AST bEPTa*- THAT APTER MAr 
"COHH^NkATION WILL At 8277er TAN ÆIER!

PEYOTE TRIP AL6 1071 : PURIFICATION 
OFIHELINCONSClOS* I beatTHE SANO WITH mes I
PussyWILow WHIP. ----

I stop hoi-ding: on to WAITER ce HARIA,
-* DEEPBRAl N

A.^ I & 71
IM FUCkIN UP RAt>, MlE7/M<ES.. ONE HOUR LATE TO NEET
BELLAMY MERE/ I MISSEO HIM (HE EEAOES N07E) IT'S MY D==P£A/ 
ResrsTANce tO..UHAt? BÈuAAy? KEESep> Do I WAN7 TO Lose 
My l-OFT POP Ac77DN ? UTTER CLAUSTROPHOBIA in TiMe/PAce oF PResenT. 
I MSSED ti<M All. last WEEK Too.

ALSO FUCKED UP WITH BUSINEss CC PATTÔtUTY BOOK.

i write to im A-rrë^Ar 70 ’

CO~MUN(CATE AFTER MERcHRY <soes AL6 is.
■ LNf’r-deatde/s—_— ----------—------------------------------------------- - ——----------—
I gtB TO gOpgr LOOkINGAAT MAAS GuAerEe
; MOON STABS J^SÊlOfHBoaB.MOOC» CAl^MS ebdmewME.

FRon (A Halifax : THee MSIC WORD -To cAniceL spells 
IF ANYONE TRIES TO LAY A SPeLL ON You OR TO ccuteAer A 
WITe3 PowER; Yell. : oRthosraph^i ’ ’

D
e W

itt
e R

aa
f 9

3 •
 s

ep
te

m
be

r-
ok

to
be

r 2
00

1

HOWTO

DISAPPEAR 
DISAPPEAR 
DISAPPEAR 
DISAPPEAR 
DISAPPEAR 
DISAPPEAR 

cADpg AD—-eaad ■ Ki •AE
COMPLETELY

AND NEVER BE FOUND 

by Doug Richmond

6



secraoro: "Npo-s,, .e
MA5ruNBNTON PIEce - OR beTALLs A^Qütr r.n

/1ASTHRBAT/ON IMVESTISATVom (APRIL 3-5,*69)
MoTE: OrHER PiecEs snuTNEOuSL- PrOcess: GRAss 
GENERAL STRIE a A WITHDAAWAL FRoM, 7’ 
°TSIDE WORLD. I REFuSE TOSÉE HY PARTNE ORA-onE Ezse.

SPEcicic
HuM4NS, THtEN jmaounaky hu mans.

MA^TU^ BAT/CY^ 7 PifTRE5: SEREW, IssuEs9ài.

APR5 i

MASTU^BATTÜN HSING Various OBEErg :
RHBBER MOTORC}CLe PENL, cpar*
PHA -e -5FPED HTSUlL

LÖOKthkS, INTO SMALL.REELEer/Na 6EN/TAL : OBSEDE rurEscENEE
CMANGE FRo ^Et> T

ERE 7___ ED, VIOLENT ^TTACULATf^j OF LMi&tötc

REASMf. iro^iS/ f VIBRATON

SATISFACrr/ON OF IN7EA—s- .MA^rufi^AT7OA/t ‘5’ ‘N

Op uitnodiging van BüroFriedrich realiseerden 
Bik Van der Pol in mei/juni 2001 een presentatie 
met tekstwerk van de in 1999 overleden 
conceptuele kunstenaar Lee Lozano. Deze pre
sentatie en ‘exhibition as a tooi’ is start en aankno
pingspunt voor een onderzoek naar overeenkom
sten en verschillen in artistieke ontwikkelingen en 
praktijken van kunstenaars in de jaren ‘60 en nu. 
Het merendeel der conceptuelen uit die tijd had
den een groot bewustzijn ontwikkeld met betrek
king tot het kunstsysteem waarin zij wilden opere
ren. Lee Lozano vormde daarop een uitzonde
ring. Zij nam een veel persoonlijker positie in, zij 
liet zich meer leiden door persoonlijke omstandig
heden en persoonlijk geformuleerde doelen. Haar 
‘drugs experiment’ pieces (Grass en No-Grass), 
of politiek ais incorrect beoordeelde acties als het 
‘Boycot Women project’ en haar Dialogue pieces 
weerspiegelen deze andere intenties. Met ‘General 
Strike’ piece en het uiteindelijke ‘Drop -Out piece’ 
stapte Lee Lozano actief uit de kunstwereld. De 
consequentie van deze artistieke en radicale daad 
is dat ook haar werk praktisch uit de herinnering 
van de (toch recente) kunstgeschiedenis verdwe
nen is en haar oeuvre vrijwel anoniem is geble
ven.

In hetkadervan de tentoonstelling in BüroFriedrich 
werden drie gesprekken en presentaties in sa
menwerking met kunstenaars, critici en theoretici 
gehouden. De resultaten van deze gesprekken 
en presentaties vinden hun weerslag in een 
publicatie die in de loop van het jaar zal verschij
nen. Deze publicatie heeft als doel kunstenaars
praktijken zoals die van Lee Lozano te her-actu- 
aliseren, door haar radicale houding in het licht 
van de huidige praktijk en het daarmee samen
hangende discours te bezien.

Drie jonge Berlijnse kunstenaars (Jürgen Erkius, 
Manfred Reuter en lepe Rubing) presenteerden 
hun projecten, ‘akties’ en performances. Tijdens 
de tweede meeting discussieerden Christoph 
Blase (kunstcriticus), Thierry de Duve (schrijver) 
en Paul Maenz (verzamelaar) over de kunst
praktijk van de jaren ‘60 en 70 en de invloed 
daarvan nu. Regina Möller (kunstenaar) en Hubert 
Salden (curator) focusten op artistieke strategieën 
als mogelijke politieke instrumenten om verande
ring te bewerkstelligen.

“Using the work of Lee Lozano as a starting point, 
the talks and presentations aim to go beyond her 
practice and life only, and at the same time aim to 
focus on questions of radically linking art and life 
within the frame work of contemporary discourse 
and artistic practice”.

WORKED sesr op All —,g AI, wim oasers'smemesggreTs usxo. Bür BALLIN

-f" PCHAEL,9b MORNiG SUN FAQN.

how conceptual is experience?
how radical is the act to fuse art and life and 
does it allow the public to engage with the 
personal radicality of an artist?
what might be the implications of politics; 
what attitudes can artists and the art world 
adopt to change political reality?
what tools are available to constructively 
communicate institutional critique?

linkerpagina [van links naar rechts]

rechterpagina:

boven: Dialogue Piece (1969), General Strike Piece (1969), Lee Lozano
onder: Boycott Women (1971), Lee Lozano; Disappearance Piece (1998-2000), Bik Van der Pol
Masturbation Investigation (1969), Lee Lozano

The disappearance piece was initially made for a show in Rotterdam in 1998. This show questioned the position and role and the possible ‘death’ of the spectator. On a platform (366 x 366 cm) a little 
bench was placed, an edition of 100 books were layed out, wrapped up in an envelop. The book, titled “How To Disappear Completely and Never Be Found" by D. Richmond, is a self-help instruction book 
about planning a disappearance, arranging a new identity, pseudocide and more. Eighty four packages were taken by the public, however the public was not invited or encouraged to do so: this was up to 
themselves. In order to take a bag one had to step onto the platform. In 2000 the piece was reinstalled in Trailer, a group show at Greene Naftali Gallery, New York (USA).
Again 100 bags with content were placed on a bench, this time with no platform. After the end of the exhibition, 4 bags were left over.

Bik Van der Pol, 2001

“How To Disappear Completely and Never Be Found” is verkrijgbaar via www.loompanics.com
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Een ergonomische carrousel
Over modefoto's, supermodellen en pornografie

CAMIEL van Winkel
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Wat maakt een slank lichaam zo gewild, zo 
aantrekkelijk? Waarom stoten zware lijven 
af? Een slank lichaam oogt alsof het één 
enkel ding is, een enkelvoudige vorm, op
getrokken in één soepele beweging. Een 
slank lichaam lijkt niet samengesteld uit 
losse onderdelen, een dik lichaam daarente
gen wel. Zwaarlijvigheid ondermijnt de fy
sieke integriteit. Een dik lichaam is een 
lichaam waar secundaire vormen en volu
mes opgeplakt en aangehangen lijken - vor
men die de hoofdlijn niet ondersteunen maar 
wegdrukken en opsluiten in een camouflage
pak. Dikke lijven zitten vol met zichtbare 
naden en kieren, die het ideaalbeeld van 
gaafheid en toereikendheid verstoren. Een 
naadloos lichaam is het mythisch ideaal. 
Het mag een paradox worden genoemd: een 
slank lichaam is compleet, een dik lichaam 
incompleet- en gedoemd om incompleet te 
blijven. Is de eenheid eenmaal verstoord, 
dan resteert slechts een onverzadigbare, niet 
te definiëren vorm die altijd méér massa en 
volume op wil zuigen. Als de eerste naad in 
het lichaam zit, zullen de volgende er wel 
steeds sneller komen. Zelfs zonder kleren is 
een dik lichaam niet naakt, altijd hangen de 
vodden van het consumentisme eromheen. 
De naden en kieren tussen de samengeplakte 
volumes' van het lichaam zijn als sneden die 
het individu in zijn autonomie bedreigen. 
Ze representeren het geweld waarmee het 
lichaam wordt opengebroken als marktplaats 
voor voedings- en genotmiddelen, het ge
weld waaraan iedereen - van welk postuur 
dan ook - continu staat blootgesteld.

Om dergelijke gedachten te verdrij
ven, omringen we ons met efemere beelden 
van hyperslanke, naadloze modellichamen, 
die soepel en nonchalant hun rondjes draaien. 
Deze vederlichte ideaalbeelden worden ver
spreid door dezelfde media die ook de 
calorierijke kant-en-klaarproducten van de 
voedingsindustrie binnen ieders horizon 
brengen. Vaak stopt men die twee tegen
strijdige componenten zelfs samen in één 
pakket: minder gezonde voedings- of genot
middelen worden gepresenteerd door ideaal 
geproportioneerde modellen en zo opgeno
men in de dominante mythe van het naad
loze lichaam. Deze integratie wordt bespoe
digd door een suggestieve omlijsting met 
lichaamsbeweging, sport en gezonde acti
viteit.

Maar juist in het domein van de mode, 
waar de modellen zich tot superslanke 
‘supermodellen’ hebben opgewerkt, zakt 
die overdaad aan activiteit opeens weg in 
een raadselachtige viering van passiviteit en 
lethargie.

Fotografie en mode

De modefotografie heeft zich ontwikkeld 
van kleine en omlijnde specialiteit tot alge
mene vergaarbak van de beeldcultuur. Het 
regime van visualiteit en zichtbaarheid zet 
disciplines zoals beeldende kunst, film, ar
chitectuur, popmuziek en vormgeving aan 
tot een frenetieke uitwisseling van visuele 
codes en beeldformules. Het zijn die her
kenbare codes en formules die maken dat de 
modefotografie floreert. Doordat ‘alles’ ten
deert naar mode en vormgeving, kan in de 
modefotografie ook letterlijk ‘alles’ wor
den samengebracht - zij is het supergenre 
dat de meest uiteenlopende subgenres onder 
haar rokken neemt en bundelt: film noir, 
docudrama, body art, straattheater, soft 
porno, neorealisme, found footage, travestie
tenshow, thriller, fotojoumalistiek, slapstick, 
sprookje, appropriation art, road movie, 
environment... Deze en andere genres wor
den in de modebladen niet zozeer beoefend 
als wel aangestipt, geëvoceerd. Het onder
scheid tussen pastiche, eerbetoon en persi
flage valt daarbij niet of nauwelijks meer te 
maken. Modereportages bestaan uit een losse 
reeks van welgekozen beelden waarvoor 
een herkenbaar beeldend of verhalend genre 
als het ware in zijn eigen gecodeerdheid is 
opgelost. De beeldspraak die bij dat alles 
overheerst is de ironie. Ironie is niet moge
lijk zonder gedetailleerde kennis en beheer
sing van uiteenlopende codes, en het is 
langs die weg dat de bladen een alliantie met 
hun lezers smeden. De lezer voelt zich er
kend als mede-ingewijde in het grote 
decoderingsspel waar behalve de mode
fotografie ook de modeproductie zelf om 
draait.

De grootste ironie van de mode- 
8 fotografie is dat onder de waaier van genré- 

gebonden verhaalsuggesties altijd hetzelfde 
dieptescenario schuilt: dat van het maken 
van een fotoserie. Fotograaf noch model 
spannen zich in om de situatie werkelijk te 
overstijgen. Terwijl de stylist tot het uiterste 
is gegaan om door middel van kleding, 
locaties en rekwisieten de sfeer van Blue 
Velvet, Roodkapje of The Partridge Family 
te evoceren, laat de fotograaf expres een 
fotolamp in beeld staan en doet het model 
hetzelfde wat zij altijd doet: zich laten foto
graferen. Het model wordt als model in 
beeld gebracht, onder haar eigen naam. In 
de modefotografie van de afgelopen jaren 
ligt het accent vooral op lijdzaamheid - het 
passief ondergaan en verdragen van wat het 
creatief team heeft bedacht. Het model ligt 
slap op een bed of een bankstel, hangt een 
beetje rond, rookt een sigaret, lijkt te wach
ten tot alles voorbij is. De opgelegde verve
ling of lethargie kan dan weer in een absurde 
spanning komen te staan met het opper- 
vlaktescenario; in sommige reportages 
maakt men van die spanning zelfs het hoofd
motief. De ontberingen van het bestaan als 
fotomodel, de ups en downs die zo kleurrijk 
staan beschreven in de roddelpers, worden 
ironisch gereflecteerd in de zogeheten junkie 
look van de jaren negentig; de suggestie van 
verslaving en verdoving verdubbelt de 
willoosheid van het model die centraal staat 
in het dieptescenario van de photo shoot.

Volgens dat scenario gaat een mode
reportage over niets anders dan een opeen
volging van verkleedmomenten. De bijko
mende verhaalsuggestie, hoe gedetailleerd 
of omstandig ook, dient uiteindelijk slechts 
als motivatie voor het gegeven dat het mo
del in de loop van de fotoserie steeds Van 
kleren wisselt. Vaak wordt ze zelfs in half 
ontklede staat afgebeeld, terwijl ze bezig is 
iets aan of uit te trekken. Doordat het 
oppervlaktescenario geen enkele inherente 
noodzaak heeft, moet de lezer wel begrijpen 
dat de noodzaak ergens anders ligt: in de 
koppeling tussen de kleding én het moment 
of de situatie. De verborgen boodschap luidt 
dat iedere willekeurige situatie, ieder tijd
stip, ieder moment van de dag noodzakelijk 
vraagt om een ander stel kleren. De motiva
tie van het model om zich steeds weer te 
verkleden moet zich bij de lezer vertalen als 
een motivatie om steeds weer nieuwe kleren 
te gaan kopen. Het programma van de mo
debladen is gericht op verfijning van het 
zintuig waarmee men situaties leert lezen, 
hetgeen noodzakelijk is om steeds met een 
correcte outfit onder de mensen te verschij
nen (of juist op positieve wijze uit de toon te 
vallen).

Een modereportage vormt een frag
mentarische fotoreeks die in principe einde
loos is uit te breiden. Dit geeft aan de mode
tijdschriften een open structuur waarin zich 
probleemloos adverteerders kunnen voe
gen. Aan advertenties van de grote mode
huizen werken dezelfde modellen en foto
grafen mee als aan de modereportages; 
omgekeerd verschijnen in de reportages 
dezelfde merknamen waarvoor op andere 
pagina’ s wordt geadverteerd. De reportages 
breien de advertenties aan elkaar, de adver
tenties de reportages. Het gegeven dat com
merciële en redactionele bijdragen moeilijk 
te onderscheiden zijn, vormt voor niemand 
een probleem - het draagt zelfs bij aan het 
ironische decoderen waartoe de lezer zelf
standig in staat wordt geacht.

In de opeenvolging van verkleed
momenten staat behalve het aanvoelen van 
de situatie vooral het vermogen om te combi
neren centraal. Zoals advertenties van Calvin 
Klein en Prada naast elkaar in dezelfde tijd
schriften staan, zo zien we fotomodellen in 
de reportages eindeloos verschillende mer
ken combineren. “Sacha wears suit and belt 
by Zucca; shirt and tie by Agnès b.” “Olivia 
wears bodysuit by Roberto Cavalli; jeans by 
Baby Phat; boots by Fausto.” De kunst van 
het combineren wordt zelfs zo serieus geno
men dat daarin ook tweedehandse en merk- 
loze kledingstukken kunnen worden geïnte
greerd. Het ene model combineert een jasje 
van Ann Demeulemeester met oude gym
pies van Converse en ‘vintage shirt and 
trousers’. Een ander houdt gewoon haar 
eigen kleren aan: “Stefania Rocca wears 
denim jacket by Miss Sixty; top and trousers, 
model’s own.” Of de fotograaf neemt wat 
spullen van huis mee: “sweater and 
sunglasses photographer’s1 own.” [1] De 
indruk ontstaat zo dat het waardesysteem 
van de mode niet langer wordt gedomineerd 
door labels en merknamen maar door de 
onbeperkte keuzevrijheid van het individu, 
dat geheel autonoom een eigen leefstijl sa
menstelt uit alle mogelijke en onmogelijke 

materialen. De modeconsument verandert 
in een modeproducent die zich door de 
industrie geen pasklare kleedconcepten meer 
laat opdringen. (Intussen staat de industrie 
niet werkelijk buitenspel, want ook dit is 
een bedacht concept. 'Tweedehands'l'ver- 
sleten’ is al opgewaardeerd tot look in de 
confectie: nieuwe broeken worden met 
scheuren en gaten als prefab stij Ikenmerk in 
de handel gebracht.)

De modefotografie weerspiegelt deze 
veranderingen door de kleding steeds achté- 
lozer in beeld te brengen. Het afgelopen 
decennium is de focus van modefotografen 
meer en meer verschoven naar de sfeer van 
de foto, de uitstraling van het model en de 
filmische suggestie van de beeldenreeks. 
Voorzover de gebruikte kledingstukken nog 
zijn te benoemen als creaties van ontwer
pers, verschuiven zij steeds verder naar de 
marge. Het model draagt volgens het bij
schrift een jurk van Calvin Klein of een 
legging van Azzedine Alaïa, maar meer dan 
een streepje zwart is er op de foto niet van te 
zien. De modefotografie van vandaag geeft 
zo nieuwe inhoud aan het woord maniërisme. 
Het is alsof ze voortborduurt op procedures 
die ooit de ratio van het vak hebben uitge
maakt, maar waarvan ze zich de functie en 
bedoeling allang niet meer kan herinneren.

Iconisch fabeldier

Wat maakt een fotomodel tot een topmodel? 
Het uitzonderlijke feit dat ze alles kan heb
ben, alles kan dragen? Over Kate Moss, het 
model dat als geen ander het gezicht van de 
mode in de jaren negentig heeft bepaald, 
wordt in dergelijke termen gesproken: 
“...she’s a great model. That is to say, Kate 
is highly adaptable, looks good in a lot of 
make-up, and in no make-up at all, is easy to 
work with and puts everything into her job. 
All those qualities have given her the in
stinct to move on when fashion changes, so 
she has never been trapped by labels.” Bo
vendien is ze “...a true beauty; someone 
whose face and attitude [are] a personifi
cation of the time”. [2]

Naarmate de bladen het presenteren 
van nieuwe kledinglijnen minder centraal 
gaan stellen en sfeer, leefstijl en visuele 
toespelingen meer, ontstaat er ruimte waarin 
een model kan uitgroeien tot iconisch fabel
dier. Om dat te bereiken moet ze meer zijn 
dan een ranke kapstok waar al het denkbare 
textiel aan op te hangen is. Ook als ze niets 
draagt moet ze iets representeren. Kate Moss 
en haar collega’s worden regelmatig volle
dig naakt afgebeeld.

“I was discovered on an airplane by a 
woman named Sarah Doukas, at the age of 
fourteen. I don’t know why that happened. 
I don’t know why any of this happened. The 
chain of events that followed has led me to 
where I am now, and I wouldn’t attempt to 
question any of it, or ask why. It’s none of 
my business.” [3] De uitstraling van Kate 
Moss sluit nauw aan bij deze merkwaar
dige, Kaspar Hauser-achtige ontboezeming. 
Ze heeft de argeloosheid en puurheid van 
een heel gewoon meisje dat nooit enige 
professionele ambities heeft gekend, maar 
toevallig ergens inrolde en zich passief heeft 
laten meeslepen. Een pukkel naast haar 
rechtertepel en enkele opvallende moeder
vlekken heeft ze nooit laten weghalen, mis
schien omdat die de natuurlijke gaafheid 
van haar lichaam eerder onderstrepen dan 
verstoren.

Zoals ieder fotomodel is Kate Moss 
onderworpen aan de razendsnelle seizoen- 
wisselingen die de dynamiek van het mode
beeld bepalen. Fotografen hebben de meest 
uiteenlopende verschijningsvormen, beeld- 
typen en gevoelswaarden uit haaf kaders 
weten te peuren. Hoewel ze ook met succes 
als vamp en glamour girl poseerde, zijn de 
meest memorabele foto’s juist die waarin 
het beeld van de gave, argeloze puber direct 
aan zichzelf is overgelaten. De androgyne 
seksualiteit van haar aandeel in de cam
pagne voor Calvin Kleins Obsession 
(ca. 1992-1994) heeft de toon gezet voor 
veel van wat daarna kwam: een riskant 
mengsel van puberale lethargie, seksuele 
verleiding en kinderlijkheid.

Fotomodellen zoals Moss mogen dan 
de hoogste sterrenstatus hebben bereikt, die 
status komt eerder voort uit wat ze uitstralen 
dan uit wat ze presteren of doen. Door het 
imago van lijdzaamheid, en passiviteit, en 
het feit dat ze afhankelijk zijn van wat 
anderen voor hen bedenken, is de status van 
auteur niet voor hen weggelegd. Vergelijk 
Kate Moss bijvoorbeeld met Cindy Sherman, 
over wie het volgende is geschreven: “Tus

sen de ene en de volgende foto verandert 
Sherman haar eigen beeld zo radicaal dat 
het onmogelijk wordt de gemeenschappe
lijke term te vinden die de serie tot een 
eenheid zou moeten maken; het lichaam 
verdwijnt in zijn representaties. Of precie
zer, datgene wat we uit gewoonte houden 
voor het lichaam, voor een gegeven, wordt 
in de loop van de serie zodanig uitgewerkt 
dat het de codes en conventies van de repre
sentatie lijkt te absorberen tot de hoogste 
graad van verzadiging. [...] Sherman over
tuigt de beschouwer ervan dat haar verschil
lende beeltenissen inderdaad verschillende 
presenties vormen, maar dat ‘daarachter’ 
geen centrale identiteitskern meer schuilt. 
De indruk van identiteit - de indruk dat 
ieder beeld een verschillende presentie be
lichaamt - wordt ontmaskerd als een product 
van de manipulatie door complexe sociale 
verschijningscodes, een puur oppervlak. 
Hetgeen wil zeggen dat identiteit - de in
nerlijke dimensie die verondersteld wordt te 
liggen achter het oppervlak van de verschij
ning - niets meer is dan een identiteits- 
effect, de halfhallucinante transformatie van 
een materieel oppervlak in een denkbeel
dige diepte.” [4] Ondanks de evidente pa
rallellen zal er over het werk van Kate Moss 
nooit iets dergelijks worden beweerd. Moss 
geldt niet als auteur, Sherman wel. Terwijl 
Sherman alle. beslissingen omtrent de 
iconografie, compositie, techniek, productie 
en distributie van haar foto’s in eigen hand 
houdt, moet Moss het puur van haar uiterlijk 
hebben. De kritische positie die aan Sherman 
wordt toegeschrc ven zou onverenigbaar zijn 
met het semi-objectkarakter van een foto
model. Waar Kate Moss gebruikt wordt om 
illusies te verkopen, legt Cindy Sherman 
juist de onderliggende mechanismen bloot.

Toch kan deze argumentatie net zo 
goed worden omgedraaid. Daarbij is het 
niet ééns nodig te wijzen op het modieuze 
element in Shermans werk, dat in de afgelo
pen 25 jaar verschillende wendingen heeft 
doorgemaakt die achteraf steeds perfect ble
ken aan te sluiten op ontluikende trends in 
de kunsttheorie - appropriation, feministi
sche mediakritiek, simulacra, deconstructie, 
hét abjecte1— en waarbij de kunstenaar zich 
met betrekking tót dé receptie van haar werk 
overwegend passief heeft opgesteld. Ook 
zonder dergelijke bedenkingen valt in te 
zien dat Sherman slechts een simulatie te 
bieden heeft van wat Moss ‘werkelijk’ is: 
“een product van de manipulatie door com
plexe sociale verschijningscodes, een puur 
oppervlak”. Niet ‘Cindy Sherman’ maar 
‘Kate Moss’ is degene van wie de identiteit 
volledig is verdampt achter het gecodeerde 
oppervlak, juist doordat zij volkomen pas
sief is overgeleverd aan een productie
systeem dat door anderen wordt beheerd. 
Om haar voetnoot te kunnen plaatsen moet 
Cindy Sherman zich manifesteren als au
teur en daarmee uit het systeem stappen dat 
ze becommentarieert. De manier waarop 
haar naam en haar werken al meer dan 
twintig jaar als mantra’ s worden gereprodu
ceerd in kunsttheoretische publicaties, valt 
in het niet bij de spookachtige media
recycling waaraan de beeltenis van Kate 
Moss is onderworpen. Misschien is Cindy 
Sherman inderdaad kritischer dan Kate Moss 
oöit zou kunnen zijn; maar daar staat tegen
over dat Moss radicaler is. En ze weet zelf 
waarom: “...the more visible they make me, 
the more invisible I become.” [5] De radica
liteit van de overgave, zoals Moss die zich 
heeft eigén gemaakt, zal voor Sherman nooit 
bereikbaar zijn. Iedere vórm van passiviteit, 
hoe echt of onecht ook, bezwijkt onder het 
gewicht van het discours dat haar als een 
artistieke strategie voorstelt. En iedere stra
tegische poging om dat gewicht te vermin
deren heeft een omgekeerd effect.

Een ergonomische carrousel

Pornografie is één van de genres waar de 
modefotografie graag haar hand op legt. 
Onder een oppervlakkige fascinatie, die tot 
uiting komt in themanummers zoals The 
Undressed Issue van het modeblad i-D 
(december 1996), schuilt een structurele en 
permanente verwantschap op het niveau 
van het dieptescenario. Die verwantschap 
manifesteert zich in de vorm van een opeen
volging van verkleedmomenten, het strip
pen voor de camera, de geïdealiseerde li
chaamsbouw, en de passieve onderwerping 
van het model aan de fotograaf, die weer 
gecompliceerd wordt door haar uitdagende 
blikken in de camera. In theorie draait mode
fotografie vooral om het aankleden en porno 
om het uitkleden, maar in de praktijk is dat



onderscheid minder evident. Eerder lijken 
beide vormen van beeldproductie te berus
ten op een cyclische structuur van aankle- 
den/uitkleden en uitkleden/aankleden. In 
die structuur is de herhaling essentieel, het 
verlangen permanent en de bevrediging 
kortstondig. Als impuls kunnen verveling 
en gewenning even slecht worden gemist 
als opwinding en extase.

Wat de pornografie - ondanks zich
zelf- duidelijk maakt, is dat het ideaal van 
het naadloze lichaam een sterk mythisch 
karakter heeft. Het perfecte, naadloze 
lichaam is slechts op te roepen vanuit een 
artificiële montage van losse, soms uitge
sproken tegenstrijdige componenten, waar
tussen voelbare naden blijven bestaan. Hoe 
dieper die naden, hoe gaver, ongerepter en 
dus jonger de buitenkant moet zijn. Vrou
welijke pomomodellen hebben idealiter het 
lichaam van een jong meisje met de borsten 
van een volwassene. Ook voor die borsten 
geldt een hybride ideaal: zij dienen groot te 
zijn maar mogen niet hangen. Technologi
sche correcties die noodzakelijk zijn om het 
lichaamsideaal beter te benaderen (implan
taten, retouchering) maken de pornografie 
tot een levende animatie - een spel met een 
lappenpop van biotechniek.

Het pomomodel is een ergonomische 
carrousel. Haar lichaam dient als spil voor 
een instabiel en discontinu samenstel van 
seksuele functies en signalen, die verschui
ven van het ene naar het andere lichaams
deel. Sommige van deze verschuivingen 
zijn te verklaren vanuit een excessieve 
optimalisering van de zichtbaarheid, drijf
veer voor de pornografie in het algemeen. 
De frequente verschijning van anale seks in 
de heteropomo kan bijvoorbeeld worden 
uitgelegd als oplossing voor het probleem, 
dat het geslachtsdeel van de vrouw tijdens 
het neuken grotendeels is afgeschermd en 
uit beeld verdwijnt. Wordt de penetratie 
anaal verricht, dan blijft het visuele hoofd
kanaal wel open. Minder vaak voorkomend 
maar even opmerkelijk als functionele ver
schuiving is de foot job, waarbij het model 
haar voeten in plaats van haar handen ge
bruikt om een mannelijke collega af te trek- 
kën. De associatiemét apen en aapachtig 
gedrag - medeverantwoordelijk voor de 
charme van dit nummer -is waarschijnlijk 
niet toevallig. Ook andere verschuivingen, 
zoals die waarbij het model in haar mond 
of tussen haar borsten wordt geneukt, zijn 
op te vatten als signalen van een gesimu
leerde terugval naar een primitieve levens
vorm.

Desmond Morris wijst in De naakte 
aap ( 1967) op de rol die het verschijnsel van 
de ‘seksuele zelfnabootsing’ zou hebben 
gespeeld tijdens de evolutie van de mense
lijke soort. Toen de voorouders van de mens, 
door omstandigheden gedwongen, rechtop 
gingen lopen, moest er iets gebeuren om de 
aandacht van het mannetje - tot dan toe 
seksueel gefixeerd op het achteraanzicht 
van het vrouwtje - om te leiden naar de 
voorkant. Volgens Morris’ theorie zijn de 
borsten en de vlezige lippen, waarmee de 
menselijke soort zich onderscheidt van de 
meeste andere primaten, ontwikkeld om de 
visuele signalen te imiteren die voorheen, 
tij dens de viervoeterfase, door de kont en de 
vagina afgegeven waren geweest. De bor
sten Zijn imitaties van de billen, de lippen 
imitaties van de schaamlippen. [6]

Voorzover het darwinistische model 
van de seksuele zelfnabootsing inderdaad 
een rol speelt in de formules van de heden
daagse pornografie - wellicht als rudiment 
of ingebeelde herinnering - is het in een 
omgekeerde, regressieve variant. Pornogra
fie kanaliseert het verlangen naar een vorm 
van seksualiteit die alle maatschappelijke 
en culturele omwegen kortsluit en daarmee 
‘terugkeert’ naar een primitief beginstadium 
in het beschavingsproces. Pornografie komt 
tegemoet aan de fantasie over een menselijk 
wezen dat puur lichamelijk is en dat zonder 
enige vorm van verantwoording of bemid
deling aan de seksualiteit is toegewijd. Alle 
gedragsregels en maatschappelijke conven
ties die zich rondom het lichaam van de 
ander hebben gesponnen, ten koste van de 
directe beschikbaarheid ervan, schijnen in 
de pornografie te zijn opgeheven. De porno
grafische geest fantaseert over een lichaam 
dat een onbeschreven blad is, een lichaam 
geheel vrij van discours en ingeschreven 
regels. Dit mythische beginstadium vindt 
een tastbare vorm in de onrijpe lichamen 
van tieners, die in de pornografie derhalve 
voor meer beweging zorgen dan enkel on
der een handjevol pedofielen. Het zeer jonge 
lichaam brengt de argeloosheid van ‘de eer-

Kate Moss (Juergen Teller, New York City, september 1994, voor de Amerikaanse Vogue)

ste keer’ samen met het primitivisme van 
‘het eerste begin’.

Maar deze zuivering door de terug
keer naar een mythisch begin dient ook om 
te doen vergeten dat de productie en con
sumptie van pornografie ten diepste zijn 
getekend door herhaling, slijtage, gewen
ning en dwangmatigheid. Niet ‘de eerste 
keer’ maar ‘de tienduizendste keer’ staat op 
het voorhoofd van de pornograaf, zijn mo
dellen en zijn klanten gegrift. En de paradox 
gaat nog verder. De oerfantasie om aan de 
bemiddeling te ontsnappen, om rechtstreeks 
toegang tot de ander te verkrijgen, voorbij
gaand aan het scherm van maatschappelijke 
coderingen dat die toegang in de dagelijkse 
omgang blokkeert, kan door de pornografie 
slechts worden gerealiseerd door er een 
ander scherm met andere coderingen voor 
in de plaats te schuiven: een technologisch 
scherm van visuele media en reproductie
techniek. De toegang tot het lichaam van de 
ander, zoals de pornografie die verschaft, is 
volledig gemediatiseerd. Het fotografische 
of elektronische medium dat de beschik- 
baarheidsfantasie visualiseert, staat altijd

tussen de consument en zijn virtuele lust
object; het kan zelf niet worden doorbroken. 
De pomoconsument wordt steeds weer met 
zijn neus op dat glazen scherm gedrukt.

Dat meisje van hiernaast

Tegenover de pornografische carrousel van 
seksuele functies en signalen staat de 
carrousel van kledingstukken en trendy 
accessoires uit de modefotografie. Wat is de 
verhouding tussen deze draaimolens, die 
beide aan een geïdealiseerd lichaamstype 
zijn opgehangen? Een eerste antwoord 
knoopt aan bij de beschavende functie die 
kleding in het algemeen zou hebben: de 
modecarrousel dekt de seksuele carrousel 
af. Hij onttrekt verlangens en lichaams
functies aan het oog die te intiem zijn om in 
het openbaar te beleven of aan vreemden 
voor te schotelen. Maar juist met dat zorg
vuldige afdekken ontstaat een symbolische 
verdubbeling van wat wordt afgedekt. De 
carrousel van de mode heeft als neveneffect 
dat hij de onderliggende carrousel van sek
suele functies en signalen aanwijst en ver

taalt. In modefoto’s representeren de kle
dingstukken de maatschappelijk en cultu
reel bepaalde codes en conventies voor de 
omgang met seksualiteit. De kleding accen
tueert wat zij bedekt, maakt hanteerbaar wat 
ze eerst opvallend onzichtbaar heeft ge
maakt. Terwijl de pornografie voorschrijft 
dat kledingstukken worden afgelegd, ziet 
men in modebladen vooral hoe ze voortdu
rend worden omgewisseld, als om de 
vervangbaarheid van de kleding en de rela
tiviteit van de codes te laten zien.

Het spel van de mode is een volledig 
gecodeerd spel, een verfijnde dialectiek van 
‘in’ en ‘uit’, van voorlopen en teruggrijpen, 
van denoteren en persifleren. Alle spelers 
zijn zich hyperbewust van de mate waarin 
zij hun eigen smaak en visuele expertise (en 
die van elkaar) mogen volgen of moeten 
negeren. De modefotografie demonstreert 
hoe kledingcodes met elkaar verweven 
moeten worden tot een ‘leefstijl’ die artifi
cieel en toch natuurlijk is, kunstmatig maar 
niet gekunsteld, willekeurig en toch expres
sief. Het behoort tot de taak van de mode
fotograaf en het fotomodel om deze spagaat
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Kate Moss (Juergen Teller, Seychelles, 1994, voor de Duitse Marie Claire)
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vanuit een onbesproken arbeidsdeling over- 
tuigend neer te zetten. Toch vormt het aan
kleden in de modereportages, net als in de 
pornografie, niets anders dan een noodza
kelijke voorwaarde voor het daaropvolgende 
uitkleedmoment. De overmaat aan cultu
rele codering dient uiteindelijk slechts om 
met des te meer aplomb als nutteloze ballast 
overboord te worden gegooid. De vele refe
renties aan cultuuruitingen zoals film en 
beeldende kunst die men in de mode
reportages aantreft, lijken slechts bedoeld 
om het offer te verzwaren - om het gebaar 
van het uitkleden (het afleggen van de cul
turele codes) met des te meer drama en 
intellectueel bravoure te kunnen maken. 
Wat overblijft wanneer al deze bagage weg
valt, is datgene wat al voortdurend door de 
kleding geschemerd heeft: het naakte 
lichaam van het fotomodel - de spil waar de 
carrousel van de mode om draait.

1 o

Tot op zekere hoogte delen modefotografie 
en pornografie dus één en dezelfde oer- 
fantasie: de fantasie van het lichaam als 
onbeschreven blad, een lichaam dat een 
doorbraak forceert door alle vormen van 
discursieve en maatschappelijke bemidde
ling heen. Maar het verschil is dat de onmo
gelijkheid van die doorbraak in de porno
grafie ongereflecteerd blijft, en in de mode
fotografie niet. Het paradoxale scherm waar 
de pornoconsument steeds tegenaan loopt,

wordt in de modefotografie geïroniseerd 
- niet incidenteel maar structureel. Mode
reportages visualiseren niet de doorbreking 
van dat technologische scherm maar het 
eeuwige uitstel van het doorbraakmoment; 
ze doen een ironische belofte voor de toe
komst, waar makers noch lezers werkelijk 
in geloven; ze scheppen behagen in een 
hogere vorm van zelfbedrog. In de porno
grafie wordt de gefantaseerde mogelijkheid 
om de omgang met het lichaam van de ander 
te ontdoen van alle secundaire beschavings
vormen, tot duizelingwekkende hoogten 
doorgevoerd. In de modefotografie is het 
j uist de ironisering van die fantasie die wordt 
uitgewerkt in tableaus van eindeloos opge
splitste variaties. Dat is het enige wezen
lijke onderscheid tussen pornografie en 
modefotografie. De gemeenplaats dat porno- 
bladen voor mannelijke en modebladen voor 
vrouwelijke consumptie zouden dienen, is 
slechts waar voorzover vrouwen ironischer 
wezens dan mannen zijn.

De meest ironische vorm van seksueel ver
maak verschaft de klassieke striptease. In de 
striptease komen de belofte van de defini
tieve onthulling en de eindeloos uitgestelde 
bevrediging samen op een manier die herin
nert aan de ironische grondslag van de mode
fotografie. Ondanks de oubolligheid van 
het genre heeft de striptease in de afgelopen 
jaren richting gegeven aan een omslag in de

pornografische cultuur, die samenhangt met 
de digitalisering van de fotografie en de 
sterke verbreiding van internet. Websites 
met namen als Busty Amateurs, Matt’s 
Models, Karup’s Private Collection en 
Amateur & Teen Kingdom specialiseren zich 
in het tegen betaling aanbieden van foto
series gebaseerd op uitgebreide ontkledings- 
en masturbatiesessies van jonge ‘amateur’- 
modellen. [7] Dergelijke series bestaan uit 
tientallen, soms meer dan 100 opeenvol
gende opnamen, waarbij het model in alle 
stadia van ontkleding, vanuit alle denkbare 
hoeken en in alle mogelijke standen is gefo
tografeerd. In tegenstelling tot het cliché- 
beeld van wat de hedendaagse pornografie 
in het algemeen te bieden heeft, gaat het hier 
niet om chirurgisch opgepepte lichamen, 
versierd met goedkope glamour. De model
len lijken eerder stiefzusjes van Kate Moss 
- ze hebben hetzelfde naturel, dat associatief 
verbonden is met ‘de dochter van de buren’ 
of ‘dat meisje van hiernaast’. Erotiserende 
accessoires zoals lingerie, sieraden en over
dadige make-up spelen geen rol, aangezien 
die de suggestie van echtheid en nabijheid, 
frisheid en beschikbaarheid alleen maar 
zouden verminderen. Doordat het proces 
van het uitkleden voor de camera en het 
openleggen van het lichaam wordt uitgerekt 
tot absurd lange fotoseries, bereikt men het 
punt waar het afleggen van maatschappe
lijke codes gethematiseerd wordt als een

verlangen, als een beweging in de tijd. Het 
onbeschreven lichaam wordt niet geïnstal
leerd aan het begin van de sessie maar 
hooguit benaderd aan het einde. Bij deze 
vorm van pornografie symboliseert de lang
zame ontkleding het stapsgewijze herstel
proces van de heelheid en de toereikendheid 
van het lichaam - de herovering van het 
lichaam op media en technologie. Visuali
sering en effectuering van dit proces zijn 
daarbij niet van elkaar te scheiden, wat bij 
andere vormen van pornografie nog wel het 
geval is. De naadloze continuïteit van de 
fotoserie moet worden beschouwd als een 
essentiële voorwaarde om het ideaal van het 
naadloze lichaam te benaderen. De naakt
heid van deze alledaagse lichamen, vastge
legd op beelden met een zeer hoge resolutie, 
is vaak onthutsend direct. Maar daar gaat 
het dan ook om. De naakte lust wordt hier 
voorgesteld als de laatste primitieve natuur
kracht waar het individu - in de cocon van 
een volledig gemediatiseerd bestaan - nog 
een hand op kan leggen. Het verlangen naar 
een simpeler leven, zonder maatschappe
lijke en intermenselijke complicaties, ver
taalt zich in het eenvoudige plezier van het 
masturberen. Seksualiteit wordt herleid tot 
zoiets handzaams en eenvoudigs als een 
dildo, die je bij jezelf kunt inbrengen.

Ook bij deze vorm van pornografie blijft er 
een onzichtbaar en ondoordringbaar scherm 
bestaan dat de consument gescheiden houdt 
van zijn lustobject. Maar nu blijkt het scherm 
als een spiegel te kunnen dienen, waarin hij 
al masturberend een reflectie van zijn eigen 
gesloten wereld ziet.

Noten

[ 1 ] De tekstvoorbeelden uit deze passage 
werden ontleend aan recente nummers van 
i-D en Dutch.
[2] Uit het voorwoord van Liz Tilberis 
(hoofdredactrice van Harper’s Bazaar), in: 
Kate Moss, Kate, Londen, Pavilion Books, 
1995, z.p.
[3] Uit de inleiding van Kate Moss in: 
ibid., z.p.
[4] ’’Sherman alters her image so radically 
from picture to picture that it becomes 
impossible to locate the consistent term that 
ought to bind the series together; the body 
disappears into its representations. Or rat
her, what in a common-sense way we take to 
be the body, this given thing, is elaborated 
across the series in such a way that it appears 
to have been worked by the codes and 
conventions of representation to a point of 
saturation. [...] Sherman convinces the 
viewer that her various images are indeed 
different presences, but that ‘behind’ those 
there stands no central core of identity. The 
sense of identity - of each image as bodying 
forth a different presence - becomes 
manifestly a product of a manipulation of 
the complex social codes of appearance, a 
pure surface. Which is to say that identity 
-the interior depths supposed to stand 
behind or within the surface of appearance - 
is only an identity-effect, the semi- 
hallucinatory transformation of a material 
surface into imaginary profundity.” 
Uit: Norman Bryson, House of Wax, in: 
Rosalind E. Krauss et. al., Cindy Sherman 
1975-1993, New York, Rizzoli, 1993, p.218.
[5] Kate Moss, op. cit. (noot 3), z.p.
[6] ’’Supposing we had reached the stage 
where the female signalled sexually to die 
male from behind with a pair of fleshy, 
hemispherical buttocks (not, incidentally, 
found elsewhere amongst the primates) and 
a pair of bright red genital lips, or labia. 
Supposing the male evolved a powerful 
sexual responsiveness to these specific 
signals. Supposing that, at this point in 
evolution, the species became increasingly 
vertical and frontally orientated in its social 
contacts. Given this situation, one might 
very well expect to find some sort of frontal 
self-mimicry of the type seen in the gelada 
baboon. Can we, if we look at the frontal 
regions of the females of our species, see 
any structures that might possibly be mimics 
of the ancient genital display of hemi
spherical buttocks and red labia? The answer 
stands out as clearly as the female bosom 
itself. The protruberant, hemispherical 
breasts of the female must be copies of the 
fleshy buttocks, and the sharpy defined red 
lips around the mouth must be copies of the 
red labia.” Desmond Morris, The Naked 
Ape, New York, McGraw-Hill, 1967, p. 75. 
[7] ;www.busty-amateurs.com
www.mattsmodels.com;www.karupspc.com; 
www.amkingdom.com. De fotoseries van deze 
sites circuleren ook in het grijze circuit van 
bulletinboaidszoalswww.the-max-boaid.com/ 
forum.

http://www.busty-amateurs.com
http://www.karupspc.com
http://www.amkingdom.com
http://www.the-max-boaid.com/


FONDS VOOR________ 
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING_______  
EN BOUWKUNST F
Nieuwe aanvraagformulieren voor nieuwe subsidies.
Vanaf 1 augustus 2001 treedt de Regeling 
Stimuleringssubsidies in werking. De Rege
ling Basissubsidies is al van start gegaan.
De exacte voorwaarden staan vermeld in de toelichting bij het aan
vraagformulier. In een aantal gevallen zullen aanvragers aanspraak 
kunnen maken op een overgangsregeling.

Voor aanvraagformulieren en informatie: tel 020 5231523 / 
post@fondsbkvb.nl Zie ook www.fondsbkvb.nl

LET OP! Werkbeurzen en investeringssubsidies kunnen 
alleen tijdens speciale tweejaarlijkse rondes worden 
aangevraagd. Per ronde is er een maximum 
aantal te verstrekken werkbeurzen: 15 bij beeldende 
kunst, 6 bij vormgeving, 3 bij bouwkunst.

*Deadline 1e aanvraagronde werkbeurzen en 
investeringssubsidies: 26 oktober 2001.

Aanvraagformulieren voor alle andere subsidies kunnen 
op elk moment in het jaar worden ingediend.

Regeling Basissubsidies voor beeldend kunstenaars en vrije vormgevers

wanneer aanvragen doel bedrag periode max. aantal

Basisstipendium minimaal 4 jaar bijdrage in kosten van € 30.500 / ƒ 67.213 of minimaal
professioneel werkzaam levensonderhoud en € 32.500 / ƒ 71.621 of 2 jaar

beroepskosten € 34.500 / ƒ 76.028

ProdUCtieSUSbsidie na verlaten relevante bijdrage in beroepskosten € 6.500 / ƒ 14.324 of in principe
HBO opleiding of € 8.500 / ƒ 18.732 of minimaal
minimaal 4 jaar € 10.500 / ƒ 23.139 2 jaar
professioneel werkzaam

Regeling Stimuleringssubsidies voor beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten

wanneer aanvragen bedrag periode max. aantal

Startstipendium tot 4 jaar na verlaten 
relevante HBO 
opleiding

vrij te besteden bijdrage € 16.000 / ƒ 35.259 1 jaar
in start en ontwikkeling
beroepspraktijk

Projectsubsidie na verlaten relevante HBO 
opleiding of minimaal 4 jaar 
professioneel werkzaam

bijdrage in de kosten van 
een in de tijd begrensd 
project, reis, studie, etc.

flexibel flexibel

Publicatiesubsidie na verlaten relevante HBO bijdrage voor een publi-
opleiding of minimaal 4 jaar catie met een bijzondere
professioneel werkzaam vorm of inhoud

flexibel flexibel

Werkbeurs* minimaal 4 jaar 
professioneel werkzaam

crëeren financiële ruimte € 27.500 / ƒ 60.602 
om tot verdieping van het
werk te komen

1 jaar

Investeringssubsidie* na verlaten relevante HBO 
opleiding of minimaal 4 jaar
professioneel werkzaam

bijdrage voor een flexibel
noodzakelijke een
malige investering

flexibel

Praktijksubsidie
(voor vormgevers 
en architecten)

na verlaten relevante HBO 
opleiding of minimaal 4 jaar 
professioneel werkzaam

bijdrage in beroepskosten € 10.000/ ƒ22.037 1 jaar

Bedragen vastgesteld in 2001. Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

mailto:post@fondsbkvb.nl
http://www.fondsbkvb.nl


Concepts on the move
10 International Workshops on Current 

Phenomena in Visual Art & Philosophy
Antwerp (HISK), Karlsruhe (ZKM), Ljubljana (SKUC), London 

(Slade), Maastricht (Jan van Eyck), New York (Columbia 

University), Oslo (Staten Akademi), Paris (Ensba), 

Tokyo (1AA- Conference), Venice (Biennale)

Project Coordinators 

Annette W. Balkema 

Henk Slager 

(Global Vernunf Foundation)

Publication

L&B (Lier en Boog), Series of Philosophy of Art and Art Theory 

Volume 17

Info

www.huizen.dds.nl/~lierboog

Goethe Institut
Amsterdam

28 September, 10 am - 6 pm

Final Presentation

Daniel Birnbaum
(Portikus, Frankfurt)

Thierry De Duve
(Brussels)

Anne-Marie Duguet
(Sorbonne, Paris)
Bartomeu Mari

(Witte de With, Rotterdam)
Michael Newman

(St. MartinQs, London)

Herengracht 470, Amsterdam.

Price Dfl. 20,-/12,50 reduction

Reservations before 25 September, fax: 020- 638 46 31

E-mail: cultuurprogr@goethe.nl

Supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst, De Brakke Grond (Vlaams Cultuurhuis), The British Council, Institute Cervantes, 
Dutch Society of Aesthetics, Goethe Institut, Maison Descartes, and N.W.O (The Netherlands Organization for Scientific Research)
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Wat weet de literatuur?

Vivian Liska

“Kom. Eén keer maar. Kom,” roept de water
nimf. [1] Bij Ingeborg Bachmann heet ze 
Undine, en ze roept Hans. Ze roept telkens 
als iemand in haar buurt komt en hij heet 
altijd Hans en hij komt, ook al is hij op weg 
naar huis, waar vrouw en kinderen, zaken en 
bezittingen op hem wachten. En zodra Hans 
haar roep hoort, komt hij en zodra hij komt, 
gaat hij zijn ondergang tegemoet, of liever 
de ondergang van datgene waarvoor Hans 
staat en dat hij, wanneer hij weer bij zinnen 
komt, wil bereiken. “Kom,” roepen de sire
nen alle voorbijvarende zeelieden toe, 
“kom,” roepen ze Odysseus toe, die naar 
huis wil, naar zijn trouwe gemalin en zijn 
nog onmondige kinderen. “Kom, veel
geroemde Odysseus,” legt Homerus zijn 
verleidsters in de mond, en met die 
afgrondelijke lokroep legt hij de grondslag 
voor een oerscène in de literatuur. “Viens,” 
luidt het aan het begin van Jacques Derrida’ s 
Parages, en de andere stem vraagt: "M‘ avez- 
vous dit ‘viens’ ?” [2] Eén van de twee spre
kers, de ene, herhaalt na een tijdje: “Ce mot 
‘viens’, tel qu’il est dit...”. En de andere 
vraagt, verward: “Je ne l’entends plus”, 
kom, ik hoor het niet meer, dat woord, 
“L’ai-je entendu? A-t-il été dit? Par qui? Il 
est écrit déjà, et c’est pourquoi je suis 
perdue.” Verloren, omdat het weten er niet 
meer is, maar ook verloren in de lokroep van 
het niet-weten. De geschreven roep creëert 
een verwarring die elke uitspraak van de 
rechte weg naar haar bestemming afbrengt 
en die alleen in de literatuur welkom is. Wat 
in dit “viens” op dwaalwegen leidt, is niet 
meer het vrouwelijk-natuurlijke gezang: de 
schrift geworden roep brengt de vrouw, die 
duidelijk nog onmiddellijke kenbaarheid 
verwacht, op een dwaalspoor. Verloren, 
verward, verleid tot het ongekende en het 
onkenbare wordt ze wanneer ze “kom” ge
schreven ziet, wanneer geen sonore aanwe
zigheid nog borg staat voor de expressie en 
de intentionaliteit van dat woord, wanneer 
onmogelijk uit te maken valt of het een roep 
is of een citaat, een bevel of het begin van 
een bewijsvoering, en evenmin of er eigen
lijk iemand geroepen heeft, en zo ja, wie dan 
wel, een man of een vrouw. De waternimf 
en haar lokroep zijn zelf veranderd in twee
slachtig schrift, in literatuur. En aan het 
begin daarvan staat Homerus’ sirenen
episode, die sindsdien onderweg is en al 
zovelen heeft verleid, zonder dat ze ooit zelf 
is thuisgebracht. De lokroep van de sirenen 
houdt de belofte in dat voorbijvarenden die 
naar hun gezang luisteren “gelukkiger en 
rijker aan kennis” naar huis terug zullen 
keren, maar geen enkele ontmoeting met de 
sirenen heeft dat gezang ooit tot zichzelf 
teruggebracht, thuisgebracht, omdat nie
mand hen ooit anders dan als schrift, als 
literatuur ontmoet heeft. En zo klinkt het 
verschriftelijkte gezang voort en verleidt 
het ook vandaag nog de listigste geesten tot 
interpretaties. Over een aantal van die re
cente ontmoetingen zal het hier gaan. Deze 
kleine sirenengeschiedenis wil peilen naar 
de recente evolutie van dé verlokkingen, de 
gevaren en de macht van de sirenenzang. Zo 
wil ze nagaan wat die zang afweet van het 
weten van de literatuur, die hem draagt.

Alles wat de literatuur weet, weten de 
sirenen misschien niet, en wat haar vandaag 
nog gegund wordt, weten ze nog minder, 
maar ze weten er wel een liedje van te 
zingen. En dat kunnen ze nog altijd, al 
hebben velen zich, toen Odysseus hun ont
komen bleek te zijn, al hun vertwijfelde 
sprong in de dood voorgesteld - wat bewijst 
dat ze die held, die was verlokt door het 
bedrieglijke vooruitzicht hun kennis naar 
huis te kunnen meenemen, misschien niet 
voorgoed overwonnen maar toch overleefd 
hebben. Maar waarmee verlokken de sire
nen - of beter de episode die hun invloed 
overlevert-eigenlijkhun latere interpreten? 
En waar schuilt in deze verlokking de litera
tuur? Want als schriftuur die het gezang 
gered en verraden heeft, verleidt de sirenen
episode tot steeds nieuwe lezingen en ver
halen over góden en werelden, over noodlot 
en geschiedenis, over het subject en de 
ander, over tijd, ruimte, schijn en bedrog en 
vooral ook over het horen en het schrijven, 
het gezang en de literatuur zelf. Wat weet de 
sirenenepisode van de literatuur?

Arnold Böcklin

Zelfportret met vioolspelende Dood, 1872

Het weten van de sirenen

Iemand die door oorlogservaringen en avon
turen zwaar op de proef is gesteld, wil met 
zijn makkers naar huis en wordt 
-afgrondelijke paradox - door de godin 
van het noodlot zelf gewaarschuwd tegen 
de sirenen, een nieuw obstakel op de weg 
naar huis; hij wapent zichzelf en zijn man
nen tegen de fatale verleiding van hetvrou- 
welijke-animale gezang en ontkomt aan het 
gevaar. Wat deze episode voor haar 
interpreten zo fascinerend maakt, is het feit 
dat ze zich prijsgeeft aan de logica van het 
naakte overleven en er zich tegelijkertijd 
aan onttrekt: iemand maakt zich - net zoals 
de interpreten zelf - op slinkse wijze mees
ter van een ervaring die hem eigenlijk het 
opgeven van zichzelf zou moeten kosten, en 
hij slaagt erin te ontkomen om erover te 
vertellen. In tegenstelling tot de meeste an
dere avonturen van Odysseus laat deze epi
sode geen blijvende sporen na: er wordt 
geen monster gedood, geen vijand wordt 
overwonnen. Wél wordt de aantrekkings
kracht van een ervaring geschilderd, een 
ervaring die alleen bestaat omwille van zich
zelf, om verteld te kunnen worden. Het 
gratuite plezier, verschaft door het beluiste
ren van de mooie sirenenzang, kon een 
oervorm van het interesselose Wohlgefallen 
zijn, als er geen dodelijke dreiging aan ver
bonden was. De episode wekt het vermoe
den dat in de zintuiglijk-esthetische ont
moeting met de sirenen misschien meer op 
het spel staat dan wat behaaglijk genot. Of 
hun belofte al of niet waar is, daarover kan 
men twisten, maar niet over de waarheid 
van de plek waaruit de belofte opklinkt. 
Kirke beschrijft hun mooie eilanden als 
bezaaid met “skeletten en verschrompelende 
huid” - dus met iets wat niet erg van ons 
verschilt - en het hoeft nauwelijks te verba
zen dat Odysseus die beschrijving in zijn 
verslag aan zijn metgezellen verdringt en 
het alleen over “bloemrijke eilanden” heeft. 
Hij wil hen graag waarschuwen, maar dan 
alleen voor het kwaad dat van buiten komt 
en dat je kunt afweren, niet voor die veel 
grotere, onontkoombare gruwel die je op de 
huid zit en die manifest wordt in een ont
moeting die er zonder innerlijke bereidheid 
nooit zou komen. Wie zich in de buurt van 
de sirenen bevindt, herkent tegelijk zichzelf 

en de mogelijkheid dat hij fataal in een 
andere toestand uiteenvalt. De sirenenzang 
heeft de aantrekkingskracht van de schoon
heid, van de dood en ook van hetgeen uit de 
ontmoeting met de dood volgt: het vreemd 
worden van het vertrouwde en het eigene, 
dat de weg naar zichzelf niet meer vindt, 
niet meer kan overgaan tot de orde van de 
dag, geen orde op zaken meer kan stellen. 
Want hoe de dood op het sireneneiland 
intreedt, weet niemand; als zij die voor de 
verlokking bezweken zijn op het eiland ster
ven, dan zou dat heel goed kunnen beteke
nen dat ze voorgoed óp het eiland blijven, 
dat ze van de weg naar huis zijn afgeraakt. 
De ontmoeting met de sirenen kent geen 
doel, geen positieve bestemming, er valt 
niets te bereiken - we naderen de literatuur.

Wat beloven de sirenen te bezingen? 
Volgens velen niets anders dan de beleve
nissen van de Grieken en de Trojanen, dus 
de Odyssee zelf. In de sirenenepisode zou de 
Odyssee zichzelf op afgrondelijke wijze, in 
een mise en abîme, een spiegel voorhouden. 
Zoals onbeschermde voorbijvarenden na de 
ontmoeting met de sirenen zichzelf niet 
meer zijn, zo verandert de Odyssee, gecon
fronteerd met de sirenenepisode, in de af
grond van haar eigen figuur. De sirenen
zang dreigt de scheepslieden op hun terug
reis tegen te houden, en op dezelfde manier 
laat de interne verdubbeling van de Odyssee 
de vertelling niet onberoerd. De zuiging die 
van het gezang uitgaat, vormt een tegen
kracht voor de vertelstroom en dreigt ieder
een op te slokken die zich met die 
grondeloosheid inlaat. Wanneer je de sire
nen ontmoet, heb je - evenmin als in de 
literatuur - geen vaste grond onder de voe
ten, geen grondvesten die je beveiligen. 
Maar waarom hebben we het hier eigenlijk 
over literatuur - de sirenen zingen toch?

Wat weten Homerus’ vogelvrouwen, 
wat beweren ze te weten? Ze beloven dat 
ieder die de honing van hun stem hoort 
“gelukkiger en rijker aan kennis” terug zal 
keren, en daarin horen we het docere et 
delectare dat de literatuur van oudsher heeft 
beloofd. Over het gezang van de sirenen 
komen we drie dingen te weten. We lezen 
over de schoonheid van hun stem en over de 
belofte van een tweevoudige kennis: “Want 
we weten hoeveel lijden de Grieken en 
Trojanen volgens de wil der góden op de 

uitgestrekte vlakte van Troje hebben onder
gaan, we weten alles wat er ook maar op de 
vruchtbare aarde gebeurt.” De sirenen - en 
daarin lijken ze op de muzen, die weten 
“wat is, wat zijn zal, wat geweest is” [3] - 
weten wat de literatuur weet, want hun 
kennis doet Odysseus’ eigen verleden, zijn 
lotgevallen samenvallen met “alles wat er 
ook maar gebeurt” op aarde. Maar wat on
derscheidt de welwillende muzen van de 
verderfelijke sirenen? Wat maakt hun be
lofte zo bedreigend, als hun kennis toch het 
verleden verankert en mogelijkheden aan
reikt om zich tegen de toekomst te beveili
gen? De parataxis van de twee omschrijvin
gen die hun kennis bepalen, laat zien hoe het 
eigene, het onverwisselbaar individuele, 
tegelijk afgescheiden is van en verweven 
met het ‘alles’, dat alleen vanuit goddelijk 
perspectief gekend kan worden. En daar
mee ontsluit die parataxis meteen ook de 
spleet waarin de literaire gebeurtenis zich 
voordoet: de lezer wordt uitgenodigd zich
zelf te projecteren op het onbepaalde, maar 
tegelijkertijd ervaart hij de alleen door de 
schepper gekende verscheidenheid van “al
les wat er ook maar gebeurt” op aarde, en in 
die gelijktijdigheid ontstaat de wisselwer
king van het vreemde en het eigene, die 
niets bij het oude laat. Dat de sirenen alles 
weten wat er op aarde gebeurt, relativeert en 
decentreert de eigen ervaringen - in dit ge
val het smartelijke en heldhaftige verleden 
van Odysseus en zijn metgezellen - en ver
knoopt ze in een netwerk van onvoorspel
bare relaties. Toch zouden de sirenen in wat 
ze weten niet veel meer doen dan helden
epos en geschiedenis, biografie en nieuws
overzicht met elkaar verweven, als. “alles 
wat er ook maar gebeurt” niet in die eigen
aardige, uit onze talen verdwenen tijdvorm 
had gestaan. De vertalingen die in de di
verse interpretaties van de sirenenepisode 
worden gebruikt, variëren van ‘wat ooit 
gebeurde’ en ‘alles wat er ook maar ge
beurt’ naar ‘wat gebeuren zal’ op de ‘vrucht
bare aarde’. In het origineel is ‘gebeurt’, 
genetai, een aorist, wat in het Grieks letter
lijk ‘onbegrensd’ betekent en volgens vele 
grammaticale toelichtingen onbepaald laat 
of het om een gewone verleden tijd gaat, of 
om een handeling in een tegenwoordige, 
nog niet voltooide, in de toekomst uitmon
dende vorm. Nog andere verklaringen be
schrijven de aorist als een tegenwoordige 
tijd met een toekomstdimensie, die in de 
buurt komt van de conjunctief. Mogelijkhe
den, onmogelijkheden en afgronden gaan 
open, en meteen vangen we een blik op van 
de literatuur.

De onbepaalde openheid van de aorist 
en de meervoudige interpretatiemogelijk
heden ervan getuigen - net zoals het voort
leven van Homerus’ episode zelf - van de 
“fijne mimiek van de taal” (Celan) en van 
haar even onvermijdelijke als vruchtbare 
polysemie, die dwars staat op het ideaal van 
de betrouwbare informatie, de ruisvrije over
dracht en de wrijvingsloze communicatie. 
Als we alleen maar de intratekstuele vorm 
van de episode bekijken, vermoeden we al 
dat de vorm waarin literatuur informatie 
opslaat en doorgeeft niet alleen resistent 
maar ook precair is, en dat precies deze 
onbetrouwbaarheid de motor is van haar 
dynamiek, de magneet van haar aantrek
kingskracht.

Drie keer lezen we over de ontmoeting 
van Odysseus met de sirenen: wanneer Kirke 
Odysseus waarschuwt, wanneer Odysseus 
tegenover zijn metgezellen verslag doet van 
die vooruitblik, en ten slotte in de vertelde 
weergave van de ontmoeting zelf. De drie 
passages gaan over dezelfde gebeurtenis, 
maar de oriëntatie en tonaliteit ervan zijn 
iedere keer licht verschillend. Zo laat 
- bijvoorbeeld - Kirke, die weet hoe beto
verend de sirenenzang is, Odysseus weten: 
“Zelf mag je hem beluisteren, als je dat 
verlangt.” Door die belofte betoverd, veran
dert Odysseus in zijn verslag aan zijn met
gezellen de tekst van Kirke’s waarschu
wing: “Als enige,” vertelt hij, “moest ik van 
haar de stem horen.” Tegenover zijn gedu
peerde metgezellen moffelt Odysseus zijn 
eigen verlangen naar het gezang weg: op
zettelijk of onbewust verandert hij het genot 
dat Kirke hem gunt in een bevel, wat hem 
ontslaat van de verantwoordelijkheid voor 
zijn privilege. Zit de invloed van het gezang 
ook al in het voorgevoel van de verleiding? 
Want verleid, afgeleid van de rechtlijnige 
transmissie, wordt Odysseus alleen al door
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de belofte van het genot dat op hem toe
komt. Vindt de ontmoeting met de sirenen al 
plaats in het wachten op die ervaring, dus 
nog voor de feitelijke gebeurtenis plaats
vindt, zoals we in verband met Blanchots 
interpretatie nog zullen overwegen? Is ze 
dus altijd een onvervulde, onvervulbare 
belofte? In elk geval staat vast dat de gering
ste, in de communicatie onvermijdelijk ver
anderende schakering van de woorden an
dere, eindeloze uitzichten laat zien. Niet 
toevallig zegt Odysseus aan het eind van de 
twaalfde zang dat hij één van de avonturen 
die hij al verteld heeft niet nog een keer zal 
vertellen, hoewel het chronologisch gezien 
nu aan de beurt komt, want “het staat mij 
tegen om wat ik al duidelijk heb gezegd nog 
een tweede keer te vertellen”. In de litera
tuur blijft zelfs datgene wat duidelijk ge
zegd werd in de herhaling niet onveranderd, 
ook al blijft de letter van de tekst misschien 
dezelfde. De literatuur gokt op de onvoor
spelbare beweeglijkheid van de taal; het 
opslaan van haar kennis heeft ze altijd als 
een spelletje fluistertelefoon [4] opgevat: 
ze blijft vertrouwd met de dynamiek die 
informatie creëert door ze aan te tasten, met 
de orde die ontstaat uit ruis. [5] De ontmoe
ting met de sirenen maakt iedereen die zich 
door hun gezang laat bedwelmen gelukki
ger en rijker aan kennis; maar degene die 
weggaat is niet dezelfde als degene die 
aankwam, en de boodschap die hun gezang 
meedraagt is niet dezelfde als de bood
schap die gezongen werd. Dat blijkt zeker 
uit bij de sirenen-interpretatie van Max 
Horkheimer en Theodor W. Adomo. [6]

Het onheilslied

Om in de homerische sirenenzang al de 
‘juiste theorie’ van de dialectiek der ver
lichting te kunnen lezen, moetje inderdaad 
enkele concessies doen aan de ruis van de 
taal - al garanderen die geen enkele juist
heid meer en al erkent Adomo’s apodic
tische interpretatie ze ook niet. Enkel de 
vaagheid van de verwijzingen schept vol- 
doende speelruimte om de zwaarwichtige 
theorie op de lichtvoetige, gelijkmatige ho
merische vérzen te projecteren. Ook in 
Adomo’s interpretatie komt de verlokking 
van de sirenen voort uit iets “meervoudigs, 
iets wat afleidt en uiteen doet vallen”, uit 
een mis die er plezier in schept te storen, 
maar het leeft alleen nog voort in de herin
nering aan een ver verleden: het met zich
zelf identieke, homogene subject heeft het 
overwonnen en is daardoor “hard en sterk” 
geworden. Tegelijk wijst deze verlokkende 
herinnering vooruit, leeft ze in de verwach
ting van een ongestoord geluk in een onaf
zienbare toekomst. Tussen dat verleden en 
die toekomst ligt het onheil. Dat dit liedje 
tientallen jaren lang zo aantrekkelijk heeft 
geklonken, komt doordat het twee dingen 
gelijktijdig naast elkaar zet: de zwartste 
diagnose van de geschiedenis staat er naast 
de totale geluksbelofte, die volgens Adomo 
in de sirenenzang als echo van een gave 
oertijd verwij st naar een langverwachte toe
komst, die voorlopig nog achter de horizon 
ligt. Tussen oertijd en utopie staat Odysseus, 
tegelijk dader en slachtoffer, de aan de mast 
vastgebonden, zichzelf en de natuur beheer
sende burger.

Zoals bekend staan de sirenen hier voor 
alles wat het westerse individu moest uit
sluiten en verdringen, “totdat het ik, het 
identieke, doelgerichte, mannelijke karak
ter van de mens geschapen was”. Dat “tot
dat” bereidt al het lineaire, driedelige tijd
schema voor dat Horkheimer en Adomo de 
problematische verwezenlijking van 
Odysseus hebben genoemd, terwijl ze het 
tegelijk voor hun interpretatie van de sirenen
episode hebben overgenomen. Dat tijd
schema wijst de sirenen een vaste plaats toe: 
ze maken deel uit van een onto-fy logenetisch 
verleden dat tegelijk een promesse de 
bonheur bevat: de belofte van een niet ver
splinterd, niet verminkt en niet beknot ge
luk. Uit die klem die herinnering en utopie 
verbindt, valt de hele tegenwoordige tijd 
weg, als een constellatie van schuld. Wat 
wordt, binnen een dergelijke totaliteits- 
verwachting, de sirenen en het weten van de 
literatuur nog toegestaan?

In de door Horkheimer en Adomo gebruikte 
vertaling staat dat de sirenen weet hebben 
“van alles wat gebeurd is”. [7] Als ze in die 
beschrijving meer aandacht hadden besteed 
aan de aorist - dus aan de continue, altijd 
nog open gebeurtenissen op aarde - dan 
was Dialektik der Aujklarung misschien 
minder melancholisch uitgevallen, had de 

bewering dat de Odyssee ‘juist’ was minder 
totalitair geklonken, en waren de sirenen 
niet zo ver in het verleden weggedrukt. Nu 
maakt voor Horkheimer en Adomo alles 
wat de sirenen weten deel uit van een verle
den dat tegelijk verleidt en bedreigt: “Het 
verleidelijke bestaat erin jezelf in het verle
den te verliezen.” Waartoe ze verleiden, dat 
is de regressie die het ik uiteen doet vallen: 
Odysseus, die van zijn driften heeft afge
zien, moet zich aan die regressie onttrekken 
om het zwaar bevochten ik samen te hou
den. “Gelukkig-mislukt” noemt Adomo de 
ontmoeting met de sirenen, maar van het 
geluk valt niet zoveel te merken. Doordat hij 
zich aan de mast vastketent, maakt Odysseus 
een dubbele fout: dankzij de natuur- 
beheersende techniek bedwingt hij de 
“archaïsche overmacht van het lied”, maar 
in de goede dialectische trant bestendigt en 
bevestigt hij ze tegelijk ook. Een fout had hij 
natuurlijk ook gemaakt als hij dat niet had 
gedaan en zichzelf in het niet-identieke had 
verloren. Ofwel het naakte overleven om
wille van de toekomst, de utopische terug- 
keer naar huis, ofwel de genotvolle over
gave, die gelijkstaat met regressief zelf
verlies. Geconfronteerd mét dit dilemma 
tussen verminkende zelfbevestiging en be
dreigend zelfverlies, rijst de vraag naar een 
alternatief. Dat hebben al velen in de Dia
lektik der Aufklarung gezocht. Adomo’s 
poging om zich het alternatief vanuit het 
sirenenverhaal voor te stellen, bevredigt 
nauwelijks. Welke andere mogelijkheden 
stelt Adomo Homerus' held in het vooruit- 
zicht? “Odysseus,” schrijft hij, “probeert 
geen andere route te bevaren dan de route 
die hem bij het sireneneiland brengt. Even
min beroept hij zich op de superioriteit van 
zijn kennis en luistert hij in alle vrijheid naar 
zijn verleidsters, erop vertrouwend dat die 
vrijheid als bescherming volstaat.” Stelt 
Adomo dat werkelijk als een uitweg voor? 
Moest Odysseus de confrontatie met de 
sirenenzang uit de weg gaan en meteen, via 
eender welke route, koers zetten naar huis? 
Dat had ons dan wel de Odyssee gekost. Of 
moest hij, gepantserd met het zelfbewust
zijn van de eigen vrijheid - de eindelijk 
geslaagde verlichting? - naar de sirenen toe 
gaan? En dus uiteindelijk ontoegankelijk 
blijven voor de invloed van hun vreemde 
weten? We kunnen ons overigens afvragen 
waarmee deze alternatieven op het niveau 
van Adomo’ s interpretatie overeenstemmen. 
Als het inderdaad zo is dat, in de woorden 
van Irving Wohlfarth, de “smalle derde 
mogelijkheid” tussen het vastgebonden zijn 
aan de mast en de dood bij de sirenen de 
kunst is, hoe verhoudt die kunst zich dan tot 
de alternatieven die Adomo voorstelt?

“Alleen in de kunst,” zegt de Dialektik der 
Aufklarung, “wordt de drang bevredigd om 
wat tot het verleden behoort te redden als 
iets levends, in plaats van het te gebruiken 
als materiaal voor de vooruitgang." Vol
gens Horkheimer en Adomo speelt de kunst 
het spel van de kwade machten mee als ze 
“ervan afziet als kennis te gelden en zich 
daardoor van de praktijk afsluit”. Dan wordt 
ze “door de maatschappelijke praktijk geto
lereerd als lust”. Er bestaat dus een goede en 
een slechte praktijk, een goede en een slechte 
lust. Als ware kennis wil de kunst het verle
den als iets levends redden en aanvaardt ze 
het verdrongen geluksvermogen als leid
ster, terwijl de verkeerde kennis lijkt op het 
gelukzalige luisteren van de vastgebonden 
Odysseus, voor wie ze “zonder gevolgen” 
blijft. Het wordt duidelijk dat, wil de kunst 
als ware kennis kunnen fungeren, ze haar 
eigen verleidingskracht moet opgeven. En
kel als “plaatsvervanger van de utopie” krijgt 
ze in het rijk van de melancholie nog be
staansrecht. [8] Adomo verwijt de slechte 
praktijk van de maatschappelijke vooruit- 
gang dat ze de kunst onschadelijk maakt, 
zodat ze als een machteloos geworden 
sirenenzang alleen nog in de burgerlijke 
concertzaal wordt gehoord. Door de kunst 
zelf als correctief te gebruiken, berooft hij 
haar al evenzeer van haar macht, die geen 
dienstbaarheid verdraagt.

In de ontmoeting met de sirenen wordt 
niet het effect van de kunst ervaren: die is 
nog maar een flauwe echo van de sirenen
zang. Hun gezang is in een mislukte civili
satie zelf “iets onzinnigs geworden”; na de 
gemankeerde ontmoeting met de sirenen, 
die deze civilisatie heeft voortgebracht en 
voortaan ook kenmerkt, zijn “alle liederen 
ziek geworden”. Wat voor de dissonantie in 
de nieuwe muziek geldt, geldt ook voor de 
literatuur: haar legitimiteit ontleent ze aan 
de cesuren, aan de onderbrekingen die zich 
in het proza voordoen. Die breuken marke

ren immers het ‘foute’ heden: de ‘schijn der 
vrijheid’, die borg staat voor de toekomstige 
totale verzoening, flitst er kort in op. 
Adorno’s sirenen, die toch een goddelijk 
gezang hadden beloofd, komen hier heel 
dicht bij de sirenen die moeten alarmeren 
wanneer er gevaar dreigt: ze zij n een signaal 
van het onheil. [9] Zelden kreeg de litera
tuur een meer zwaarwegende functie toege
schreven.

En toch: het ontoereikende wordt hier 
geen gebeurtenis, maar afglans en voor
schijn. Van haar macht ontdaan belooft de 
literatuur redding, en daarom is ze het red
den waard; haar gebrokenheid wijst vooruit 
naar een toekomstig thuis, dat niet meer 
voortkomt uit het slechte verlangen naar het 
verleden, waartoe de sirenen degenen die 
vervreemd zijn willen verleiden. Dit ‘thuis’ 
is veeleer ‘het ontsnapt zijn’ aan de mythe; 
pas in de werkelijk van de mythe bevrijde 
verlichting wordt het verwezenlijkt. Het 
onderbreken en de cesuur, die het spreken 
- en de literatuur - van het gezang onder
scheiden, maakt de ‘zelfbezinning’ moge
lijk, maar hun inhoud en oriëntatie zijn 
voor Adomo al vooraf bepaald: wat als 
onderbreking gedacht wordt, heeft geen 
eigen waarde. Wat onderbreekt, slaat onder
hands een brug tussen ooit en veel later. 
Weliswaar wordt die verbinding in de zin 
van Walter Benjamin gedacht als een ‘ge
heime afspraak’ tussen wat geweest is en 
het nu, dus als een punctuele constellatie 
die het tijdscontinuüm openbreekt, maar 
uiteindelijk loopt ze toch uit op de con
structie van een gesloten koepel, waaron
der het vernietigde heden onderdak 
vindt. [10]

Zelfs het gratuite karakter van de lite
ratuur wordt dialectisch verwerkt en voor 
de ‘juiste theorie’ bruikbaar gemaakt. Ze 
lokt niet, verlokt niet door wat zij zelf is: het 
weten van de sirenen wordt de macht ont
zegd die in de transformerende ervaring van 
het vreemde schuilt, een macht die in het 
voorgevormde programma van de thuis- 
reiziger zou kunnen interveniëren. Ze houdt 
geen verstoring van de geplande route in 
petto, niets onverwachts, geen ervaring van 
het vreemde: ze belooft alleen de weg die 
van een verloren, verkeerd thuis naar een 
toekomstig, juist thuis leidt. Zo verraadt de 
‘juiste theorie’ de onberekenbare water
nimfen - net zoals Hans dat doet, die Undine 
uiteindelijk toch versmaadt. De blik on
wrikbaar op het komende grote geheel ge
richt, stopt de ‘juiste theorie’ haar oren vol 
was, zodat ze de verleidelijke mis van de 
talige meerduidigheid, die haar lectuur juist 
mogelijk heeft gemaakt, niet meer hoeft te 
horen. Zo komt ze na de tekst te hebben 
afgebeuld zelf heelhuids in het voorbestemde 
thuis aan.

Gezang van de afgrond

Horkheimer en Adomo noemen de sirenen
episode een “voorvoelende allegorie van de 
dialectiek der verlichting”. - “Het gaat daar
bij niet om een allegorie,” schrijft Maurice 
Blanchot, in aansluiting op zijn lectuur van 
dezelfde episode. [11] Dat meningsverschil 
wijst al meteen op de grote afstand tussen 
Adomo’s visie op het weten van de litera
tuur en die van Blanchot. Voor Blanchot 
staat Homerus' verhaal van de ontmoeting 
met de sirenen niet voor iets anders: het is 
zelf die ontmoeting, en op elke plaats en in 
elke tijd waar literatuur plaatsvindt, her
haalt ze zich, om vanuit die plaats een bewe
ging te maken naar het Buiten van elke 
plaats, en vanuit die tijd een beweging die 
uit de tijd wegvoert. Anders dan Adomo, 
die een ‘juiste theorie’ voor ogen staat, heeft 
Blanchot het niet over de "gelukkig-mis- 
lukte” ontmoeting van Odysseus met de 
sirenen maar wel over de navigation 
heureuse malheureuse, want lukken en mis
lukken kan, in tegenstelling tot de gelukkige 
vaart, alleen datgene wat een vooropgezet 
doel heeft. Voor Blanchot vormt het ont
trekken van dat doel, waarover Odysseus’ 
ontmoeting met de sirenen vertelt, de voor
waarde van de literatuur en tegelijk haar 
hele vertwijfeling en haar héle ravissement 
- het feit namelijk dat ze alles en niets is. 
Tussen Odysseus en de sirenen speelt zich 
voor Blanchot het gevecht af tussen de wer
kelijkheid en het imaginaire, waarin beide 
partijen “alles willen zijn, op absolute wijze 
de hele wereld willen zijn, en toch heeft 
geen van beide een groter verlangen dan 
naast de andere te bestaan, de andere wereld 
te ontmoeten (...) en om uit de wereld die uit 
die vereniging zou ontstaan de grootste, de 
verschrikkelijkste, de mooiste van alle mo
gelijke werelden te maken, hélas un livre, 

rien qu’un livré”. Bij Adomo en Blanchot 
zijn de aanspraken van de literatuur tegelijk 
monumentaal en futiel. Voor Adomo be
waart ze een verleden en verwijst ze naaf 
een toekomst, staat ze dus voor iets anders, 
maar juist als “plaatsvervanger van de uto
pie” speelt ze een belangrijke rol in een 
grandioze geschiedfilosofische constructie. 
Bij Blanchot daarentegen is de literatuur de 
absolute gebeurtenis, maar ook niets meer 
dan - een boek.

Zoals bij Adomo worden de sirenen 
ook bij Blanchot overwonnen door de “macht 
van de techniek”, die “altijd zal doen alsof 
hij een ongevaarlijk spel speelt met de on
werkelijke (geïnspireerde) machten” en die 
de elementaire krachten probeert te bedwin
gen. Ook voor Blanchot is Odysseus een 
geketende, iemand die de sirenenzang wil 
kennen zonder zelf risico’ s te nemen. In zijn 
kritiek op Odysseus’ list gaat Blanchot nog 
verder dan Adomo: hij heeft het over diens 
koppigheid, lafheid en sluwheid, over zijn 
doortraptheid ook. Odysseus is voor hem, 
zoals de burgerlijke concertbezoeker dat 
voor Adomo is, het prototype van de mid
delmatige mens, degene die maat houdt, die 
verknocht is aan de orde van de dag en die 
de ervaring van alles wat buiten die orde valt 
probeert te overwinnen. “Na de beproeving 
vindt Odysseus zichzelf terug als degene 
die hij altijd al was, en ook de wereld vindt 
zichzelf terug, misschien armzaliger, maar 
ook steviger en veiliger.” Tegenover 
Odysseus stelt Blanchot Melvilles Achab, 
die zich niet wou onttrekken aan de meta
morfose die de sirenen teweegbrachten maar 
erin doordrong, erin verdween. De litera
tuur gaat uit van de roep die Odysseus en 
Achab hebben gehoord, tegelijk gaat ze die 
roep tegemoet om er in op té gaan en gaat ze 
erin op: in beide gevallen laat de ontmoeting 
uiteindelijk geen sporen achter, maar wel 
- een verhaal.

Blanchot noemt Odysseus iemand “die 
doof is omdat hij hoort”: in de sirenenzang 
hoort hij wel het zingen dat met de wereld 
verweven is, maar niet het zwijgen waaraan 
hij zijn betovering ontleent en dat erin mee- 
klinkt als iets dat uitdrukking- en betekenis
loos is. Dat dove horen is het dat de sirenen 
onttovert, doordat het hun gezang aanwezig 
maakt en de sirenen zelf verandert in “wer
kelijk bestaande meisjes”, wezens die in de 
wereld aanwezig zijn, wat hun macht doet 
verdwijnen. Waarin schuilt dié macht?

Net zoals bij Adomo staat de sirenen
zang ook bij Blanchot lijnrecht tegenover 
de eigenzinnigheid en de nagestreefde een
heid van het beheerste, beheersende sub
ject. Maar bij hem is er geen sprake van een 
vervreemding die in een toekomstige ver
zoening van het identieke en het niet-iden- 
tieke kan worden opgeheven: het gaat om de 
ervaring van de vreemdheid zelf. Zoals dat 
in het onderscheid tussen ‘gelukt’ en ‘ge
lukkig’ het geval was, ruimt ook in het 
onderscheid tussen aliénation en étrangeté 
de tweede term een plaats in voor het onver
wachte.

De sirenenzang zelf is voor Blanchot 
gebrekkig en onbevredigend, en hoewel zij 
net zoals bij Adomo naar de toekomst is 
gericht en daar een plek aan wij st waar het 
‘ware geluk’ moet ontspringen, staat 
Blanchot geen messiaans-utopische vervul
ling voor ogen: het gaat om het geluk dat het 
gezang is, voorzover het eeuwig zwerft en 
in die richting onderweg is. De macht van de 
sirenenzang is niets anders dan die belofte, 
dan dat onstilbare verlangen naar de ont
moeting. De verleiding door de sirenen is 
dodelijk omdat ze “het verlangen wekt naar 
een wonderbaarlijk ‘aan gene zijde’, dat 
toch niets anders is dan een woestijn, alsof 
de geboortegrond van de muziek de enige 
plaats was geweest die volkomen van mu
ziek beroofd is”. Dat ‘aan gene zijde’ is een 
niet-plaats, het aankomen is de dood, de 
sirenenzang is de lokroep die daar opstijgt 
en waarmee de taal de wereld en ten slotte 
ook zichzelf ontkent. Wat voor de plaats 
geldt, geldt ook voor de tijd: de tijd die zich 
in de ontmoeting met de sirenen openbaart 
is een niet-tijd - niet, zoals bij Adomo, de 
lokroep van het “zichzelf verliezen in een 
verleden”, niet iets dat op til is en al hele
maal geen nu-tijd. Evenmin als het ‘aan 
gene zijde’ een andere wereld is, is de niet- 
tijd een eeuwigheid of iets wat buiten de tijd 
zou vallen, en het is ook geen aorist die 
rekening houdt met het continuüm van de 
werkelijke tijd. Het is een tijd zonder vast 
punt en zonder verloop, in constante bewe
ging, een voortdurend opnieuw beginnen en 
herhalen, een “fascinerende gelijktijdigheid” 
die in het verhaal “geleidelijk maar toch 
onmiddellijk” de werkelijkheid in het ima-
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ginaire laat glijden, daar alles in taal veran
dert en vervolgens zelf verdwijnt. Wat 
Adomo de mythische voortijd zou noemen, 
waaraan Odysseus “door de tijd overzichte
lijk te ordenen het hoofd probeert te bie
den”, wordt hier “de tijd van de metamorfo
sen”, waar de literatuur op afstevent. 
Blanchot gaat binnen in de circulaire 
temporaliteit van de mythe; schrijvend ver
andert hij ze in de tijd van het verhaal, die 
niets bij het oude laat maar evenmin iets 
verandert. Wil men over de ontmoeting met 
de sirenen kunnen vertellen, dan moet ze al 
hebben plaatsgevonden, omdat het vermo
gen om te spreken en te vertellen alleen van 
haar uitgaat, en toch vindt die ontmoeting 
-in werkelijkheid - pas plaats in het ver
telde imaginaire. In deze kruiselingse ver
binding plooien de werkelijkheid en het 
imaginaire zich in elkaar en gaan ze vanuit 
de gangbare waarneming van de werkelijk
heid binnen in een dehors, een Buiten dat 
geen binnen kent en er evenmin mee in 
tegenspraak is.

Voor de oorsprong van het gemis dat 
de sirenenzang kenmerkt, geeft Blanchot 
twee mogelijke verklaringen. Volgens som
migen is het gezang “onmenselijk, de mens 
vreemd, zeer stil, van die aard dat ze hem het 
extreme genot van het vallen kan schenken, 
een genot dat hij in het gewone leven niet 
bevredigen kan”; volgens anderen “gaat het 
om een nog vreemdere betovering: het ge
zang bootst het gewone zingen van de mens 
na, en omdat de sirenen (...) konden zingen 
zoals de mens, maakten zij van dat gezang 
iets buitengewoons (...) In dat bestaande, 
gemeenschappelijke, geheime, eenvoudige 
en alledaagse gezang lag iets wonderbaar
lijks verborgen, iets dat plotseling tot de 
mens doordrong toen het op onwerkelijke 
wijze door vreemde, imaginaire machten 
gezongen werd: een zang van de afgrond, 
die, voor wie hem ooit gehoord had, in elk 
wóórd een afgrond opende en uitnodigde 
om erin te verdwijnen”. In deze tweede 
“nog vreemdere betovering” zijn de sirenen 
dus niet - zoals in de eerste verklaring - iets 
“ganz anders", en valt hun verlokking niet 
buiten het bestek van het normale, gewone 
leven: het gaat er niet om je te laten vallen en 
dan weer op te staan en je vervolgens weer 
aan de wereld aan te passen, of jezelf te 
verliezen, de werkelijkheid te vergeten ten 
voordele van het imaginaire, de kunst, de 
literatuur; Het gezang “opent in elk woord 
een afgrond”, een zuiging, die ertoe verleidt 
“om er voor altijd in te verdwijnen”. De 
aanspraken van deze tweede verklaring zijn 
veel radicaler, maar in tegenstelling tot het 
vallen uit de eerste verklaring gaapt de af
grond niet in het leven, maar wel in het 
woord, en wat erin verdwijnt, zou heel goed 
het leven zelf kunnen zijn.

Net zoals voor Adomo loopt de sirenen
zang ook voor Blanchot uit op het epos dat 
de Odyssee zelf is. Toch is het gezang voor 
Blanchot geen mythische fataliteit, die 
Homerus - volgens Adorno - in de 
romanachtige wereldsheid van het epos al 
had “georganiseerd” en met zijn “exote
rische, alledaagse spreken” had overwon
nen: op ondergrondse, afgrondelijke wijze 
blijft de sirenenzang erin bewaard. Voor 
Adomo gaat het vals-harmonische, zieke 
gezang dankzij Homerus’ verteldaad in de 
roman over. Ook bij Blanchot “ontstaat de 
roman uit Odysseus’ ontmoeting met de 
sirenen”, ook bij hem is de roman “rijk en 
gevarieerd” en bevat hij de “uitgestrektheid 
en de volheid van het leven, in al zijn won
derlijke en oppervlakkige verscheidenheid”. 
Maar de werkelijke ontmoeting met de sire
nen voltrekt zich niet daar, niet in de roman. 
Ze vindt plaats “waar de roman niet heen 
gaat”, in het récit, die vertelvorm die niet het 
verslag van een voorval, van een gebeurte
nis is, maar die gebeurtenis zelf. Het récit 
probeert de afgrond te bereiken waar de 
sirenenzang zijn oorsprong vindt. Wat bij 
Adomo de cesuur is, het onderbreken van de 
verhalende reden - in tegenstelling tot het 
gebonden gezang -, is bij Blanchot de plaats 
van het zwijgen, waar de gebeurtenis van de 
literatuur uit voortkomt.

De sirenen zingen de absolute, 
onvervulbare belofte, zolang de doofheid 
van Odysseus, die wellicht niet om zoveel 
belofte gevraagd had, hen niet tot “werke
lijk bestaande meisjes” degradeert. Bij 
Adomo ontkomt Homerus aan de sirenen, 
net zoals Odysseus, doordat hij de Odyssee 
vertelt. Bij Blanchot wreekt Homerus de 
bedrogen sirenen en haalt hij Odysseus naar 
hun magnetisch veld terug: “Ze verlokten 
hem naar een plaats waar hij niet bezwij
ken wou; verborgen in de schoot van de 
Odyssee, hun graftombe, verleidden ze hem
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- hem en vele anderen - tot die gelukkige, 
ongelukkige scheepsreis die de reis van het 
rédt is, niet meer het onmiddellijke gezang, 
maar het vertelde en daardoor schijnbaar 
onschadelijk gemaakte gezang, geen ode 
meer, maar episode.” De Odyssee, die hele
maal uit wereld, avonturen en taal bestaat, 
wordt in de sirenenepisode - die haar mise 
en abîme en haar eigen afgrond vormt - een 
plek waar de sirenen met hun slechts schijn
baar tot een verhaal gedegradeerd gezang 
- en als wraak op Odysseus - nog na hun 
nederlaag, vanuit hun zwijggraf de hele 
wereld met zich meesleuren: zoals de leegte 
die in Baudelaires Fleurs du Mal in een 
geeuw de hele wereld zou verzwelgen, “dans 
un bâillement avalerait le monde”. [12] In 
dit verdwijnen vindt de opstanding plaats 
van een hele wereld, hélas, rien qu ’un livre.

Blaasmuziek

Hoe verschillend de sirenenverhalen van 
Adomo en Blanchot ook zijn, hun ontwerpen 
hebben een vergelijkbare dimensie en ze 
worden bezield dooreen verwante antagonis
tische dynamiek. Bij beiden wordt de span
ning tussen de macht der sirenen en de weer
stand van Odysseus navenant opgedreven en 
is de afstand die beide protagonisten scheidt 
- en het gevaar voor ik en wereld dat hun 
versmelting zou opleveren - navenant groot. 
Adomo’s verhaal heeft het over het “vrees
wekkende”, over de dwang en de macht, 
vereist om de nodige afstand tussen beiden in 
te stellen; Blanchot spreekt over de metafy
sische strijd die zich in hun ontmoeting 
voltrekt. Wat bij Adomo de grens is die 
Odysseus tussen zichzelf en de mythische 
wezens trekt, is bij Blanchot de oneindige 
afstand tussen beide partijen. Of ze nu zijn 
ingebed in een filosofie van de geschiedenis 
of in een ontologie van de literatuur, deze 
dimensies, krachten en gevaren zijn toe te 
schrijven aan de door Hans Blumenberg 
beschreven mateloze zinverwachtings- 
horizon, die in de moderniteit weliswaar 
leeg maar onverminderd present is achter

gebleven. Een blik op een postmoderne 
sireneninterpretatie laat zien dat de conflic
ten en gevaren tot bedaren zijn gebracht en 
de afstanden geslonken zijn, zodat meteen 
ook de aanspraken van de literatuur kleiner 
zijn geworden. In de ondertitel van Peter 
Sloterdijks lezing van Odysseus’ ontmoe
ting met de sirenen doet het begrip 
"sonosferische alliantie” al meteen schrift 
en vijandschap verdwijnen. [13] In zijn in
leidende terugblik op het antropologische 
verleden heeft hij het weliswaar nog over 
een “titanenstrijd”, in casu het gevecht om 
het menselijke gehoor, maar zijn sirenen- 
verhaal zelf kon onmogelijk nog vreedza
mer, intiemer en beslotener zijn. De ont
moeting met de halfgodinnen wordt hier 
een verrukkelijke tweezaamheid, hun ge
zang een hymne die alles affirmeert en looft. 
Strijd is er alleen nog voor degenen die niet 
worden bezongen.

Sloterdijk vertrekt van een basis
probleem van het menselijke samenleven: 
hij zoekt in de sirenenepisode naar de bron
nen van de individuele bereikbaarheid. 
Adomo verklaart die, aan de hand van de
zelfde Homerische verzen, met de regres
sieve verlokking die van het achtergelaten 
eigene uitgaat, B lanchot vanuit de realiteits- 
ontkennende fascinatie voor het onbereik
baar andere. Sloterdijks “Kom” bevat eerst 
nog een flauwe echo van zo’n fatale oproep 
om alles -het ik, de werkelijkheid, het 
eigen leven - op het spel te zetten, maar gaat 
dan geleidelijk en verleidelijk over in de 
verrukkelijkste welkomstgroet. Met zwie
rige lichtheid verdwijnen in dit verhaal 
algauw de berg skeletten en de verschrom
pelende huiden op het sireneneiland; wan
neer Odysseus zich aan de mast laat vastbin
den, heet dat “defascinatietraining”; de tech
niek is geen instrument om de inwendige en 
uitwendige natuur te beheersen, maar staat 
als “virtuoos gehanteerde psychotechniek” 
aan de kant van de verleidsters; en hun 
dodelijk-verlokkende zang vertelt niet in 
ganz andere tonen over de paratactische 
confrontatie van de eigen geschiedenis met
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“alles wat er maar gebeurt op de vruchtbare 
aarde”, maar combineert heldenverleden en 
wereldgeschiedenis tot één verrukte laudatio 
op Odysseus, die “de roem van de hele 
wereld” genoemd wordt. De sirenen zijn 
geen bedreigende grensfiguren meer die 
uitnodigen tot een afgrondelijk, onbekend 
Buiten: ze spiegelen de luisteraar een 
“drogbeeld van thuis en bij-zichzelf-zijn 
voor”. De betoverende vaststelling dat “er 
een vreemde muziek in de wereld is, waar
voor zelfs de meest bedrevenen moeten 
uitkijken”, loopt uit op de identificatie van 
deze tonen als het lied dat voor ieder het 
meest eigene is.

Hun macht ontlenen de sirenen aan het 
feit dat ze hun liederen “vanuit het oor van de 
luisteraar zingen”. Hun effect bestaat erin dat 
de held de indruk heeft “na zoveel last en 
moeite naar huis” te zijn gekomen. Odysseus 
“wil altijd” - is dit dan toch een door en door 
mannelijk verhaal, en hoe zou het vrouwe- 
lijke equivalent klinken? -hij “wil altijd naar 
de plaats waar hij werd bezongen”, en wie dat 
duidelijk het liefste doet en er thuis altijd al op 
zit te wachten, is de stem van de moeder, die 
de foetus kalmerende begroetingswoordjes 
influistert. Hoe ontstaan moederlijke stem
men uit de gezangen van sirenen? Wat beide 
verenigt, is hun oorsprong: de absolute 
affirmatie. Sloterdijk brengt weliswaar een 
onderscheid aan: enerzijds zijn er de 
sirenenachtige stemmen die mannen on
weerstaanbare uitnodigingen in het oor drup
pelen om zichzelf te voleindigen, en ander
zijds zijn er de moederlijke stemmen, die 
hen ertoe uitnodigen “met het eigen leven 
(...) te beginnen”. Maar in de volgende 
regel worden ze met elkaar versmolten in 
wat hij voortaan het “sireneneffect” noemt, 
zodat de afstand tussen de verleidsters en 
degene die wordt verleid aanzienlijk kleiner 
wordt - wat meteen ook geldt voor het ge
vaar en de mogelijkheid dat iets verleidelijks 
zou kunnen voortkomen uit het onbekende, 
onvoorspelbare, onverwachte, en niet uit 
hetgeen men altijd al ingefluisterd kreeg.

Wanneer beschouwingen over de 
sirenenepisode uitmonden in het idee dat 
“stem en oor in een gemeenschappelijk so
noor plasma opgelost” zijn, en dat de ver
lokkende stem “staat voor begroeting en 
hartelijke omhulling”, dan bestaat er echt 
geen enkele reden meer om je nog aan de 
mast vast te ketenen. Maar dan gaat het ook 
niet echt meer om een afwijkende, van de 
weg afleidende ver-leiding. Sloterdijks vir
tuoze twee-eenheidverhaal is verleidelijk 
omdat sireneneiland en huis er samenvallen 
tot een draagbaar thuis. Dat zorgt ervoor dat 
men altijd en overal bij zichzelf is, zodat 
heimwee én verlangen samen naar de verte 
verdwijnen en men zich in deze behaaglijke 
tweezaamheid nooit eenzaam en alleen voelt. 
Is dat de reden waarom deze interpretatie 
voor de literatuur nauwelijks een plaatsje 
inruimt? Weliswaar worden de sirenen in 
een poëtisch-wonderlijk neologisme 
“narcotiserende verzenschrijfmachines” 
genoemd, maar echte verleidingskracht zal 
dat medium wel niet hebben, al zal de 
sirenenzang Sloterdijk wel niet knusjes in 
het oor gefluisterd zijn, maar voor zijn let
terlijk eenzaam lezende ogen zijn gebracht. 
De verleidingsepisode, die daarnet nog alle
gorie of gebeurtenis was, wordt zodoende 
wat men vandaag een gebruikersinterface 
noemt. Zien we hier niet één van de alterna
tieven gerealiseerd die Adomo had aange- 
kondigd - de mogelijkheid namelijk dat 
Odysseus onmogelijk nog verleid kon wor
den? Odysseus is even sterk overtuigd van 
de superioriteit van zijn kennis als de 
interpret zelf, die zijn vrijheid in de lite
raire zelfbedieningswinkel zo breed opvat 
dat het voortaan niet meer Odysseus is die 
tegen de verleidsters beschermd moet wor
den, maar de sirenen zelf, die er ontwapend 
bij staan. Weerloos overgeleverd aan 
voorbijvarenden, die hen naar behoefte ge
bruiken, hen van elk weerstandsvermogen, 
elke vreemdheid beroven om hen een plaats 
toe te wijzen in een intieme sfeer die elk 
Buiten is kwijtgeraakt, verliezen de sirenen 
hun dreiging, maar ook hun macht. Hoeveel 
hier nog rest van de - op zichzelf al erg 
bescheiden - “zachte zuiging van het intel
lectuele vreemdgaan”, die Jochen Hörisch 
het verstofte medium literatuur nog gunt, is 
onzeker. [14] Juist daarom moeten we het 
laatste woord misschien toch aan de litera
tuur geven.

Het zwijgen van de sirenen

De mogelijkheid dat de sirenen door de 
triomfalistische houding van Odysseus wor
den ontwapend heeft Franz Kafka in een
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listige contrafactuur van de episode al voor
zien. [ 15] En dat niet alleen: terwijl Adomo 
en Blanchot de literatuur nog gebruiken om 
de bankroete zaakjes van de góden af te 
handelen, terwijl Sloterdijk beide partijen, 
góden en literatuur, van het in vredige rust 
gedompelde speelveld wegroept, slaagt 
Kafka erin om op één enkele pagina 
Odysseus en de sirenen, verlichting en my
the, werkelijkheid en schijn tegenover el
kaar uit te spelen en de stof waaruit litera
tuur wordt gemaakt als het machtigste wa
pen tegen de góden in de strijd te gooien. 
Daartoe maakt hij zelf gebruik van die “on
toereikende, zelfs kinderlijke middelen” 
waarvan hij het reddende vermogen wil 
aantonen. Zo ensceneert hij Odysseus’ ont
moeting met de sirenen als een dubbele 
performance: de tegenstanders, die elkaar 
echt wel bevechten, krijgen dankzij hun 
wederzijds bedrog beurtelings de overhand, 
tot ze ten slotte beiden in hun volle heerlijk
heid stralen - waarbij onmogelijk uit te 
maken valt of die glans een auratische schij n 
is of het licht van schijnwerpers. Eerst voert 
Kafka de bewapening aan beide zijden op. 
Hij geeft Adomo het nakijken en laat 
Odysseus zelfs dubbel beschermd ten strijde 
trekken. Net zoals een moderne techniek- 
fetisjist neemt onze held geen enkel risico: 
hij gebruikt niet alleen zijn twee trucjes - de 
was en de ketenen - maar is bovendien zo 
verliefd op die trucjes dat hij uit eigen bewe
ging van het gezang afziet. Winnen wordt 
zo een koud kunstje: Odysseus stelt zich 
niet eens aan de verleiding bloot. Ander
zijds loopt Kafka ook vooruit op de almach- 
tig-machteloze werkelijkheidsdestructie van 
Blanchots sirenenzang, en ook die overtreft 
hij: wanneer Kafka's sirenen zingen, drin
gen ze overal doorheen, en “de hartstocht 
van degenen die verleid zijn geweest zou 
zelfs sterkere middelen dan ketenen en mast 
hebben verbroken”. Zo staan beide partijen 
gewapend, zegezeker en zonder enige we
derzijdse relatie tegenover elkaar. Maar 
Kafka heeft de sirenen met een nog grotere 
macht toegerust - ze kunnen zwijgen, zodat 
ze in degenen die geloven zich aan hun 
verlokking te kunnen onttrekken zo’n 
meerderwaardigheidsgevoel wekken, dat ze 
zichzelf in hun zelfverheerlijking verliezen. 
Dit “alles meesleurende superioriteitsge
voel, waaraan niets aards weerstand kan 
bieden” beschrijft Kafka als extreem gevaar 
én als redding; afstandelijk en theorievrij 
speelt hij de dialectiek der verlichting haar 
eigen liedje voor - en zorgt voor een extra 
couplet. Odysseus, die zich volstrekt im
muun waant, zeilt triomferend aan de zange
ressen voorbij, want gefascineerd door 
Odysseus’ gelukzaligheid verliezen de sire

nen hun stem. Onder zijn triomfantelijke 
blik veranderen ze in groteske operadiva’s 
die hem smachtend aankijken, diep ade
mend, met gedraaide hals, betraande ogen 
en halfopen mond. De sirenenzang is hier 
van zijn macht beroofd en ook nog eens 
verstomd. Maarde schijn waarmee Odysseus 
zich vleit zou ook kunnen bedriegen. Hij 
heeft, staat er, het zwijgen van de sirenen 
niet gehoord. Zijn triomf dankt hij niet aan 
het effect van zijn trucjes, maar aan het 
illusoire vertrouwen in de doeltreffendheid 
ervan. Daarom blijft zijn redding in de ogen 
van de verteller en van de lezer een vals 
leven in een nog steeds door de sirenen 
beheerste ware wereld. Maar ook die waar
heid heeft zich intussen in schijn opgelost: 
verrukt door de glans van de triomf in 
Odysseus’ ogen zijn de sirenen zijn stomme 
horigen geworden. Van zijn kant richt 
Odysseus, met de vooruitgang in het achter
hoofd, zijn blik op de verte en weet hij van 
de sirenen niets meer. Voortaan straalt de 
wereld in het niet te verleiden, gezangloze 
geluk van de techniek.

Maar ziedaar: de zwijgende sirenen, 
lezen we, zijn “mooier dan ooit”, ze willen 
niet meer verleiden. Niet alleen omdat ze in 
de ban zijn van de man die hen tot zwijgen 
heeft gebracht, maar ook omdat ze bevrijd 
zijn van de dwang om te moeten verleiden, 
een dwang die de mythe hen had opgelegd: 
ze “laten hun haren in de wind wapperen en 
klemden hun klauwen vrij om de rotsen”. 
De mythe is niet opgeheven, maar bevrijd in 
de literatuur: “Als ze bewustzijn hadden 
gehad, waren zij op dat moment vernietigd. 
Ze zijn echter op die manier blijven leven, 
alleen is Odysseus hun ontgaan.” Misschien 
bleven ze, zoals de literatuur, van hun macht 
beroofd achter, zonder bewustzijn en onge
hoord, in de ban van degenen die geloven 
dat ze hen bedwongen hebben en die, voor
zien van hun middeltjes, theorietjes en pro
jecties, triomferend aan hen voorbijvoeren 
- zonder te beseffen dat ze daarmee regel
recht in de val lopen van de zwijgende 
sirenen. De homerische zangeressen zelf 
blijven leven, verrukt door de aanblik van 
die zich almaar vernieuwende, altijd op
nieuw triomferende interpretaties, zonder 
bewustzijn en zonder weten, vrij en mooier 
dan ooit.

Maar Kafka zou Kafka niet zijn, en de 
literatuur niet de literatuur, als alles niet 
evengoed helemaal anders had kunnen zijn: 
“In de overlevering”, staat in drie laconieke 
slotzinnen te lezen, “bestaat er overigens 
nog een toevoegsel bij dit verhaal. Odysseus, 
zo wordt verteld, was zo listig, zo’n sluwe 
vos, dat zelfs de godin van het noodlot niet 
in zijn binnenste kon doordringen. Mis

schien heeft hij, hoewel dat met het mensen
verstand niet meer te begrijpen valt, werke
lijk in de gaten gehad dat de sirenen zwegen, 
en heeft hij bovenstaande schijnvertoning 
in zekere zin alleen maar als schild tegen 
hen en de góden opgehouden.” Da capo 
dus, hetzelfde opnieuw, maar dit keer met 
het minieme verschil van het “alsof’, waar
van de godin van het noodlot noch de man 
van het verstand weet hebben. In een 
toevoegsel, dus in een oorspronkelijk sup
plement, dat de hele geschiedenis ook nog 
eens als een geschrift onthult, beseft 
Odysseus dat hij alleen maar kon ontkomen 
omdat de sirenen zwegen. Niet de handvol 
was en de bundel ketenen zijn het die de 
godin van het noodlot dwarsbomen en de 
hemelse machten en gezangen monddood 
maken: het is het zelfbewuste simulacrum 
van de fictie, die niets veinst te weten en 
geen verklaringen van de wereld in petto 
heeft. Zo wordt de schijngebeurtenis die 
literatuur heet, net zoals Odysseus’ was en 
ketenen, een middeltje dat weliswaar vol
slagen ontoereikend, zelfs kinderlijk is, maar 
tegelijk toch de macht heeft om zich niet 
alleen de góden maar ook nog hun zwijgen 
van het lijf te houden.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noten

[1] Ingeborg Bachmann, Undine geht, in: 
Das dreissigste Jahr, München, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1976, pp. 140-147.
[2] Jacques Derrida, Parages, Paris, 
Galilée, 1986, pp. 21-22.
[3] Vgl. Irving Wohlfarth, Das Unerhörte 
horen. Zum Gesang der Sirenen in: Manfred 
Gangl en Gérard Raulet (red.), Jenseits 
instrumenteller Vemunft. Kritische Studiën 
zur Dialektik der Aufklarung, Bem / Wien / 
Berlin, 1998, p. 247.
[4] Bedoeld wordt het spel waarin men 
zijn buurman of buurvrouw een zin in het 
oor fluistert, waarop die vervolgens het
zelfde doet bij de volgende in de rij, enzo
voort, wat tot hilarische misverstanden kan 
leiden; in het Duits stille-Post-Spiel. (Vert.)

[5] Vgl. over de inzichten in het ontstaan 
van ‘orde uit ruis’ in de hedendaagse maat
schappij: NorbertBolz, Weltkommunikation, 
München, Fink, 2001, p. 103.
[6] Max Horkheimer en Theodor W. 
Adomo, Dialektik der Aufklarung. Philo- 
sophische Fragmente, Frankfurt am Main, 
Fischer, 1994, eerste druk: Social Studies 
Association, Inc. New York, 1944. De 
sirenenepisode wordt hier twee keer bespro
ken: een eerste keer in het hoofdstuk Begrijf 
der Aufklarung (pp. 38-49) en vervolgens 
ook in Exkurs I, Odysseus oder Mythos und 
Aufklarung (pp. 50-87). Intussen weten we 
dat het hoofdstuk in kwestie door beide au
teurs samen werd geschreven, maar dat 
Exkurs I grotendeels het werk is van Adomo. 
Vgl. Wohlfarth, op. cit. (noot 3), p. 240, 
noot 56. - Alle volgende citaten van 
Horkheimer en Adomo komen dus uit Dia
lektik der Aufklarung, pp. 38-87.
[7] In de voetnoot ontbreekt hier de pre
cieze vermelding van de vertaling waaruit 
geciteerd wordt.
[8] Vgl. Wohlfarth, p. 244.
[9] Vgl. bij Peter Sloterdijk een interpre
tatie van het verband met alarmsirenes die 
hiermee in tegenspraak is. “Tot de fenome
nen waarmee onze eeuw zichzelf onthult 
- en tot de cynismen die hem kenmerken - 
behoort het feit dat hij de huilmachines op 
fabrieksdaken, en in oorlogstijd ook de 
alarminstallaties die in de vanuit de lucht 
aangevallen steden paniek zaaiden, sirenen 
heeft genoemd. Deze naamgeving (...) ver
vormt de allusie met gemene ironie, doordat 
hij de sirenenzang met het dwingende alarm 
associeert.” In: Peter Sloterdijk, Spharen 1. 
Blasen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1999, p. 510.
[10] Walter Benjamin, Über den Begriff 
derGeschichte, in: Illuminationen, Frankfurt 
am Main, 1977, Suhrkamp, p. 252.
[11] Maurice Blanchot,livreà venir,Paris, 
Gallimard, 1959. Alle volgende citaten van 
Blanchot komen uit deze uitgave, pp. 9-18.
[12] Charles Baudelaire, Am lecteur, in: Les 
Fleurs du mal, Paris, Gallimard, 1964, p. 16. 
[13] Peter Sloterdijk, Das Sirenen-Stadium. 
Von der ersten sonospharischen Allianz, 
Spharen I. Blasen, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1999, pp. 487-531.
[14] Jochen Hörisch, Die Vorzüge der 
Gegenwartsliteratur, in: Andrea Kohier und 
Rainer Moritz (red.), Maulhelden und 
Königskinder. Zur Debatte über die 
deutschsprachige ' Gegenwartsliteratur, 
Leipzig, Reclam, 1998, pp. 224-232.
[15] Franz Kafka, Das Schweigen der 
Sirenen, in: Erzahlungen, Stuttgart, Reclam, 
1996, pp. 244-246. Alle volgende citaten van 
Kafka komen uit deze uitgave, pp. 244-246.
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De roep van Kundry

Dirk PÜLTAU
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1. Ogenmuziek

Wendell Kretzschmar, de stotterende 
muziekleraar en-filosoof uitDoctor Faustus 
van Thomas Mann, is veel lezers van de 
roman ongetwijfeld bijgebleven voor zijn 
bizarre avondlijke conferences, die hij aan 
de meest wonderlijke muzikale thema’s 
wijdt. Zo bijvoorbeeld het intrigerende feit 
dat Beethovens laatste pianosonate geen 
derde deel heeft, of diens onvermogen om 
fuga’ s te schrijven; en het gaat ook wel eens 
over Het elementaire in de muziek.

Even merkwaardig is het referaat dat 
Kretzschmar wijdt aan De muziek en het 
oog. Daarin behandelt hij, zoals de titel 
aangeeft, schijnbaar oneigenlijke aspecten 
van de muziek, oneigenlijk omdat ze niet 
voor het oor maar voor het oog bestemd 
zijn. Het valt op, aldus Kretzschmar, dat wie 
akoestische of muzikale fenomenen wil 
vatten, zijn toevlucht vaak zoekt tot visuele 
beelden en metaforen - wat, terloops ge
zegd, veel zegt over de onbeheersbare plaats 
van muziek in onze cultuur van de rede. 
Maar Kretzschmar wijst erop dat componis
ten ook zelf kruimels hebben uitgestrooid. 
Ze smokkelden heel wat ‘in het oog sprin
gende’ details inhun partituren binnen; stem
men bijvoorbeeld die er net hetzelfde uit
zien als je ze in omgekeerde richting leest 
- zonder dat die symmetrie ook maar enigs
zins ohrenfdllig is - of allerlei geheime cor
respondenties tussen de getoonzette tekst en 
de notentekst, zoals bij Lassus, die zes
stemmig schrijft wanneer er sprake is van 
zes waterkruiken.

Kretzschmar ontwaart hier niet enkel 
‘knipoogjes’ tussen vakgenoten; volgens 
hem wijzen deze beeldende details op een 
antizintuiglijke neiging van de muziek, een 
ingeboren neiging tot ascese. De muziek is 
de meest geestelijke van alle kunsten; vorm 
en inhoud zijn er versmolten, en eigenlijk is 
de muziek daardoor niet eens voor het oor 
bedoeld, maar spreekt ze door het oor tot de 
geest. Het is alsof ze niet eens gehoord, 
maar enkel ‘geestelijk aanschouwd’ wil 
worden, aldus Kretzschmar. Tot zover para
fraseert onze muziekfilosoof een negen- 
tiende-eeuws discours, dat de muziek inder
daad het ‘geestelijke primaat’ binnen de 
kunsten toekende. De negentiende eeuw 
hing haar romantische kunstcultus - haar 
kunstreligie - voornamelijk op aan het 
‘onuitspreekbare’ substraat van de muziek; 
en men kan zich inderdaad moeilijk voor
stellen hoe men de negentiende-eeuwse notie 
‘absolute muziek’ toen op andere kunsten 
had kunnen overbrengen. In de muziek, 
vooral dan de instrumentale muziek die zich 
sinds het einde van de achttiende eeuw had 
geëmancipeerd, lijken vorm en inhoud het
zelfde; of tenminste, die mystieke eenheid 
zag de negentiende eeuw op exemplarische 
wijze in de muziek gerealiseerd.

Onze muziekfilosoof is echter geen 
negentiende-eeuwer, maar minstens ook een 
doorgewinterde Adomiaan. [1] Hij maakt 
meteen duidelijk dat de muziek dit alles ten 
diepste verlangt. De muziek leidt ons niet 
echt het rijk der geesten binnen; haar drang 
tot vergeestelijking is de wijze waarop ze 
afrekent met haar zintuiglijk substraat. Ze is 
er immers toe veroordeeld om, in haar aan
drang om langs het oor de geest aan te 
spreken, ook het tegendeel te bereiken en 
toehoorders te overweldigen. Hoe directer 
ze ‘tot de geest’ wil spreken, hoe meer ze de 
zinnen vervoert, “als een Kundry die niet 
wilde wat zij deed, en zachte armen van 
wellust om de hals van de dwaas slingerde”. 
Vooral in de “orkestrale instrumentale mu
ziek” treedt de muziek meer dan ooit op als 
“boetelinge in het gewaad van de tovenaars- 
ter”. [2] Waarbij men overigens kan opmer
ken dat de weerstand tegen die overmaat 
van zinnelijkheid ook vandaag nog over
leeft, in een zekere afkeer van het opulente, 
beroezende orkest dat nadrukkelijk om 
‘overgave’ solliciteert. De ware muziek
liefhebber geeft de voorkeur aan kamermu
ziek, waarin hij ‘innerlijkheid’ en ‘diepe 
humaniteit’ herkent en die, zo meent hij, 
wars is van oppervlakkig vertoon.

Kundry, de ‘schuldige natuur’ in 
Wagners Parsifal, heeft de graalkoning 
Amfortas verleid, en is er de oorzaak van dat 
hij de heilige lans verloor aan de afvallige
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Teleconcert in de ‘Sala del Fonografo’ (uit: L'Illustrazione Italiana, Milaan, 14 februari 1892)

graalridder Klingsor, die hem zijn onge
neeslijke wonde toebracht. Ze is echter (in
middels) ook trouw aan Amfortas en de 
graalridders; ze zoekt balsem om hem te 
verzorgen. Ze wil immers niet verleiden, ze 
moet. Ze is de schuldige drift die het ménse
lijk lijden veroorzaakt, en die tegelijk naar 
verlossing snakt, verlossing van zichzelf.

Die schuldige drift is ook de muziek. 
Ook zij ‘moet’ verleiden. Waar ze tot onze 
geest spreekt, bedwelmt ze de zinnen en 
benevelt ze het verstand; en dat drijft haar 
weer tot radicale vergeestelijking, tot de 
kille hartstocht die het oeuvre van de 
faustiaanse componist uit de roman, Adrian 
Leverkühn, bewoont. De muziek moet haar 
eigen medium uitboeten door “ascetische 
afkoeling” (p. 78), zegt Adrian, in navol
ging van Arnold Schonberg, die de ‘dier
lijke warmte’ uit de muziek wilde verdrij
ven. Die missie indachtig onderwerpt Adrian 
Leverkühn zich aan een ijzeren discipline. 
Hij is gefascineerd door wiskunde, en sym
pathiseert met de achttiende-eeuwse domi
nee Beissel, die de tonenvoorraad van de 
religieuze muziek voor zijn Duitse gemeen
schap in Pennsylvania volgens kinderlijk 
absurde regels had opgedeeld in ‘herentenen ’ 
en 'dienertonen', en die ook ritme en harmo
nie volgens zo strenge en simpele principes 
wist te regelen, dat iedereen in zijn gemeen
schap prompt aan het componeren sloeg. Eén 
van Adrians laatste werken gehoorzaamt aan 
een eigenaardige regel die bepaalt dat de 
dissonant instaat voor het hogere, ernstige en 
vrome, terwijl de welluidende consonant voor 
het duivelse is gereserveerd. Zinnelijke 
consonanten smelten op de trommelvliezen, 
en zijn daarom des duivels; en omgekeerd 
ligt het eigenlijk goede in het kwade beslo
ten, of beter, in het op zich nemen van dat 
kwaad. Het reddende gebaar van de kunst 
berust in het uithouden van de reddeloosheid 
van de wereld: in die gedachte herkennen we 
natuurlijk meteen Adorno, de muziekfilosoof 
achter Kretzschmar, Leverkühn en Thomas 
Mann. Maar die ‘redding’ geldt ook nog 
eens voor de muziek als specifieke kunst
vorm. Kundry kon alleen verlost worden 
door de reine dwaas die aan haar onstilbare 
verleidingsdrift weerstaat. De muziek ver
drijft de duivel in haar eigen hart; maar 
daarvoor moet ze zich bijna doormidden 
splijten. Door ascese en strenge moraal van 
de vorm moet ze de mateloze, overrompe
lende zinnelijkheid uitboeten van haar ei
gen substraat; alleen is werkelijke, posi
tieve verlossing even weinig voor haar weg
gelegd als voor de faustiaanse componist en 
duivelse speculant Leverkühn.

2. Het infantiele oor

Kretzschmars Ogenmuziek zegt iets over de 
problemen die de muziek tekenen als 'oren- 
muziek’, als kunst van en voor het gehoor. De 
muziek van de faustiaanse componist is on
ophoudelijk in een onvrede met haar eigen 
medium verwikkeld. Ze wil het kwade in 
zich verdelgen. Dat kwade schuilt echter niet 
in wat boosaardig klinkt voor brave oren 
- wanklanken, schrille contrasten en andere 
avant-gardistische duivelskunsten -, maar in 
datgene waarin de muziek harmonieus, na
tuurlijkendus ‘goed’ lijkt: inde ‘consonant’. 

s

4

Leverkühns rebellie herinnert aan het wan
trouwen dat ook de oude kerkvaders al je
gens de muziek koesterden, maar zijn wan
trouwen gaat verder. Zijn afkeer is gericht 
tegen datgene in die muzikale 'schuld- 
erfenis’, waardoor ze bij uitstek deel heeft 
aan een moderne Verblendungszusammen- 
hang: tegen datgene waarin de muziek een 
stuk van haar oude schuld meeneemt in de 
moderne wereld. Meer dan alle andere kun
sten verspreidt de muziek daar een giftige 
roes van onwereldse harmonie en humane 
warmte die, zonder het te willen, de mensen 
beliegt over hun wereldse bestaan.

Die ideologische schuld treft natuur
lijk alle kunst in de moderne wereld, maar 
de muziek is, dankzij haar zintuiglijke 
eigenschappen, uitverkoren om die schuld 
uit te boeten. Dat heeft met het oor te maken 
waar ze zich tot richt. Muziek laat, in tegen
stelling tot de andere kunsten, nauwelijks 
reflectie toe. Ze zit ons altijd op de huid. Het 
oor is immers nooit meester van de ervaring. 
Voor ons oog zijn subject en object van de 
waarneming altijd duidelijk gescheiden. Het 
horende subject daarentegen is altijd in het 
sonore plasma ondergedompeld. Het ver
vloeit met zijn object in een ervaringsbad 
waarin het, als subject, lijkt op te lossen en 
te verdwijnen. Geen toeval dat het muziek- 
discours juist dan visuele metaforen ge
bruikt, wanneer verwezen wordt naar de 
buitengewone beheersing van de vertolker, 
naar de controle over de klank die onophou
delijk in de tijd wegvloeit. Wie muziek 
beheerst, ‘overziet’ de partituur, bijna ‘als 
een landschap’, alsof de muzikale structuur 
zich in de ‘aanschouwelijkheid’ van een 
‘oogopslag’ aan hem openbaart.

Het gehoor is een archaïsch zintuig. 
Het heeft het verlichtingsproces als het ware 
onvolledig meegemaakt, het is een beetje 
achtergebleven bij het zicht, dat tot het 
zintuig van de rede is uitgegroeid. Het is een 
lui, passief en willoos zintuig. Omdat oren 
geen kleppen hebben zoals het oog, kunnen 
we ze niet opslaan en ook niet sluiten. Het 
gehoor is zelden aan zet, het wordt overval
len, geterroriseerd, geknuffeld. In verre tij
den stond het in teken van de angst- 
bereidheid, de permanente alertheid; toen 
had het nog zijn oriënterende functie. In een 
stedelijke wereld die overal met akoestische 
substantie gevuld is, wordt het diffuus. Iets 
van die moderne verdoving klinkt door in 
wat men al aan de kinderen vertelt: dieren 
horen veel beter dan mensen.

De onmiddellijkheid van het gehoorde 
voor het gehoor heeft daarbij altijd twee 
kanten gehad. Enerzijds staat het gehoorde 
(en dat toont ook de recente muziek
geschiedenis nog) in het teken van de ter
reur en de dwang; horen is luisteren, ge
hoorzamen. Tegelijk moest de muziek de 
herinnering daaraan altijd wegnemen of ten
minste verzachten. Dat is vooral haar mo
derne plaats. Haar leugen in de moderne 
wereld schuilt, Adomiaans geformuleerd, 
in de belofte van een onbemiddelde, directe 
ervaring in een wereld die hoe langer hóe 
meer aan de totale bemiddeling lijdt. De 
muziek is zeker het eerste artistieke product 
dat door de ontspanningsindustrie in regie 
kon worden genomen. De weke directheid 
waarmee ze het vadsige oor masseert, sig

naleert een toestand waarin we ontslaan zijn 
van de maatschappelijke eis tot arbeid en 
inspanning. Muziek is de kunst bij uitstek 
die past bij de vrije tijd.

Voor de negentiende eeuw gold nog 
dat muziek weerklonk daar waar niet ge
werkt werd. Daar verviel het maatschappe
lijke eisenpakket, en begon de irrationele 
enclave. De muziek gaf die tweedeling, die 
grens tussen arbeid en vrije tijd, aan als een 
verkeersbord. Sinds de opkomst van de 
moderne reproductiemiddelen zij n die gren
zen echter vervloeid. De alomtegen
woordigheid van de muziek die iedereen 
vandaag vaststelt, zegt meteen ook iets over 
onze relatie tot werk en vrije tijd. Arbeid 
wordt zoet, ze krijgt dankzij ‘muziek bij het 
werk’ iets van de lichtheid van de vrije tijd, 
iets van haar zorgeloze glacis. Vrije tijd 
anderzijds, wordt een plicht, en inderdaad 
klinkt de muziek nergens zo obligaat, zo 
‘plichtmatig’ als waar ze de vrije tijd om
kleedt.

Dwang en troost waren van oudsher de 
uitersten van de muzikale werking - de 
militaire dril aan de ene kant, het troostende 
gebaar aan de andere. Maar in feite zijn 
beide nooit helemaal uit elkaar te halen. Of 
muziek nu dwingend of troostend klinkt, ze 
verspreidt altijd het gevoel dat we thuis zijn. 
Ze produceert altijd zelfvergetelheid. Overal 
waar de mens op het incomplete van zijn 
‘mens zijn’ zou kunnen stoten, vult ze de 
leegte op, eender of die leegte hem op zijn 
werk in de kleren kruipt, dan wel of ze hem 
besluipt in zijn vrije tijd - in de ondraaglijke 
vrijheid van de vrije tijd die we eenzaam
heid noemen. In de alomtegenwoordige 
muziek zijn dwang en troost naadloos ineen
geschoven. De pijnstiller wordt bij de pijn 
bijgeleverd, tot het onderscheid haast niet 
meer opgemerkt wordt.

Muziek is het oorkussen van de zwakke 
persoonlijkheid. Dat ze dwingt en troost 
tegelijk, wil zeggen dat ze het individu van 
zichzelf ontslaat én zich ten koste van dat 
individu doorzet. Ze doet de mensen zich
zelf vergeten én bevordert daardoor de men
selijke samenhorigheid. Alle muziek zegt 
wij, aldus Adomo. De alomtegenwoordige, 
dwingend-troostende muziek van vandaag 
is het zoete pesticide van een maatschappij 
die geen uitgeslotenen meer verdraagt. 
Iedereen moet erbij horen; ook ’s nachts, 
wanneer ze blijft klinken in stations en shop
ping malls, en (doelbewust?) de slapende 
bedelaars verdrijft.

Alle muziek integreert. De geste van de 
omsingeling is haar ingebakken. Het ‘Seid 
umschlungen, Millionen’ uit Beethovens 
negende is niet alleen het programma van de 
symfonie, maar van de muziek als dusda
nig. Terwijl Beethoven echter de integris- 
tische tendens van de muziek in de samen
hang tussen delen en geheel uitconstrueerde, 
is ze in de alomtegenwoordige muziek tot 
een amorfe waas uitgedund die over de 
wereld hangt, als de minimumdosis van 
sociale integratie en gelukkige zelf
vergetelheid. ‘Nooit meer ongelukkig zijn’ 
en ‘nooit meer alleen’ zegt de alomtegen
woordige muziek - tezelfdertijd. Dun als 
nevel op de druiven vertegenwoordigt ze 
het minimale laagje humaniteit. Erik Satie 
heeft dat laagje ooit ‘uitgecomponeerd’. 
Vexations (1892-1895), een ijl en nietszeg
gend pianostukje dat 840 keer herhaald moet 
worden, is muziek, gezift tot een akoesti
sche substantie die men enkel nog opmerkt 
zodra de toevoer onderbroken wordt, zoals 
men de sigaret pas voelt als de nicotine 
onder het gewenste peil zakt. De roes, die 
sinds de negentiende eeuw door de muziek 
bewust wordt geëxploiteerd, wordt er tot 
zijn kern herleid: de onbewuste werkzaam
heid van het verslavingsproduct.

3. Opusmuziek

Die erfenis begeleidt de muziek, en geeft 
haar schuldcomplex vorm. De geëmanci
peerde muziek probeert dat complex al te 
overwinnen van voor Thomas Mann zijn 
roman schreef. Niet alleen de historische 
voorbeelden van de stotterende Kretzschmar 
bewijzen dat. Sinds de ernstige, componist 
geen divertimento’ s meer schrijft- het acht
tiende-eeuwse genre bij uitstek dat muziek 
definieerde als tijdverdrijf, als het verdrij
ven van de tijd -, maar consistente werken 
voorziet van een opusnummer, heeft de 
muziek verzetsstrategieën ontwikkeld te
gen het onmiddellijke, culinair ingestelde
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gehoor, en dus tegen haar eigen medium. 
Alleen al het bestaan van het autonome 
werk, het ‘opus’, objectiveert de muziek en 
plaatst ze tegenover de luisteraar; volgens 
Adomo was dat de reden dat ‘opusmuziek’ 
op een gegeven moment tot een scheld
woord uitgroeide. Het autonome werk dat 
zich als een consistent en samenhangend 
geheel manifesteert, en de klemtoon legt op 
zijn integriteit, sluit zich af en weerstaat zo 
aan directe zintuiglijkheid. De muzikale 
momenten richten zich niet tot ons, maar tot 
elkaar. Ze legitimeren zich door composito
rische samenhang. De muziek heeft in die 
zin de gebaren waarmee ze aan de wereld 
appelleerde ‘naar binnen geslagen’. Door 
haar interne samenhang bewaakt ze haar 
beroezende substantie in een onophoudelijk 
mondig luisteren binnen zichzelf.

De integratie van het klankmateriaal is 
echter altijd precair en, wat meeris, inzoverre 
die integratie wel plaatsvindt, wordt met dat 
klankmateriaal ook de luisteraar geïnte
greerd. De samenhang belet hem weliswaar 
de muzikale momenten onmiddellijk te con
sumeren; hij moet ze eerst volgen in hun 
dynamische ontwikkeling, hun onderlinge 
samenhang, die hem strikt genomen belet te 
lonken naar zijn favoriete stukje; maar in 
die permanente horigheid wordt hij des te 
meer gestuurd en gegrepen. De dialectiek is 
onontkoombaar: de muziek die een radicaal 
mondig oor eist, integreert dat oor. Dat de 
symfonische vorm van Beethoven gedacht 
was als een dynamische totaliteit, waarin de 
singuliere momenten zich realiseren door in 
het geheel onder te gaan, maakt ze tot een 
toonbeeld van esthetische én maatschappe
lijke integratie.

Waar het werk zich sluit, wordt onze 
opname in het werk, dat we volgzaam en 
horig mee voltrokken hebben, bezegeld als 
een toehorigheid. Het autonome werk dat 
ons omgeeft, zegt ons met het affirmatieve 
slot: je hoort erbij. In het traditionele, auto
nome werk heeft die toehorigheid iets 
positiefs. Dat is te danken aan de conven
ties. Het zijn de conventies, en hun vanzelf
sprekendheid voor ons - hun ‘tweede na
tuur’ - die maken dat de bijzondere samen
hang die de componist aanbrengt; ergens op 
rust, en dat we dus ook ergens thuiskomen. 
Zolang zij een grond geven aan de samen
hang van het werk, wordt die samenhang als 
iets vloeiends, natuurlijks en vanzelf
sprekends ervaren, en voelt de luisteraar 
zich niet bij de ketting genomen of ge
stuurd; en zolang behoudt het slot, het con
ventionele moment bij uitstek, een posi
tieve betekenis. Het ‘ingesloten zijn’ heet 
dan ‘opgenomen zijn’, het besluiten is thuis
komen.

Tegelijk ontslaat dat naturel de luiste
raar ook weer van het mondige, waakzame 
luisteren; dankzij die tweede natuur kan de 
luisteraar het muzikale verloop als samen
hangend ervaren, zonder het op de huid te 
moeten zitten. Hij kan zich laten gaan, hij 
kan meedrijven op de muziek. Hij moet er 
niet bij nadenken: voelen volstaat.

Pas wanneer die ‘tweede natuur’ op het spel 
komt te staan, en de componist de samen
hang als het ware ‘op eigen kracht’ tot stand 
moet brengen, wordt muziek waarlijk dwin
gend. Het geconstrueerde werk spant de 
luisteraar nadrukkelijk in, en ontzegt hem 
tegelijk het vertrouwde van de conventio
nele consensus. Daarbij wordt de luisteraar 
gedwongen niet onder te doen voor het 
werk. Van het oor wordt een horigheid 
geëist die overeenstemt met de waakzaam
heid van het compositorische oor. We moe
ten met dat compositorische oor waken, op 
elk moment, want muziek staat niet stil, ze 
vloeit weg in de tijd en uit het geheugen. En 
we kunnen niet pauzeren, zoals bij het kij
ken naar schilderijen. Voor Adomo ver
klaarde dat zelfs ten dele de relatieve 
onpopulariteit van de nieuwe muziek in 
vergelijking met de nieuwe schilderkunst. 
Het geconstrueerde werk staat geen 
geatomiseerd en culinair gehoor toe, het eist 
permanente alertheid en totale aandacht. 
Het heeft iets meedogenloos in zijn conse
quentie. Bij Beethoven verscheen dat dwin
gende nog met het ideologische aplomb van 
de consensus. Het slot van de symfonie viert 
het maatschappelijke integrisme als triomf 
van het subject. Het Beethoveniaanse sub
ject klopt er zich op de borst, en begroet de 
onderdrukten als de gelukkigen. Die schijn 
van geluk is voor de horigen van de nieuwe 

muziek niet meer weggelegd.
In dat verband is het geen toeval dat de 

openlijke tekens van vervoering en extase 
in de loop van de negentiende eeuw uit de 
concertzaal verdwenen. De ‘oh’s’ en ‘ah’s’ 
verstomden, het applaus tussen de delen 
maakte plaats voor een bescheiden kuch- 
pauze, en was in de Verein für musikalische 
Privataufführungen, waar Schönberg en zijn 
getrouwen een vrijplaats voor nieuwe mu
ziek creëerden, zelfs zonder meer verboden. 
Hoe dwingender de samenhang, hoe minder 
toehoorders (en ook vertolkers) te zeggen 
hebben. Virtueel wil deze muziek inder
daad niet eens meer gehoord worden; ze wil 
dat het oor zich voegt in het moment waarop 
de muziek zichzelf beluistert. Toen 
Schönberg aan Zemlinsky schreef dat hij 
liefst zo weinig mogelijk rekening hield met 
het publiek, tenzij om akoestische redenen 
(omdat een lege zaal niet goed klinkt), was 
dat niet alleen een provocerende grap. [3] 
De werken hebben hun eigen resonantie
ruimte geabsorbeerd en toegeëigend. Ze 
resoneren in zichzelf, en de luisteraar heeft 
slechts de keuze tussen consequent 
Nachhören of buitenblijven.

4. Het middellijke werk

Geen huiselijkheid, geen stalwarmte meer. 
De werken en gedachten van Adrian 
Leverkühn lezen als de geschiedenis van 
een rebellie tegen de leugenachtige nabij
heid van de muziek. Hoe kan muziek die 
illusie van nabijheid breken? Hoe kan ze 
haar onmiddellijkheid breken, en dus 
‘middellijk’ zijn?

De vroege Adrian is hyperallergisch 
voor het bedrog dat erin bestaat dat, waar de 
muziek onmiddellijk tot ons lijkt te spreken, 
ze over haar bemiddeling liegt. De 
trukendoos van het negentiende-eeuwse jar
gon, de recepten waarmee ze ons haar sub
jectieve adem in de nek blaast, de vakkun
dig aangedraaide ‘emotionaliteit’, de ‘be
vrijdende climax’ uit de boekjes, hij heeft 
het allemaal door. Hij doorziet dat haar 
schijn van onconventionaliteit en natuur
lijkheid zelf op conventies rust, en ervaart 
die als onhoudbaar en verbruikt. Maar om
dat hij zelf nog in het jargon staat, blijft hij 
die taal hanteren, zij het met een soevereine 
intellectuele ironie. Hij parodieert de taal 
die ook de zijne is, en plooit ze zo op 
zichzelf terug.

Later trekt hij van leer tegen het muzi
kale werk. Het werk is schijn, parafraseert 
Adrian de Adomo van de Filosofie van de 
nieuwe muziek. Met reden. Het autonome 
werk had zich wel verzelfstandigd tegen
over de luisteraar, en de directe communica- 
tiviteit van de muzikale geste naar binnen 
geplooid, maar het sloot zich ook altijd tot 
een afgerond, harmonieus geheel. De mo
menten zijn er bemiddeld, maar de totale 
samenhang van die momenten heft uitein
delijk elke bemiddeling in zich op. In zijn 
geheel verschijnt die samenhang als een 
ondeelbare eenheid, en dus als een 
‘onmiddellijkheid’: een wereld die in zich
zelf rust, die uit zichzelf oprijst en niet eens 
lijkt te zijn gemaakt. Zo fungeert de muziek, 
door middel van het geslaagde werk, toch 
nog als een vluchtheuvel in een wereld die 
zo in de greep is van de ‘bemiddeling’. 
Leverkühn besluit daaruit dat er alleen waar
heid schuilt in het “hele korte, het extreem 
consistente muzikale ogenblik” (p. 199), het 
dense, samentrekkende fragment. In de 
inwaartse kramp en het afgebrokene van het 
fragment - men kan daarbij denken aan 
Schonbergs extreem korte pianostukken 
opus 19 - weigert de muziek heelheid. Het 
subject breekt er uit de vorm, de expressieve 
geste verschijnt als iets negatiefs; ze is dat
gene wat zich niet met de vorm laat verzoe
nen, en die onverzoenlijkheid ervaart ook 
het oor, dat bijgevolg evenmin in de muziek 
thuiskomt. Maar het expressionistische frag
ment kan niet blijven duren, het zou dan 
immers een stijl, een ‘vorm van compone
ren’ worden, en dat zou in tegenstrijd zijn 
met haar negatieve idee. De late Leverkühn 
schrijft daarom weer samenhangende wer
ken. Meedogenloos samenhangend. Hun 
organisatievorm vertoont, zoals bekend, 
verwantschappen met de twaalftoontechniek 
van Schönberg. De samenhang is er naad
loos als nooit tevoren; elke noot is afgeleid 
van de alomtegenwoordige tonenreeks 
waarop het werk gebouwd is, er is geen vrije 
noot meer. De samenhang is zo dwingend 

en openlijk geconstrueerd dat ze ook elke 
organische vanzelfsprekendheid, elke stal
warmte ontbeert. De orde die over het 
geatomiseerde materiaal heerst, is zo totaal 
geworden, dat ze iets onverschilligs krijgt 
- niets lijkt nog mogelijk, alles is in de greep 
van een totale determinering, een trooste
loos ‘enerlei’ dat zelfs het helse gelach en 
het engelenkoor uit Adrians apocalyptische 
oratorium aan hetzelfde thematische mate
riaal ketent.

En toch, ondanks die onmenselijke 
kilte, is Adrians laatste werk - zijn 
symfonische cantate DrEFausti Weheklag- 
expressief . Het is één eindeloos langoureuze, 
lang gerokken klacht. De cantate grijpt te
rug naar het expressieve oermoment van de 
muziek, de geboorte van de opera en het 
lamentobij Claudio Monteverdi. Daar klonk, 
voor het eerst, een subject op in de muziek, 
een door en door menselijke, expressieve 
stem die zich losmaakte van de objectieve, 
‘collectieve’, polyfone constructie van de 
middeleeuwse en renaissancemuziek. Een 
stem die onmiddellijk een klagende stem 
werd. De muziek die uitdrukking wordt, die 
haar subject ontdekt, klinkt op als jammer
klacht. Een klacht die weerklinkt in de leegte, 
en verbonden is met de echo, een effect dat 
in dezelfde tijd zijn intrede deed.

Die echo zegt iets over deze klagende 
stem. Een echo is geen spiegel. We herken
nen onszelf niet in haar klank, zoals in een 
spiegelbeeld. De echo opent, met de tussen
tijd waarin ze opklinkt, een tussenruimte in 
ons. Zozeer de muziek ons op het lijf kan 
zitten, zo vreemd is dat lijfelijke wanneer het 
uit ons opklinkt en terugkaatst. Op het mo
ment dat de stem, die zich subjectiveert in de 
klacht, resoneert als een echo, wordt haar 
“menselijke klank als natuurklank” (p. 532) 
onthuld. De stem die subject wordt, ontmoet 
zichzelf als iets onsubjectiefs; waar ze voor 
de eerste keer ‘zelf opklinkt, klinkt ze tege- 
lijk als een vreemde voor zichzelf.

0 We horen onszelf zingen in de echo, 
en wat blijkt: niet wij zingen, maar het zingt 
in ons. Dat zegt iets over het zingen zelf. 
Wie zingt, moet zich laten gaan, hij moet 
zich uitleveren aan de stem, om ‘het’ te laten 
zingen in de resonantiekamer die het zingen 
opent. Het verschil tussen de sprekende 
persoon en het zingende subject is onmis
kenbaar in de weerstand die men voelt, 
wanneer iemand ons onverhoeds vraagt 
‘eens iets te zingen’. Spreken en zingen zijn 
dag- en nachtzijde van de taal. Je kan nooit 
horen watje zingt, zoals je kan zien watje 
doet of weten wat je zegt; de illusie van 
controle door het oog en de rede is zoveel 
makkelijker te handhaven. En toch is die 
stem onze stem, ze is geen instrument, zoals 
een pen, een penseel of een fluit. Ze is geen 
prothese, het zijn wel degelijk ‘wijzelf die 
zingen. De stem is het allermooiste instru
ment, zo lispelt men wel eens, en de uitdruk
king verraadt in haar bloemigheid wat het 
zingen in ons en met ons aanricht, hoe het 
met ons aan de haal gaat als een innerlijke 
sirene. Het is alsof men de ongewapende (en 
daarom steeds glimlachende?) zanger of 
zangeres, die de aanleiding is van deze 
lofzang op het stemgeluid, in bescherming 
wilde nemen - in bescherming tegen zich
zelf. Het zingen maakt ons voorwerpelijk; 
al zingend zijn we niet de meester van onze 
zinnen, en daarin bewaart dat zingen, als 
zintuiglijke activiteit, nog iets van het aan- 
geschotene dat elders alleen nog in onge
controleerde momenten van passieve 
'aangedaanheid' terug te vinden is, zoals 
blozen of kippenvel krijgen.

In Adrians fictieve late stijl spreekt dat 
andere niet op een natuurlijke manier uit de 
taal, en het troost ons evenmin voor de 
verlatenheid die er zich tegelijk in opent 
- zoals nog bij Monteverdi, waar de klacht 
haar eigen afgrond troostend toedekt. De 
klacht ‘gaat op’ aan de constructie, zoals op 
het einde van Schonbergs vioolconcerto, 
waar in een huiveringwekkende omslag plots 
iets als een treurmars uit het twaalftoon- 
pantser oprijst. Het is alsof de muziek alleen 
nog over haar eigen ontmenselijking kloeg; 
en de klacht in Leverkühns fictieve werk is 
in feite inderdaad niets anders dan het 
afgrondelijke geluk over het feit dat, al is 
niets nog mogelijk en de wanhoop totaal, de 
muziek precies dat nog gezegd krijgt. Alle 
stalwarmte, alle natuurlijke zeggingskracht 
heeft ze zich ontzegd, om pas over die 
ontzegging, over de totale verkilling van de 

taal heen te klinken.
De componist Leverkühn lost de koe- 

warmte niet af met een absolute, soevereine 
kilte. Moest hij die kilte verabsoluteren, dan 
zou hij de negativiteit ervan opheffen; sub
jectivisme en expressieve warmte zouden 
dan wijken voor een triomf van de harde 
objectieve orde. De muziek moet wel door 
die kilte heen, maar dat moet ze doen om de 
taal op haar kilte, haar sprakeloosheid open 
te houden. In de uiterste onverschilligheid 
van de constructie zegt de taal ons zo wei
nig, dat er juist weer iets mét die taal gezegd 
kan worden. Ze is zo sprakeloos geworden 
dat weer iets aan die taal kan opgaan. Die 
omslag van de totale verkilling in expressie 
is het moment van de klacht in Leverkühns 
werk. Juist het uithouden van de genadeloze 
constructie maakt het mogelijk dat iets aan 
de taal opgaat, een geklaag waarin de taal 
Zich over haar sprakeloosheid buigt en er
over. .. klaagt. Het is alsof de taal daar van 
zichzelf afsplijt, en een resonantieruimte 
opent. Wat in haar klinkt, is het resoneren 
van de taal zelf. Zelfs het stalen pantser van 
de constructie, hoe dens en ontdaan van alle 
hoop ook, klinkt nog altijd, en het onstilbare 
van dit ‘klinken’ is wat in dit denkbeeldige, 
negatieve lamento opklinkt.

Die beweging naar dat negatieve punt 
aan het einde van de taal moet het oor mee 
voltrekken. Ons luisterend oor is daar niet 
vrij in, of juister, de enige vrijheid van dat 
oor bestaat erin de onvrijheid die het werk 
oplegt, op zich te nemen, en daarin zijn 
vrijheid te vinden. Het moet zich letterlijk 
laten aangrijpen door de beweging van de 
constructie, zonder de bijklank van een 
emotionele herkenning of narcistische ont
roering. De horigheid waartoe het moderne 
werk ons dwingt, neemt ons niet op. Het 
‘wij’ van de muziek is geen gemeenschap 
die ons onthaalt en, voor de gedane inspan
ning, beloont met een warme thuiskomst. 
Het is echter ook niet zomaar een Spartaanse 
armatuur die onmenselijkheid tot kunst ver
heft en ons hardt in de kilte. De muzikale 
taal uit Leverkühns fictieve werk is gesple
ten. In zijn lamento klinkt het lot van de 
mensen op in de vreemdheid van de taal. 
Hét lamento is de inwendige echo, de reso
nantie van die taal. Het is juist in de totale 
negativiteit van de taal, daar waar ze elke 
zin uitbant, dat dit negatieve zelf verschijnt, 
als het moment waarin de taal niet bij zich
zelf thuis is. In de resonantie van het lamento 
wordt de gebrokenheid van de taal als het 
ware meegecomponeerd, en op dat moment 
lijkt het oor even de gebrokenheid van zijn 
eigen horen te beluisteren, alsof daar iets in 
meeklonk van het naamloze geruis van de 
oorschelp.

Noten

[1] Het is bekend dat het muzikale 
gedachtegoed van de roman in hoge mate 
door Adomo geïnspireerd is. Hetzelfde geldt 
ook voor dit essay.
[2] Thomas Mann, Doctor Faustus. Het 
leven van de Duitse toondichter Adrian 
Leverkühn, verteld door een vriend. Ver
taald door Thomas Graftdijk, Amsterdam, 
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1989, p. 70. 
Bij verdere citaten zijn de paginanummers 
aangegeven in de tekst.
[3] Brief van 23 maart 1918 aan Alexander 
von Zemlinsky, zie: Arnold Schönberg, 
Briefe, ausgewdhlt und herausgegeben von 
Erwin Stein, Mainz, B. Schott’s Söhne, 1958, 
p. 52.
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Instant Street
Een aanzet tot popkritiek tussen kippenvel en perspectivisme

Bert BULTINCK

Popmuziek is één van de belangrijkste leve
ranciers van kippenvel. Omgekeerd func
tioneert kippenvel vaak als lakmoesproef: 
als de haren overeind gaan staan, heb je te 
maken met the real thing, anders niet. 
Kippenvel hoort als reactie bij een hele 
reeks van specifieke stimuli, maar men gaat 
ervan uit dat het kippenvel dat geassocieerd 
wordt met touchante popmuziek te scheiden 
is van het kippenvel dat door aardsere din
gen als schrik of koude wordt opgewekt.

Het is dan ook ontluisterend als je 
kippenvel krijgt terwijl je een popsong hoort 
die je eigenlijk verschrikkelijk zeemzoeterig 
of gratuit vindt. Mogelijk heb je in het 
openbaar al de wansmakelijkheid ervan be
nadrukt, en nu blijk je er toch door ‘geraakt’ 
te worden. Je kan niet veinzen dat het kippen- 
vel-uit-afschuw is, laat staan dat je angstig 
zou zijn of onderkoeld. Je hebt jezelf be
trapt: blijkbaar komen je waardeoordelen 
niet overeen met je primaire reacties. Je 
oordelen lijken ingegeven te zijn door je 
sociale positie, je drang om origineel te zijn, 
je wil om bij een bepaalde groep te horen 
- in elk geval niet uitje authentieke zelf. Op 
dat gênante moment zie je jezelf in twee 
scheuren.

Vreemd genoeg laat net die onttovering 
de mogelijkheid open voor een hernieuwd 
muzikaal essentialisme: als ik geraakt werd 
door dat platte housedeuntje, iets wat ik 
gezien allerlei sociologische redenen niet 
goed kan vinden, dan is het misschien toch 
gewoon de muziek die het laatste woord 
heeft? Maar ook dat gevoel kan al snel 
worden ontmanteld: wellicht was je dood
moe, of wasje om andere redenen al voor
beschikt om bij de minste trigger (eentje 
van herkenning bijvoorbeeld) ontroerd te 
raken. En dan weer: waarom zou je dat 
gevoel eigenlijk ontmantelen? Wat schiet je 
ermee op?

Het is ondertussen een bekende 
polarisering: het afgrondelijke gelijk van 
de deconstructivist wordt bestreden, over
wonnen of gewoonweg genegeerd door de 
mens met emotionele intelligentie. Terwijl 
de eerste gewapend met psychoanalytische 
en ethnomethodologische inzichten de 
Grote Gevoelens van de tweede aan flar
den analyseert, loopt de tweede de eerste 
schouderophalend voorbij, trots op zijn 
viriel onbegrip. Hij is wel zeker dat ook de 
scherpzinnigste ironicus zich wel eens laat 
overmeesteren door een volschietend ge
moed -of dat nu met My Way op een 
begrafenis gebeurt, of met Morton Feldman 
op de koptelefoon. Maar de ironicus is 
overtuigd dat de gevoelsmens het mis heeft, 
ja, in al zijn ontvlambaarheid zelfs poten
tieel gevaarlijk is.

Niettemin lijken de waarachtige emo
ties van radiohits meer bestand tegen 
onttovering dan, bijvoorbeeld, de waar
achtigheid van het politieke gelijk. Het is 
makkelijker om in de authenticiteit van een 
popsong te geloven dan in de oprechtheid 
van een verkiezingsspeech. Onder meer 
omwille van de relatieve betekenisloosheid 
van popmuziek kunnen er sterke gevoelens 
in worden gekanaliseerd, zonder dat we 
daarom meteen totalitaire geesten hoeven te 
zien opduiken. Maar dat betekent ook dat de 
romantiek vrijwel nergens zo’n succesvolle 
partizanenstrijd voert als in de popmuziek. 
Het echte, het ware, het goede: zelden wor
den die platoonse volheden nog zo sterk 
beleefd als in de popmuziek. Het lijkt me 
dan ook niet overdreven om te stellen dat 
niets zo trotzdem is als de popextase. Ik 
bedoel dan niet het klassieke trotzdem van 
het gemarginaliseerde genie of de ver
kleumde flandrien, maar het laatkapitalis- 
tische trotzdem van het volironische lichaam 
dat zich voor heel even en geheel ondanks 
zichzelf uit zijn subjectpositie ziet barsten. 
En in een flits geniet van het kippenvel.

Schrijven over muziek

Er is ontstellend veel over muziek geschre
ven, en vooral de laatste twee decennia 
krijgen ook theorieën over popmuziek stil
aan vorm. Een behoorlijk aantal auteurs 
meldt dat schrijven over popmuziek eigen- 
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over muziek’ is uiteraard een vlag die vele 
ladingen dekt: er zijn cd-recensies, concert- 
besprekingen, hoesteksten, marketing
studies, gevoelsreportages, muziekfiloso
fieën, structuralistische analyses, lecturen 
van songteksten, interviews met song- 
schrijvers, conceptbedenkers, festival
managers en - af en toe - platenbonzen. De 
legitimiteit van die teksten wordt niet be
twijfeld. Wie beweert dat schrijven over 
muziek moeilijk of zelfs onmogelijkis, heeft 
het echter meestal over de allerindividueelste 
ontroering — woede, blijdschap, melancho
lie, verdriet - die op een bepaald moment en 
op een bepaalde plaats ontstaat, tussen luis
teraar en muziek. En daar gaat het inderdaad 
maar zelden om in de theorievorming over 
popmuziek.

Vooral het overaanbod aan sociologi
sche studies valt op: de popmuziek lijkt een 
sleutel tot de hedendaagse samenleving. 
Dat heeft alles te maken met de reeds ver
melde betekenisloosheid van muziek: aan
gezien over smaak niet te twisten valt, maar 
popliefhebbers niettemin voortdurend dis
cussiëren over muziek, moet er wel iets 
anders aan de hand zijn. Omdat muziek, en 
zeker popmuziek, zo leeg lijkt te zijn, kan ze 
volledig worden opgevuld met identiteit en 
symbolisch kapitaal. De functie van muziek 
is notoir moeilijk te beschrijven, en de stel
ling dat muziek - nog meer dan andere 
kunstvormen - eigenlijk geen functie heeft, 
wordt vaak met verve verdedigd. Haar se
mantische maagdelijkheid maakt popmu
ziek maximaal inzetbaar voor sociologi
sche doeleinden. [1] Zoals bekend vormt de 
sociale constructie van identiteit, distinctie 
en subculturen de geliefde speeltuin van de 
socioloog, en dat verklaart tientallen arti
kels en boeken als Characterizing Rock 
Music Culture.The Case of Heavy Metal, [2] 
Popular Music and Youth Culture. Music, 
Identity and Place [3] of Popmuziek. Het 
geluid van jongeren. [4]

De betekenisloosheid van muziek is 
inderdaad relatief, maar toch reëel. In ze
kere zin kan je stellen dat muziek betekenis
loos is, of, genuanceerder, dat aan popmu
ziek minder makkelijk betekenis kan wor
den toegekend dan bijvoorbeeld aan een 
gedicht of een foto. Dat ligt niet aan de 
muziek zelf, maar is een gevolg van ons 
onderontwikkeld muziekvocabulaire. In 
principe is er niets dat ons tegenhoudt om 
aan bepaalde opeenvolgingen van noten of 
aan klankkleuren van muziekinstrumenten 
specifieke betekenissen toe te kennen, en 
toch komen de meesten onder ons niet ver
der dan ‘mineur betekent zwaarmoedig’ en 
‘doedelzak staat voor Schotland’. In zijn 
bundel Voorspel. Gids voor een klassieke 
cd-collectie wijst muziekrecensent Bart 
Eeckhout - na gezegd te hebben dat schrij
ven over muziek moeilijk is - terecht op 
deze lacune: “Het muziekbedrijf beschikt 
zoals bekend over een eigen notentaal en 
een uitgebreid technisch begrippenapparaat. 
Beide zijn absoluut noodzakelijk om te kun
nen componeren en vertolken, maar bij een 
groot deel van de muziekliefhebbers, die 
niet professioneel met muziek bezig zijn, 
zijn ze niet of maar half gekend.” [5] Niet
temin beseft hij dat het ontbreken van een 
begrippenapparaat niet het fundamentele 
probleem is: hij noemt ook “de inspanning 
die nodig is om de gevoelens [adequaat te 
identificeren] die uit ons anonieme lichaam 
naar boven borrelen” [6]- het kippenvel - 
en de noodzaak om metaforisch over mu
ziek te praten, omdat er bij het schrijven 
over muziek van medium gewisseld wordt. 
Hoewel hij het specifiek over klassieke 
muziek heeft, vinden we dit soort uitspraken 
ook terug bij popchroniqueurs als Greil 
Marcus [7], de meest gecanoniseerde Ame
rikaanse rockcriticus, of René Boomkens [8], 
de eerste hoogleraar popmuziek van Neder
land.

Popmuziek lijkt veel minder gecodeerd 
dan andere kunstvormen, en is aldus een 
makkelijke prooi voor sociologische analy
ses. Toch zijn er minstens twee manieren 
om het over popmuziek te hebben zonder 
dat die volkomen wordt gereduceerd tot een 
attribuut van een bepaalde sociale klasse, 
gender of woonplaats - of als het product 
van een sterk geïnstitutionaliseerd veld. De 
eerste laat zich losjes inspireren door enkele 
inzichten van Walter Benjamin, en wordt 
onder meer uitgewerkt in het werk van de 

reeds vermelde Boomkens. De tweede ma
nier is eerder neomarxistisch getint en vin
den we geïllustreerd in een vernuftig boek 
van Simon Frith, genaamd Performing Ri
tes. On the Values of Popular Mùsic. [9] 
Beiden proberen ook de individuele emo
ties die popmuziek opwekt een centrale 
plaats te geven.

De popprofessor

In het artikel Verstand van popmuziek? heeft 
Boomkens het over het “gangbare minder
waardigheidscomplex van wetenschappers 
en andere intellectuelen die zich met pop
muziek bezighouden”. [10] Volgens 
Boomkens worden popprofs zelden serieus 
genomen omdat popmuziek te alledaags is 
om aan de verlichte verwachtingen van 
wetenschappers en beleidsmakers te kun
nen voldoen. Van de popmuziek verwacht 
men niet dat ze aanzetten zal geven tot een 
betere maatschappij. Popmuziek is bij uit
stek tijdverdrijf, of, in neomarxistische ver
sie, XTC voor het volk. Auteurssubsidies 
worden vaak verdedigd met het argument 
dat schrijvers als geen ander een maatschap
pij weten te analyseren en aldus ultiem 
nuttig zijn voorde gemeenschap. Maar pop
muzikanten zijn te sterk verweven met de 
amusementsindustrie om nog op enige kri
tische functie aanspraak te maken.

In zijn artikel houdt Boomkens een 
pleidooi voor minder kritische distantie en 
meer betrokkenheid. De cleane sociologi
sche rapporten wijst hij af en wil hij liefst 
vervangen door persoonlijke studies, die 
recht doen aan het engagement van de on
derzoeker. Uiteindelijk moet de pop- 
wetenschapper verstand hebben van heel 
diverse dingen: hij moet op de hoogte zijn 
van technologieën die geluid produceren en 
reproduceren, alsook van de gestructureerde 
manieren waarop die het geluid distribueren 
via allerlei instituten, en verder moet hij 
weet hebben van de muziekmarkt en -indus
trie. Dat zijn de intussen klassieke sociolo
gische vereisten. Maar hij ziet ook een an
dere manier waarop muziek betekenis krij gt: 
als levensvorm die ‘verstrooid’ aan de man 
wordt gebracht.

Zijn monografie,. Kritische massa. 
Over massa, moderne ervaring en pop
cultuur, valt uiteen in twee delen: het eerste 
is een eerder moeizaam geschreven inlei
ding op enkele grondbegrippen van Walter 
Benjamin die dan in het tweede deel ge
bruikt worden om greep te krijgen op pop
muziek. Die popcultuur is in de eerste plaats 
een massafenomeen aldus Boomkens, en 
daarom grijpt hij naar Benjamins verspreide 
notities over massaliteit, de flaneur en de 
moderne ervaring, waarbij hij vooral oog 
heeft voor de positieve (of op zijn minst niet 
eenduidig negatieve) interpretaties van 
moderne fenomenen. Netzoals Benjamin in 
de opkomst van de film en de fotografie een 
culturele revolutie zag, ziet Boomkens in de 
popmuziek een omwenteling met verstrek
kende gevolgen. Terwijl beschavings
theorieën meestal top down georganiseerd 
zijn, waarbij wordt verondersteld dat een 
aantal waarden vanuit de maatschappelijke 
elite naar beneden wordt doorgegeven en 
verdeeld, ziet Boomkens in Elvis Presley’s 
pioniersmuziek “een autonoom initiatief van 
onderaf, (...) een beschavingsproces dat zich 
onttrok aan de heersende kaders van de 
bestaande cultuur, dat verwarring en onge
loof zaaide en ten langen leste werd aan
vaard als nieuwe code”. [ 11 ] Via Benjamin 
associeert hij popmuziek met de roes en de 
gewenning die als kunstbeleving een mo
dem antwoord is op de vluchtige en einde
loos herhaalde popsingle. Zijn notie van 
‘verstrooiing’ kadert de ervaring van pop
muziek in gewenning of gewoonte, en plaatst 
haar zo lijnrecht tegenover de cultische of 
individueel geconcentreerde ‘verzinking’ in 
het kunstwerk die Benjamin typisch acht 
voor premoderne kunstbeleving. In het ver
lengde daarvan ziet Boomkens in de pop
muziek ook een middel om met het 'shock- 
matige’ karakter van onze tijd om te gaan. 
Het komt erop neer dat het vluchtige van 
popmuziek ons behoedt voor traumatische 
shockervaringen: de oppervlakkigheid waar 
popmuziek mee geassocieerd wordt, krijgt 
zo een positieve invulling. Rocksongs leren 
ons anders met de nieuwe wereld om te 
gaan; de Top 30 vergroot ons incasserings

vermogen. Ten slotte toont de gewenning 
die optreedt door de alomtegenwoordigheid 
van popmuziek ons niet alleen hoe we kun
nen omgaan met shocks, maar heeft zij ook 
meer voor de hand liggende voordelen. Aan 
het gefragmenteerde, gealiëneerde, ont
heemde subject kunnen bekende popsongs 
een nieuwe thuis geven. Boomkens aarzelt 
niet om, met een verwij zing naar Heidegger, 
popmuziek als een plaats te beschouwen 
waar de moderne mens kan rusten, herstel
len en “zich hervinden”, wat dat laatste ook 
moge betekenen: “Het thuis zijn impliceert 
de inbedding van individuele ervaringen en 
een individuele identiteit in een collectieve 
ervaring, een ‘omgeving’ die meer is dan 
een willekeurig decor voor onze individuele 
handelingen, maar een toetssteen voor de 
waarde en betekenis van die handelingen. 
Popsongs zijn zo’n omgeving.” [12]

Zijn latere pleidooi voor een ‘subjec
tieve’ popwetenschap vindt in Kritische 
massa al duidelijk zijn kiem. In de tweede 
helft van het boek kantelt zijn verhaal van een 
vrij traditioneel academisch discours naar 
een soort van 'fanhermeneutiek'. Zo besteedt 
hij een heel hoofdstuk aan het werk van Elvis 
Costello, dat hij grotendeels chronologisch 
bespreekt. Boomkens beweegt zich zo van 
het ene (academisch-vulgariserende) genre 
naar het andere (de popkroniek), en de po
ging om het ene met het andere te verbinden 
slaagt niet altijd. Zolang hij bij close 
readings van Costellosongs blijft - rijkelijk 
gelardeerd met losse anekdotes over diens 
carrière en uitspraken van Costello - over
tuigen Boomkens’ analyses, maar de sprong 
naar de meer algemene observaties uit het 
eerste deel komt al eens geforceerd over. Hij 
schijnt dat zelf ook te beseffen wanneer hij 
schrijft dat dé functie van popmuziek niet 
bestaat. Zijn gedetailleerde lecturen ver
schillen van de rest van het boek omdat, 
enerzijds, die interpretaties zich noodge
dwongen toespitsen op het specifieke van 
bijvoorbeeld de songs van Elvis Costello 
en, anderzijds, omdat Boomkens daarbij de 
afstand en koelbloedigheid van de theoreti
cus achterwege laat. Waar de algemene, 
Benjaminiaanse beschouwingen over pop
muziek soms zwaar op de hand zijn, dreigen 
zijn close readings al eens te verzanden in de 
idiosyncrasie.

Misschien is dat een toevallige onvol
komenheid van Boomkens’ voor de rest 
zeer lezenswaardig boek, maar wellicht is 
de botsing van vertoogvormen symptoma
tisch, Het is aannemelijk dat die stijlbreuk 
nu net de ambiguïteit aanduidt waarmee we 
fenomenen als popmuziek trachten te be
grijpen. Als zodanig zou het in zekere zin 
‘misplaatste’ Costellohoofdstuk juist een 
illustratie zijn van de meer algemene dub
belzinnigheid die Boomkens op het spoor 
is. Zeker voor diegene die het werk van 
Costello niet kent, worden zijn opmerkin
gen daar al te disparaat om nog de hoop te 
koesteren dat de losse eindjes aan elkaar 
geknoopt zullen worden. Boomkens is ge
noeg didacticus om dat in zijn slot alsnog te 
proberen, maar eigenlijk slaagt hij daar niet 
in. En eigenlijk hoort dat ook zo.

Sociologie en verder

In zijn boek Performing Rites. On the Value 
of Popular Music pakt Simon Frith het an
ders aan. Waar Boomkens’ lecturen van 
Costello nog te lezen vallen als fan
hermeneutiek, begint Frith zijn boek met de 
impasse van de fandiscussie. Hij beschrijft 
een dineetje in Stockholm, waar hij en zijn 
vrienden urenlang discussiëren over hun 
favoriete popplaten. Bij het afscheid blijft 
Frith nog twintig minuten op de gang door- 
palaveren omdat zijn kennis Hillevi niets 
van de Pet Shop Boys moet hebben, terwijl 
hijzelf hun songs hoog inschat. Als hij weg
gaat zegt Hillevi smalend “but you like 
disco’’. Eens terug op zijn hotel zet Frith de 
laatste Pet Shop Boys-cd op.

Frith schrijft niet zozeer over popmu
ziek zelf als wel over de gesprekken over 
popmuziek. Het is niets anders dan de klas
sieke meta-truc: om vernuftiger te zijn dan 
de strafste schrijvers over popmuziek vol
staat het om te schrijven over het discours 
over popmuziek. Theorievorming als die 
van Boomkens is evenwel expliciet niet de 
focus van Friths boek: hij wil het over de 
meest banale music talk hebben, die elke



dag plaatsvindt in bussen en cafés en die bol 
staat van de waardeoordelen. Waar 
Boomkens zich nog schikt naar het oude 
schema van object (popmuziek) en com
mentaar (van Benjamin tot zijn eigen 
Costellokritiek), stelt Frith met zoveel woor
den dat de commentaar deel uitmaakt van 
het object. Een groot deel van zijn boek 
besteedt hij aan een analyse van hóe die 
waardeoordelen er mee voor zorgen dat 
popmuziek een ideale manier is om kennis 
temaken met anderen: “The point is not that 
we want friends or lovers just like us; but we 
do need to know that conversation, argu
ment is possible.” [13] Uiteindelijk zegt Frith 
even stellig als Boomkens dat zijn muzikale 
smaak elke regel van zijn popboeken door
drenkt. Opvallend is dat die smaak zelf vrij 
goed overeen lijkt te komen met die van 
Boomkens, terwijl die laatste in Kritische 
massa nog geregeld Friths eerdere boeken 
bekritiseert omwille van zijn al te orthodox- 
marxistische interpretaties. Ook de afwij
zing van elk dédain ten aanzien van popmu
ziek (van Theodor Adomo tot George 
Steiner) hebben ze gemeenschappelijk, al 
speelt Frith het iets sluwer door er meteen de 
hele high/low-discussie bij te betrekken, 
terwijl Boomkens dat veel minder expliciet 
doet. [14] Beiden verwijzen ook openlijk 
naar de Frankfurter Schule als hun kritische 
voorvaders, al refereert Frith eerder aan 
Adomo dan aan Benjamin. [15]

Omdat Frith music talk zo omstandig 
kadert in het debat over hoge en lage cultuur 
is Performing Rites toch in hoofdzaak een 
sociologisch werk geworden. Pierre 
Bourdieu is nooit ver weg en waardeoorde
len worden onder meer geanalyseerd op 
basis van empirische studies en enquêtes. 
‘Authenticiteit’, ‘smaak’ en ‘stupiditeit’ 
blijken de meest relevante parameters. Au- 
thenticiteit heeft dan niets te maken met 
genres, maar met de vraag of muziek trouw is 
aan zijn eigen premissen (fans spreken over 
authentieke en valse drum’n’bass). Smaak is 
functioneel (past dit liedje in deze fuifzaal of 
bij dèZe trouw?) of ethisch ris het wansmake
lijk7 dat Bono over Sarajevo zingt?). Eh de 
graad Van stupiditeit (Verdient de popsong 
onze aandacht of is hij zo debiel dat hij ons 
éigenlijk beledigt?) is, zo blijkt, een vast 
elemént'in alledaagse gesprekken over mu
ziek dat kenmerkend genoeg zelden door
klinkt in de professionele kritiek.

Intéressanter wordt het wanneer Frith 
de vraag naar de relatie tussen popmuziek 
en betekenis opnieuw stelt. Muziek ver
schilt van lawaai eenvoudigweg door de 
aandacht van de luisteraar; geluid wordt 
muziek omdat het als muziek wordt 
gepercipieerd door de toehoorder. Bepaalde 
muziek krijgt betekenis omdat ze lijkt op 
non-muzikale geluiden, althans dat lijkt op 
het eerste gezicht zo té zijn. Maar algauw 
blijkt dat ook die onomatopeïsche muziek 
cultureel bemiddeld is. Frith haalt een 
musicoloog aan die zijn nieuwe studenten 
altijd liet luisteren naar een aantal maten 
van een muziekstuk en dan vroeg wat er in 
die maten gebeurde. Keer op keer was het 
antwoord: paardrijden. Nochtans vertoonde 
de muziek slechts een verre verwantschap 
met het geluid dat paarden maken. Het thema 
van het muziekstuk combineerde eén 
fandangoritme (dat bioscoopbezoekers as
sociëren met Spaans of West-Amerika) mét 
rimshots (die traditioneel met country and 
western geassocieerd worden). Omdat het 
Amerikaanse publiek die geluiden altijd te
zamen hoort (meestal als filmmuziek bij 
westerns), wordt de link met paarden on
middellijk gemaakt. Frith werkt de relatie 
tussen film en popmuziek verder uit in een 
apart hoofdstukje. Hij gaat vooral in op de 
wisselwerking van film en muziek: de her
haalde combinatie van narratieve filmstruc
turen met specifieke muzikale sequenties en 
arrangementen laadt de muziek op met be
tekenis, maar tegelijkertijd stuurt de film
muziek de verwachtingen over de plot.

Het leeuwendeel van Friths boek gaat 
op aan meestal scherpzinnige, soms 
slimmige beschrijvingen van hoe mensen, 
zowel muziekproducenten en -consumen
ten als critici, met popmuziek omgaan. Hij 
beschrijft hoe muziek door een bijna 
behavioristische film- en reclametraining 
betekenis krijgt én toekent, enhij analyseert 
bijvoorbeeld ook gedetailleerd en overtui
gend waarom lyrics meestal geen gedichten
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zij n. Maar het boek wordt pas echt spannend 
wanneer hij in de laatste twéé hoofdstukken 
zijn observatiepost verlaat. Natuurlijk krijgt 
muziek pas écht betékenis wannéér ze be
luisterd wordt tegen de achtergrond van de 
levenswereld waar ze uit voortkomt. Ook 
Boomkens verwijst overigens regelmatig 
naar Wittgensteins taalspelen als een ma
nier om de betekenis van popmuziek te 
begrijpen. Maar wat Boomkens in zijn 
Costellohoofdstuk slechts impliciet doet, 
poneert Frith op het einde van zij n boek heel 
duidelijk: ook al zijn alle waardeoordelen 
relatief, toch is het belangrijk dat de moge
lijkheid tot oordelen behouden blijft. Hij is 
categorisch in zijn afwijzing van John Cage’ s 
suggestie dat we het best zo onmiddellijk 
mogelijk naar muziek luisteren, “open one’s 
ears immediately and hear a sound suddenly 
before one’s thinking has a chance to turn it 
into something logical, abstract, or 
symbolical”. [16] Dat is een waanbeeld 
Maar dat wil ook niet zeggen dat Bourdieu 
het volledige verhaal vertelt: “Music may, 
indeed, be used (or articulated) in functional 
terms, but that does not account for the 
undeniable ways in which it moves us, does 
not explain the ways in which to listen to 
music is, indeed, to be taken out of oneself 
(and one’s society).” [17] Uiteindelijk ge
loven popliefhebbers allemaal dat het be
lang van popmuziek niet uitputtend wordt 
verklaard door te verwijzen naar de sociale 
productie ervan. Het geloof in de innerlijke 
en private ziel van muziek is uiteindelijk 
wat popmuziek, net als klassieke muziek, 
zo aantrekkelijk maakt.

De opschorting van de cool

En zo zijn we terug bij het kippenvel, in 
zoverre dat tenminste geconceptualiseerd 
wordt als het effect van de innerlijke schoon
heid van popmuziek. Frith eindigt zijn boek 
met een korte beschrijving van Sour Times, 
een track op Portisheads cd Dummy, en kan, 
net als Boomkens in zijn Costellopassages, 
zijn cool niet meer bewaren, zij hét dat hij er 
zich meer van bewust is: “I décide that no 
record better captures the pop aesthetic at 
this time, in this place - not for its utopian 
(or dystopian) vision, but for its determi

nation to be heard, to give cultural confusion 
a social voice. And I wish there were 
someone here to play this to.” [ 18] Die twéé 
zinnen zijn zinnen van een persoon die zich 
htwee gescheufd ziet: de eerste zin komt 
van de romanticus die zijn essentialisme 
heeft weten te temperen, te contextualiseren; 
de tweede van de ironicus die zelfs die in tij d 
en plaats gesitueerde hermeneutiek on
middellijk ontmaskert als sociale pasmunt, 
als taal. Dat Frith beseft dat hij zich hier laat 
gaan, wordt vooral duidelijk in de hoofdzin 
“I decide that...”. Omdat hij in het presens 
historicum aangeeft dat zijn bewering over 
Sour Times eigenlijk een beslissing is - en 
één vol overtuiging - plaatst hij de 
waarheidsaanspraak van die bewering al 
tussen aanhalingstekens nog voordat ze ge
daan wordt.

“I decide that”: dat is het trotzdem van 
de postmoderne popliefhebber, samengevat 
in een hoofdzin die zonder bijzin leeg blijft. 
Het is de taak van dé popkritiek om die 
bijzin zo overtuigend mogelijk in te vullen. 
Wel wetend dat elke invulling niet alleen 
tijdelijk en plaatselijk is, beseffend dat zelfs 
met die restricties het kippenvel niet volle
dig wordt toegedekt, en daar onrustig even 
vrede mee nemen. Popmuziek is zo instant 
als de straat: als geen ander weet ze de 
suggestie van onbemiddelde ervaring op te 
wekken. Maar popmuziek is ook zo instant 
alsNesquick: geprocessed, geïnstitutionali
seerd, gecommodificieerd. Goede popkritiek 
moet niet alleen zo treffend zijn dat ze het 
publiek op nieuwe manieren naar muziek 
doet luisteren, dat ze de lezers dermate 
enthousiasmeert dat ze naar de cd-zaak ren
nen (een standaardslot van platenrecensies: 
‘rep u naar uw platenboer’) en dat ze hen 
even de suggestie garandeert dat ze via de 
muziek even uit hun sociale constructie 
kunnen springen, maar moet liefst ook nog 
de relativiteit van dit alles doen vermoeden. 
Alleen in de spanning tussen een waarheid 
en de afgrondelijke relativiteit van die waar
heid kan recht gedaan worden aan de bete
kenis van popmuziek.

Noten

[1] Zie bijvoorbeeld de uitstekende, 
geannoteerde popbibliografie op de website 
van de International Association for the 
Study of Popular Music Benelux: “http:// 
homeO 1 .  
biblioautindex_a.html". Kenmerkend is ook 
het aanzienlijke aantal eindscripties over 
popmuziek dat aan faculteiten sociologie 
(vooral aan het departement communicatie
wetenschappen) van Vlaamse en Neder
landse universiteiten is afgeleverd, cfr. de
zelfde bibliografie.

wxs.nl/~iaspm/biblio/

[2] Will Straw, Characterizing Rock 
Music Culture. The Case of Heavy Metal, 
in: Simon During (ed.), Thé Cultural Stu
dies Reader. 2nd edition, London / New 
York, Routledge, 1999.
[3] Andy Bennett, Popular Music and 
Youth Culture. Music, Identity and Place, 
New York, St. Martin’s Press, 2000.
[4] Remko van Bork en Jan Jacobs: Pop
muziek.Het geluid vanjongeren, Muiderberg, 
Coutinho, 1986.
[5] Bart Eeckhout. Voorspel. Gids voor 
een klassieke cd-collectie, Amsterdam/Ant
werpen, Atlas, 1997, p. 11.
[6] idem.
[7] Zie onder andere zijn klassieke Mystery 
Train'. Greil Marcus, Mystery Train. De 
verbeelding van Amerika in de rockmuziek. 
Amsterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1995 
[1975].
[8] René Boomkens: Kritische massa. 
Over massa, moderne ervaring en pop
cultuur, Amsterdam, Van Gennep, 1994.
[9] Simon Frith, Performing Rites. On the 
Value of Popular Music, Cambridge 
(Massachusetts), Harvard University Press, 
1996.
[10] René Boomkens, Verstand van pop
muziek?, Populaire Muziekstudies Online. 
Wetenschappelijk tijdschrift voor de studie 
van populaire muziek, 1:1, 1995. Ook te 
raadplegen via de iaspm-website.
[11] Ibid., pp. 113-114.
[12] Ibid., p. 135.
[13] Simon Frith, Performing Rites. On the 
Value of Popular Music, Cambridge 
(Massachusetts), Harvard University Press, 
1996, p. 5.
[14] Adorno’s afwijzing van de populaire 
muziek is gebaseerd op de marxistische 
analyse van ‘commodity fetishism’, waar
bij Adomo de hedendaagse muziek niet 
anders dan als puur verkoopsartikel kan 
zien. George Steiner ziet in de muziek
cultuur een bedreiging voor de oude lite
raire cultuur, die hij veel hoger inschat en 
die hij tot elke prijs wil redden.
[15] Ibid., p. 20.
[16] John Cage, in Simon Frith, op.cit. 
(noot 3), p. 250.
[17] Ibid., p. 251.
[18] Ibid., p. 278.
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Genealogie van een belevingsmachine
Over de sleutelwoorden van de moderne ervaring

Lieven de CAUTER

I. De ontdekking van de sentimenten

De beleving, de innerlijke ervaring, de erva
ring als bewuste, nadrukkelijke en onmid
dellijke gewaarwording, is een ontdekking 
en misschien zelfs een uitvinding van de 
moderniteit. De opkomst van woorden als 
sentimentaliteit in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, en van Erlebnis en 
Einfühlung in de tweede helft van de negen
tiende eeuw, markeert deze ontdekking. 
Deze ‘emancipatie van de sensaties’ maakt 
wezenlijk deel uit van het moderniserings
proces: het gaat om het ‘autonoom worden’ 
van de beleving. [1] Met de sentimentele 
golf, en de ontdekking van de gevoeligheid 
en de ‘gewaarwordbaarheid’ {Empfind- 
samkeif) vestigt zich de eerste moderne 
ervaringsmode en -modus. De beleving 
verzelfstandigt zich tot een bewust, apart, 
afgezonderd en 'afzonderbaar' voelen, dat 
een voelen van het voelen is, een gewaar
worden van de gewaarwordingen, het zich 
bewust worden van de aandoenlijkheid der 
aandoeningen.

De configuratie bij uitstek waarin die 
ervaring verschijnt, is de roman. Hij veroor
zaakt geroezemoes, zuchten van verruk
king en vaderlijk, afwijzend gebrom. In de 
roman en het discours dat hem begeleidt, 
duiken nieuwe termen op die de nieuwe 
ervaring trachten te benoemen. Algemeen 
wordt het zesdelige boek Clarisa Harlowe 
(1744) van Samuel Richardson beschouwd 
als de eerste uitgesproken sentimentele ro
man. Dat de nieuwe sensibiliteit uit Enge
land lijkt over te waaien, voegt iets toe aan 
haar charme. Voortaan gaat de ‘Engelsman’ 
door voor een melancholisch en eenzaam 
wezen. Het woord ‘sentimenteel’ verovert 
Europa na de publicatie van A Sentimental 
Journey (1768) van Lawrence Sterne. In het 
Frans verschijnen de neologismen sentimen
tal en sentimentalité. De Duitse vertaler van 
Steme kiest, naar verluidt op een suggestie 
van Lessing, de merkwaardige uitdrukking 
‘Empfindsamkeit’ (letterlijk: gewaarword
baarheid) of zijn pejoratieve variant 
‘Empfindelei’ (vertaalbaar als gevoelerig- 
heid). [2]

Aanvankelijk staat sentimentaliteit 
eerder voor gecultiveerde sensibiliteit, een 
openstaan voor indrukken allerhande. [3] 
Men kan dat trouwens opmaken uit het boek 
van Steme, dat fijnzinnig en zelfs uitgespro
ken ironisch is. Dat de auteur en zijn roman 
verbonden bleven met een begrip dat al heel 
snel tranerigheid zal betekenen, kan men 
beschouwen als een van de vele ironieën 
van de geschiedenis. A Sentimental Journey 
getuigt van een verfijnde sensibiliteit maar 
is allesbehalve sentimenteel. Het boek beli
chaamt eerder een ironische houding tegen
over belevenissen en het vertellen ervan. 
Het bevat geen ‘plot’ en valt uiteen in een 
verzameling fragmenten. Het speelt met 
conventies, nog voor die helemaal vast 
kwamen te liggen in het realisme van de 
negentiende-eeuwse roman. Dat de post
modernistische literatuur Steme als stam
vader heeft geclaimd, is niet verwonderlijk. 
Net als Tristram Shandy, het magnum opus 
van Steme, is A Sentimental Journey eerder 
experimenteel dan sentimenteel te noemen, 
De roman, die eindigt op een bedscène 
waarin een kamermeisje haar meesteres 
bespiedt en ter hulp snelt, breekt midden in 
een zin af. “So when I stretched out my hand 
I cought hold of the fille de chambre’s - ”: 
erg sentimenteel is dat niet.

Eenzelfde ironische houding vinden 
we bij Diderot, niet alleen in Jacques le 
fataliste, dat duidelijk door Steme is geïn
spireerd, maar ook in zijn kritieken. In één 
van zijn Salons bespreekt Diderot een doek 
van Jean-Baptiste Greuze - zowat de uit
vinder van het sentimentele tafereel in de 
schilderkunst - waarop een meisje te zien is 
dat haar onschuld heeft verloren, een onge
lukkig voorval dat gesymboliseerd wordt 
door een gebroken kruik. Diderot vindt de 
scène aandoénlijk, en schrijft dat het meisje 
zo aanvallig is dat hij maar wat graag de 
oorzaak zou zijn geweest van haar onge
luk. [4] Een schalkse, wat doortrapte op
merking, een beetje stout zelfs; maar in geen 
geval tranerig.
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Naar Jean-BaptisteGreuze,
Une Jeune Fille qui envoie un baiser par la fenêtre, appuyé sur desfleurs, qu’elle brise, 

salon van 1769, gegraveerd door Augustin de Saint-Aubin

De bekendste filosofische voorvechter van 
het nieuwe voelen is wellicht Jean-Jacques 
Rousseau. Hij predikt met Julie ou la 
nouvelle Héloise (1761) een nostalgie naar 
de zuiverheid en de onschuld van de natuur. 
Hij vat deontdekking in een slogan: “Exister, 
pour nous, c’est sentir.” [5] Rousseau distil- 
leert uit het Engelse melodrama en de Duitse 
Empfindelei een Franse' variant van het 
sentimentalisme. Hij exploreert en populari
seert de thema’s die de periode zullen be
heersen. Zoals Starobinsky aantoont komt 
het 'terug naar de natuur’ van Rousseau 
neer op een terugkeer naar de transparantie 
tegenover de ondoorzichtigheid van de cul
turele codes en conventies: “Wat zou het 
zoet zijn te leven onderons, als het uiterlijke 
gedrag [la contenance exterieur] altijd het 
beeld was van de gesteldheden van ons hart 
[les dispositions de notre coeur].” [6] De 
ontdekking van de ware en echte gevoelens 
die een onmiddellijke uitdrukking vinden, 
is een opstand: “Hij neemt het woord om 
neen te zeggen tegen de antinatuur." [7] 
Men kan Rousseaus sentimentalisme dan 
ook lezen in het licht van een burgerlijke 
rebellie tegen de kunstmatigheid van de 
hofcultuur.

In één van de meest diepzinnige en 
evenwichtige teksten over het fenomeen 
wordt sentimentaliteit echter benaderd als 
een symptoom van onbehagen in de cultuur. 
Über naive und sentimentalische Dichtung 
van Friedrich Schiller is een lucide reflectie 
op de kern van sentimentaliteit: de veran
derde verhouding tot de natuur. “Er zijn 
ogenblikken in ons leven,” zo begint Schil
ler, “waarop wij voor de natuur, in planten, 
mineralen, dieren, landschappen, en ook 
voor de menselijke natuur in kinderen, in de 
zeden van het landvolk of de oerwereld, een 
soort respect en ontroerende achting voe
len; niet omdat ze ons verstand of onze 
smaak bevredigt (dikwijls kan het tegenge
stelde het geval zijn) maar louter en alleen 
omdatzenatuüris.” [8] Daarmee geeft Schil
ler de grond aan van de sentimentaliteit: de 
echtheid en eenvoud van de natuur tegen
over de valsheid en complexiteit van de 
cultuur- het lijkt Rousseau après coup maar 
het is eigenlijk eerder Starobinksy avant la 
lettre.

Dit welgevallen in de natuur is vol
gens Schiller niet esthetisch maar moreel. 
Wat wij in vogels, bloemen, bemoste bron

6

nen en kinderen liefhebben is “het stille 
scheppende leven, het rustige werken uit 
zichzelf, het bestaan naar eigen wetten, de 
innerlijke noodzaak, de eeuwige eenheid 
met zichzelf. Zij zijn wat wij waren, zij zijn 
wat wij opnieuw zouden moeten worden.” 
Ooit waren wij natuur zoals zij en onze 
cultuur moet ons, langs de omweg van de 
rede en de vrijheid, weer naar haar terug
voeren. Ze zijn de “voorstelling van onze 
verloren kindertijd” en daarom vervullen ze 
ons met een zekere weemoed. Tegelijk zijn 
ze voorstellingen van vervulling die ons een 
verheven ontroering bezorgen. Dat is het 
morele in onze belangstelling voor de na
tuur. Schiller alludeert hier, halverwege tus
sen Kant en Hegel, op een driefasige ge
schiedenis: kindertijd, vervreemding, 
verzoening. Dat deze morele idee haar uit
drukking vindt in de “sentimentele smaak 
van onze tijd” - in sentimentele reizen, dito 
tuinen, wandelingen en andere liefhebbe
rijen van deze aard-is volgens Schiller 
echter nog geen reden om aan te nemen dat 
ze ook door iedereen wordt ervaren.

De natuur waarover Schiller spreekt, 
is verloren, een object van nostalgie: “Met 
smartelijk verlangen smachten wij terug, 
zodra wij de kwelling van de cultuur begin
nen te ervaren, en we horen in het verre 
buitenland van de kunst de ontroerende stem 
van de moeder.” De schoot van moeder 
natuur is het paradijs: “Zolang we louter 
natuurkinderen waren, waren we gelukkig 
en volmaakt.” Maar Schiller is er zich, scher
per dan Rousseau, van bewust dat deze 
natuur een fictie is. Het is door de kunst dat 
wij de stem van moeder natuur horen. De 
natuur is geen subject meer, maar object, het 
is een schone natuur die het vanzelfspre
kende pantheïstische of animistische ‘één 
zijn’ met de natuur van de ouden moet 
compenseren. “Zoals stilaan de natuur uit 
het menselijke leven als ervaring en als 
(handelend en voelend) subject begon te 
verdwijnen, zo zien wij haar in de wereld 
van de dichter verschijnen als idee en als 
voorwerp.”

Wij projecteren de idee van authenti
citeit en naïviteit op de natuur, en stellen ze 
tegenover de willekeur en de fantasieën van 
de cultuur. Schiller waarschuwt dan ook 
voor de gevaren van een dergelijke natuur- 
cultus: “Deze natuur, die je bij de redelozen 
benijdt, is geen achting of verlangen waard. 

Ze ligt achter je, ze moet eeuwig achter je 
liggen.” Schiller stelt met een scherp oog 
voor historische transformaties vast dat de 
Grieken geen aandacht hadden voor de na
tuur zoals “wij, modernen” (wir, Neuer en) 
die hebben. “Sie empfanden natürlich, wir 
empfinden das natürliche”: zij hadden een 
natuurlijke sensibiliteit, wij zijn gesensibili
seerd voor het natuurlijke. Maar ook deze 
visie is gekleurd door nostalgie, zoals bij 
Werther, die om te bekomen van een verve
lend gezelschap de Odyssea las. “Ons ge
voel voor de natuur gelijkt op de gevoelig
heid van een zieke voor gezondheid.” [9]

Schillers lucide reflecties maken ech
ter algauw plaats voor de overgave aan 
gevoel en gevoelerigheid. Sentimentaliteit 
wordt modieus. De ontdekking van de 
aandoenlijkheid der aandoeningen mondt 
uit in een golf van emoties. Goethes Die 
Leiden des jungen Werther (1774) ontke
tent een ware rage, de zogenaamde 
Wertherfieber of Wertherkoorts. Tranerige 
romans zoals Paul et Virginie (1789) van de 
revolutionair gezinde Bernardin de Saint- 
Pierre en de al even roerende taferelen op de 
schilderijen van Greuze illustreren de voor 
ons merkwaardige band (of coïncidentie?) 
tussen burgerlijke sentimentaliteit en bur
gerlijke emancipatie. Bewust - en daardoor 
al snel overdreven - voelen is een belangrijk 
aspect van de emancipatie van het burger
lijke subject.

Het geweld waarmee de gewaarwor
dingen en aandoeningen hun intrede doen, 
blijkt uit het feit dat men ze als een soort 
epidemie beschouwt, als een gevaarlijke 
mode waaraan sommigen zich met ziekelijk 
enthousiasme overgeven. Wie zich in de 
toenmalige literatuurkritiek en j oumalistieke 
essayistiek verdiept, stelt een duidelijke 
ontwikkeling vast. Aanvankelijk wordt 
'aandoenbaarheid' beschouwd als een vorm 
van burgerzin, die de filantropie aanwak- 
kert, en later als een vorm van asociaal 
gedrag. Gevoel is immers liefelijk, zeker als 
het wordt opgewekt door de natuur; maar 
het moet worden gestuurd door de rede. 
Anders ontaardt het, zo betoogt een zekere 
Heinzmann, in een zelfzuchtige wekelijk
heid die de ogen sluit voor het menselijke 
ongeluk. Omdat het hart van de gevoelsmens 
te week en te zacht is om de aanblik van het 
leed te verdragen, wordt de werkelijke hulp 
dus maar aan de minder gevoelige zielen 
overgelaten. [10] Een zekere Möser vat het 
fenomeen als volgt samen: “Zo’n gevoelig
heid waarbij men altijd weent, beeft, sid
dert, verstart en waarbij men de natuur als 
een schoon speelgoed gebruikt, dat lijkt mij 
een soort koorts van de ziel te zijn...” [11] 
Deze aanstekelijke beschrijving legt de vin
ger op de wonde: wezenlijk is inderdaad dat 
de natuur wordt gebruikt als troetel- en 
knuffelobject. Maar op het moment dat de 
auteur naar de oorzaken tast, verraadt hij 
zijn burgerlijk vooroordeel. Lectuur, slechte 
vrienden, intieme briefwisseling: het gaat 
duidelijk minder om een Engels dan om een 
vrouwelijk syndroom.

De Pleasures of melancholy (Thomas 
Worton, 1747), die bezongen worden in de 
cultus van ruïnes en kerkhoven, hebben zich 
meester gemaakt van het boudoir. Het sen
timentele heeft zich veruitwendigd in het 
langoureuze en kwijnende: “De invloed van 
romans, de artificiële opwinding veroor
zaakt door thee, koffie, de vermoeienissen 
van een te zeer gespannen corset, het onwel 
worden door giftige schoonheidsproducten 
of te sterke parfums - dit alles maakt van 
deze generatie een generatie van neurotici. 
Madame Lambolle heeft zwijmen die twee 
uren duren. Een boeketje viooltjes bezorgt 
haar een zenuwcrisis.” [ 12] Een andere dok
ter schrijft: “Onze dames willen ziek zijn. 
Een zwakke gezondheid is interessant, en 
een kwijnende vrouw in kamerkledij vinden 
ze gracieus op een nieuwe manier.” [13] De 
verliefde, in de natuur ronddolende jonge
ling wordt afgelost door de kwijnende huis
vrouw, maar één constante blijft de senti
mentele golf beheersen: alleen wie buiten 
het bedrijvige en verantwoordelijke leven 
staat, kan zich overgeven aan het sentiment. 
Dagelijkse verantwoordelijkheid is het beste 
tegengif voor deze verwekelijking. Iffland 
noemt (zoals later ook Kant) nog een ander 
antidotum: het verhevene. Hij pleit voor de 
lectuur van antieke oorlogsverhalen “die 
het ingedommelde gevoel voor het grootse 
en verhevene wakker houden, in een eeuw 2 3
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waarin het mode is niet werkelijk te voelen, 
maar gevoelig te schijnen”. [ 14] Sentimen
taliteit beschouwt hij als ongevaarlijk op 
zichzelf, maar wanneer het epidemische 
proporties aanneemt, brengt het de weer
baarheid van de staat in het gedrang. In 
naam van de redelijkheid en de Verlichting 
wordt de sentimentaliteit veroordeeld: “Ge
zien aandoeningen louter middel zijn, moe
ten ze niet opgewekt worden wanneer er 
geen bepaald doel voor ogen is.” [15] Of 
nog krasser, en bij wijze van omkering van 
Rousseaus slogan: “Altijd voelen is altijd 
ziek zijn.” Ook deze auteur, Adelung, geeft 
de roman de schuld van die overspannen 
verbeelding en tranerige dweperij. Hij her
kent in deze “romanachtige denkwijze” een 
verwekelijking die niet alleen de geest, maar 
ook het lichaam verziekt door een voortdu
rende aanval op de gevoelszenuwen. 
Kortom: “Gevoel zonder rede is een on
ding.” [16]

Men kan deze kritieken afdoen als 
burgerlijk en zelfs als reactionair. Toch leg
gen ze iets bloot: het regressieve en poten
tieel reactionaire in de sentimentaliteit zelf. 
De stuurloze gevoeligheid, of beter de 
stuurloosheid van de sentimentele opstand 
tegen de cultuur, vormt de donkere zijde van 
de sentimentaliteit. Naast de versuikering is 
er de verbittering. [17] Cultuur is onstand
vastig, stelde Schiller vast. Op de bodem 
van de sentimentaliteit ligt een wrok tegen 
de moderniteit, tegen de complexiteit van 
de cultuur en de vervreemdende aspecten 
van de maatschappelijke verhoudingen in 
de moderne wereld. De sentimentaliteit wil 
de mens afschermen van de ongezelligheid 
en Unheimlichkeit van de verstedelijkte, 
’vertechniseerde’ maatschappij die het ge
volg is van de industriële revolutie. Het 
verlangen naar de “eeuwige eenheid met 
zichzelf’ van dieren, kinderen, natuur
volkeren, vertaalt zich politiek in heimwee 
en nostalgie naar wat Popper een gesloten 
maatschappij noemde. Men wil ontkomen 
aan de maatschappelijke druk van de open 
maatschappij. De roep om herstel - van 
oude, vaste waarden zoals gezin, volk, ras, 
vaderland, heimat, gezag, hiërarchie - vindt 
in de sentimentaliteit een voedingsbodem. 
De reactionaire golven die zich in de mo
derniteit hebben voorgedaan, met als apo
theose het fascisme, zijn momenten geweest 
waarop nostalgie en wrok,- sentimentaliteit 
en ressentiment, versuikering en verbitte
ring, een explosieve verbinding zijn aange
gaan.

II. Invoeling: het subject omstreeks 1900

De opkomst van de Erlebnis-esthetiek geeft 
aan de sentimentaliteitsmode een serieuze, 
Geisteswissenschaftliche basis. Goethes 
dictum dat hij alles wat hij schreef ook had 
beleefd (maar nooit te boek stelde zoals hij 
het had beleefd), ligt aan de oorsprong van 
een nieuw zelfstandig naamwoord: das 
Erlebnis, de belevenis. Het vormt ook de 
grondslag van een nieuwe poëtica. Niet 
meer de vorm, de conventie, de oppervlakte, 
maar de inhoud, de oorspronkelijkheid en 
de diepte zijn bepalend; niet meer het ideale 
en statische, maar het doorleefde en het 
meeslepende. Voor Wilhelm Dilthey berust 
de werking van literatuur op het volgende 
schema: de dichter die zich identificeert met 
zijn fictieve held wordt opgewonden 
(erregt)', hij brengt die opwinding over in 
zijn boek en die opwinding wordt dan door 
de lezer nabeleefd (naeherlebt), zodat ook 
deze opgewonden wordt. De dichter, zegt 
Dilthey, leert de hele wereld genieten als 
een belevenis. [18] Die theorie is veel mo
derner dan ze lijkt; ze geldt namelijk voor de 
moderne mens zonder meer. Voor hem is de 
wereld een belevenis. De nieuwe term ‘be
levenis’ markeert het moment waarop erva
ring geen onbewuste ervaring meer is 
- zoals bij Aristoteles - maar een bewust 
meemaken en cumuleren van een veelheid 
aan bewuste ervaringen. Deze overgang, 
die Walter Benjamin zo scherp heeft 
gethematiseerd, is vervat in de term beleve
nis - wellicht hét grondwoord van' de mo
derne ervaring.

Het begrip Einfühlung is een poging 
om het Erlebnis-begrip een solide epistemo
logische basis te geven, of anders gezegd, 
het is de filosofische uitloper van het 
Erlebnis-begrip. Einfühlung - inleving, 
invoeling of empathie - is wat aan de bele
venis voorafgaat en haar mogelijk maakt. 
Rond de eeuwwisseling duidt het begrip een 
psychisch proces aan, en beheerst het de 
discussie over de vraag hoe wij andere per
sonen waarnemen. De term hangt meer be
paald samen met de hypothese die zegt dat 

wij geneigd zijn bewegingen na te bootsen. 
Dit ‘mee bewegen’ klinkt nog na in de 
woordenboekdefinitie: “zich invoelen is zich 
met zijn gevoel verplaatsen in.” Maar in 
oorsprong komt de notie Einfühlung uit de 
esthetica, waar ze het Nacherleben een psy
chologische basis moet verschaffen.

Bij Theodor Lipps is Einfühlung de 
centrale categorie zonder meer. Hij gebruikt 
de term tegelijk als epistemologisch begrip 
{Einfühlung als objectconstitutie), als psy
chologisch begrip (in de zin van een psy
chisch proces) en als esthetisch begrip 
{Einfühlung in de zin van het tot leven 
wekken, vermenselijken en esthetiseren der 
objecten) en, zoals we zullen zien, het liefst 
als dat alles tegelijk. Lipps wordt dan ook 
‘de klassieker van de inleving’ ge
noemd. [19] Intussen is het begrip Ein
fühlung gedateerd en zijn klassieker verge
ten, maar een geduldige lectuur van Lipps 
toont ons een bijzonder gave momentop
name van de moeilijkheden waarin het cogito 
zich rond de eeuwwisseling bevond. We 
stoten er op de vervreemding van het indi
vidu achter dat cogito, en op de verwarring 
van zowel wetenschap als filosofie, die na 
drie eeuwen geduldig zoeken nog altijd en 
steeds meer afschampen op de onpeilbare 
regionen van de innerlijkheid - van het sub
ject omstreeks 1900.

Theodor Lipps publiceert in de eerste 
decennia van deze eeuw een reeks artikelen 
over het begrip, die in 1913 onder de titel 
Zur Einfühlung in boekvorm verschijnen. 
De eindeloze opeenvolging van teksten leest 
als een monologue intérieur van een zielto
gend subject, dat voor de laatste keer nog 
eens over zichzelf nadenkt. Een korte tocht 
door dit labyrint is als de samenvatting van 
een litanie, een bezwering, een filosofische 
incantatie.

Empathie of invoeling omschrijft Lipps 
heel algemeen - hij formuleert het zelf veel 
omslachtiger - als de projectie van een sub
jectief element in de verschijnselen, zodra 
ik ze opvat. Einfühlung is noodzakelijk voor 
de objectconstitutie in de breedste zin van 
het woord. Zelfs tellen, als het numeriek 
samennemen, is voor Lipps een vorm van 
invoeling, en dat geldt nog meer voor het 
beluisteren van muziek: je hoort alleen to
nen, het subject vat die tonen samen tot 
melodie. In feite staat dit niet zo veraf van 
Kants stelling dat elke Anschauung tot stand 
komt door een activiteit van het subject en 
dat het ding op zich een onbekende is. Bij 
Lipps is deze activiteit echter doortasten
der. Het subject doet iets met de dingen, het 
subjectiveert ze, lijft ze als het ware in. Het 
aandeel van het object is minimaal, het 
speelt alleen mee voor zover de bepaling 
van het object uitgaat. Zo kunnen we een 
rechte lijn alleen opvatten als recht; en toch 
zijn die “bepalingen van het object de onze, 
of ze ook in werkelijkheid zo zijn, valt niet 
uit te maken”. [20] Werkelijkheid is slechts 
de aanspraak van de dingen pp het recht 
door mij gedacht te worden. [21]

En die aanspraak berust op hun ge
loofwaardigheid. Werkelijkheid is dus het 
geloofwaardige, tegenover het vermeende. 
Het geloofwaardige is niet het denkbare, en 
het denkbare is niet het geloofwaardige. 
Gebraden kippen die rondvliegen, merkt 
Lipps nuchter op, zijn denkbaar maar niet 
geloofwaardig. Oordelen is geloven, het 
geloven eenbeleven. Het is een beleven van 
de bepalingen die aan het object gegeven 
zijn en die door het subject beleefd worden. 
Dat is niet subjectief, zegt Lipps, het gaat 
immers om een beleving van ‘gegeven
heden’. Het subjectieve opvatten is ‘be
paald’ door de eigenschappen van het ob
ject. Het subject kan niet anders dan noten 
en klanken ‘samenvatten’ tot een melodie; 
en toch houdt Lipps, in de lijn van Kant, 
staande dat de bepaaldheid van het object 
een bepaaldheid is van het subject. Dat 
brengt hem voor het eerst in moeilijkheden. 
Het is niet subjectief omdat het van de 
dingen komt, maar het is wel subjectief 
omdat ik het in de dingen objectiveer of, in 
een onvertaalbare formulering die het pro
bleem eerder uitspelt dan oplost: “Was er 
für sich ist durch sich, bin in Wahrheit ich in 
mir, aber durch ihn, darum aber in ihm.” 
(Wat hij voor mij is door zich, ben ik in 
waarheid in mij, maar door hem, daarom 
ook in hem.) Het toont, in één zin, in wat 
voor een knoop het cogito omstreeks het 
begin van deze eeuw verstrikt was.

Om dit probleem op te lossen zoekt 
Lipps zijn heil in de ‘onmiddellijkheid’ van 
het beleven. Invoelen noemt Lipps een be
levenis en “het beleven, dat wil zeggen het 
innerlijke vinden, is de enige ervaring waar
uit ik van mijzelf weet heb”. [22] Hier wordt 

duidelijk hoezeer béide begrippen, Ein
fühlung en Erlebnis, in het teken staan van 
de onuitsprekelijke onmiddellijkheid: zij zijn 
de grondstof zelf, het begin en einde van alle 
ervaring, zowel van elke aanwezigheid bij 
zichzelf als van elke waarneming; ze zijn 
het alfa en omega van de apperceptie. Alle 
activiteiten in de natuur, “zijn naar hun 
laatste oorsprong niets anders dan mijn uit 
de ervaring stammende neiging {Tendenz), 
dingen in mijn gedachten zus of zo te laten 
bewegen (...) Dankzij de invoeling echter 
wordt dit alles tot eigendom van de dingen 
zelf.” [23] Zo ontvouwt Lipps de goochel
toer van de invoeling: eerst worden de in- 
drukken binnen een gesloten subject ge
dacht, dan door invoeling weer naar buiten 
geprojecteerd als eigenschappen van de din
gen; en die invoeling is dan weer ingegeven 
door de dingen zelf, zonder echt tot de 
dingen te behoren. Invoeling is idealiter een 
nuloperatie, zoals elke oplossing voor een 
fictief probleem. Telkens opnieuw is Lipps 
op weg naar een intentionaliteitsbegrip zo
als de fenomenoloog Edmond Husserl dat 
in zijn bewustzijnsfilosofie zal ontwikke
len, maar door vast te houden aan een geslo
ten, onmiddellijk bij zichzelf aanwezig sub
ject, verspert hij zichzelf de weg naar een 
oplossing en verdwaalt ergens halverwege.

De invoeling wekt de anders dode 
wereld tot leven, door de voorwerpen als 
geheel te ‘beleven’. Lipps noemt dit ‘over
dracht’. Door overdracht wordt een subjec
tief moment in de dingen geobjecti
veerd. [24] Overdracht ligt volgens Lipps 
aan de basis van de empathie. [25] Ik beleef 
mij in het voorwerp. Om deze overdracht en 
de magische transsubstantiatie van de 
empathie in zijn volle draagwijdte te schet
sen, onderzoekt Lipps de implicaties van de 
uitdrukking ‘het vrolijke landschap’. Daar
mee grijpt hij terug naar de oorsprong van 
het begrip empathie. In 1841 had Theodor 
Fischer dat begrip ingevoerd om verder te 
denken op Hegels probleemstelling dat het 
natuurschone niet ligt bij de natuur maar bij 
het kijkende subject. [26] Tegenover de 
bepaaldheid van het voorwerp ('Bestimmt- 
heit’) is er de stemming van het ik 
(‘Stimmung’). Een landschap kan een vro
lijke stemming in mij wakker roepen; maar 
de vrolijkheid van het landschap is niet als 
de zoetheid van kersen. In het ene geval is er 
sprake van ‘Stimmung’, in het andere van 
'Bestimmtheit'. Een stemming ontstaat door 
invoeling, terwijl een bepaling onder het 
oordelen valt. De vrolijkheid van het land
schap is niet zichtbaar (maakt geen deel uit 
van de ‘zintuiglijke waarneming’) en be
hoort ook niet tot de innerlijke waarneming 
{innere Wahrnehmung) van de beleving. Is 
er dan een derde soort waarneming, een 
derde oog tussen het zintuiglijke en het 
innerlijke, zo vraagt Lipps zich af? Bestaat 
er een derde oog waarmee men niet de 
stemming van personen maar van objecten 
waarneemt? Deze hypothese sluit hij met
een uit. Immers, voorwerpen van de zin
tuiglijke waarneming en voorwerpen van de 
innerlijke waarneming zijn onvergelijkbaar, 
omdat de ene ruimtelijk en de andere niet
ruimtelijk zijn. De (vrolijke) stemming van 
het landschap wordt niet waargenomen door 
een derde oog, maar door overdracht; en dus 
door Einfühlung.

Deze overdracht, zo kan men lezen 
tussen de regels van Lipps’ merkwaardige 
artikelenreeks, vooronderstelt een funda
mentele scheiding tussen object en subject. 
Dat blijkt het duidelijkst wanneer Lipps het 
hoofdstuk van de waarneming van andere 
personen aanvat. Want niet alleen de dingen 
zijn vreemde entiteiten, die men als in een 
virtuele realiteit moet reconstrueren op het 
mentale scherm van het gesloten subject, 
ook de andere mensen zijn buitenaardse 
wezens. Lipps vertrekt ook hier van een 
geïsoleerd subject. Hij stelt dat “ikoorspron
kelijk slechts mijzelf ken en geen andere”. Ik 
neem de anderen dus waar, en besluit per 
analogie dat ook zij, net als ik, een “onmid
dellijk beleefd ik” {ein unmittelbar erlebtes 
Ich) bezitten. Lipps beseft dat dit dreigt te 
leiden tot een absurdum. Ik zou iedere keer 
immers een animistische redenering maken, 
waarbij ik voorwerpen (lichamen) zie en er 
per analogie subjectiviteit aan toeken.

In principe gaat elk animisme uit van 
een analogieredenering. Werkelijk ani
misme is er wanneer de indruk zich als 
oordeel handhaaft. “Daarbij,” zegt Lipps, 
“is aan elk animistisch oordeel gedacht, ook 
bijvoorbeeld aan het geloof dat in het land
schap gemoedsaandoeningen en dat in de 
dingen krachten, strevingen en handelingen 
steken.” Dat deze indrukken in de animist 
tot oordeel worden, maakt hem tot animist; 

en elke uitbreiding van het animisme!kan 
alleen tegengegaan worden door tegenargu
menten {Gegenurteile). Volgens Lipps’ for
mule is dus het kennen van de anderen een 
zuivere vorm van animisme, want zonder 
tegenargumenten. Het bestaan van de ander 
als ander is voor Lipps dan ook een raadsel, 
maar hoezeer hij dat raadsel ook erkent, en 
hoe deemoedig hij ook een beroep doet op 
de bescheidenheid van het weten, het toe
kennen van subjectiviteit aan een ander voor
werp blijft voor hem het model van de 
Einfühlung. Want Lipps besluit: “En wel
licht heeft de invoeling altijd een zeker 
bestaansrecht. Ze is wellicht het vermoeden 
van datgene wat in werkelijkheid plaats
vindt. Niet alle dingen, waarin wij ons inle
ven {belebend einfühleri) zijn ipso facto 
datgene waartoe wij ze maken, een ik, een 
analogon van onszelf. Maar het zou kunnen 
dat het werkelijke überhaupt toch zoiets 
zou zijn. En dat het zintuiglijk waarneem
bare een aanduiding is in die richting. Daar
mee zeg ik niet dat dit de ware toedracht is, 
slechts van een mogelijke beschouwings
wijze was hier Sprake. Maar ik moet toege
ven dat ik niet in staat ben er een andere op 
na te houden.” [27] Lipps’ lange, levens
lange meditatie over het Einfühlungs-be- 
grip (de artikelenbundel Zur Einfühlung telt 
om en bij de vijfhonderd bladzijden, maar 
Lipps herneemt en exploreert de mogelijk
heden van het begrip nog in tal van andere 
artikelen), heeft hem ertoe gebracht de aporie 
ervan bloot te leggen: als alleen het subject 
leeft en alle objecten dood zijn (ook de 
andere subjecten als object voor het ene, 
kijkende subject) dan is animisme (het le
ven toekennen aan, het ‘beleven’ van het 
dode) de enige oplossing.

Edith Stein deed een lovenswaardige 
poging om de term Einfühlung te winnen 
voor de fenomenologie, maar hij was niet te 
redden. Na haar doctoraat bij Husserl over 
de term is hij langzaam maar zeker uit de 
ernstige filosofie verdwenen. Freud gebruikt 
het begrip Einfühlung nog aarzelend om de 
identificatie aan te duiden. In de geschied
schrijving bleef hij nog geruime tijd door
werken als fundering voor de methode van 
het historicisme. Daarover schrijft Benja
min: “Zoals een zieke, die in koorts ligt te 
ijlen, alle woorden die hij hoort in de jach
tige voorstellingen van zijn delirium ver
werkt, zó grijpt de tijdsgeest de getuigenis
sen van vroegere of van verafgelegen 
geesteswerelden aan om ze zich tegen de 
borst te drukken en ze liefdeloos in te lijven 
in een bevangen fantaseren. Dit is het ken
teken ervan: geen nieuwe stijl, geen onbe
kend volk zou men kunnen vinden, dat niet 
meteen en op vanzelfsprekende wijze het 
gevoel van de tijdgenoten aanspreekt. Deze 
noodlottige, pathologische suggestibiliteit, 
krachtens dewelke de historicus door ‘sub
stitutie’ zich in de plaats van de scheppende 
wil stellen, als zou deze, omdat hij het 
gemaakt heeft, ook de interpretator van zijn 
werk zijn, heeft men de naam ‘inleving’ 
gegeven, waarin de loutere nieuwsgierig
heid zich vertoont onder de dekmantel van 
de methode.” [28] Een scherpere afwijzing 
van inleving en beleving als toegang tot de 
kunst of de geschiedenis, kan men zich 
nauwelijks indenken. Maar nog jaren heeft 
de term verder gebloeid op het terrein waar 
Benjamin hem zo scherpzinnig gesitueerd 
had: in de “beklemmende ideeënrijkdom” 
van rond de eeuwwisseling, die géén 
herbronning was van de ervaring maar een 
"galvanisering". [29] De affiliatie ervan kan 
hier slechts aangeduid worden: via de theo
sofie en de antroposofie (Steiners op Goethe 
gebaseerde leerstelsel van de oervormen) 
tot het drassige terrein van de modieuze 
therapieën, die van Rogers bijvoorbeeld. Zij 
menen de verdinglijking van het subject en 
de verzakelijking van de menselijke relaties 
met empathie goed te maken; in werkelijk
heid zijn ze er het symptoom van.

Benjamin heeft de term echter ook een 
nieuwe toekomst gegeven, als aanduiding 
van de vervreemde technologische en kapi
talistische ervaring. “De invoeling in de 
waar” heeft hij terecht als de grondmodus 
beschouwd van de wijze waarop de consu
ment zich de vreemde warenwereld toe
eigent. Het is de enige manier om de koude 
wereld van de mode met haar "sex-appeal 
van het anorganische” te vermenselijken, te 
subjectiveren. “Einfühlung,” zei Lipps te
recht, “is empathie in het geheel.” [30] 
Warenfetisjisme is invoeling in de totaliteit 
van de warenstructuur (denk aan het merken- 
fetisjisme, waarbij men zich invoelt in de 
aura van het multinationalsysteem zelf, en 
de corporate identity tot personal identity 
maakt). Als mode en consumptie wezenlijk
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zijn voor de moderniteit, dan is de ‘empathie 
in de waar’ cruciaal om de moderniteit te 
begrijpen. Het komt Benjamin toe het door
dringen van het warenfetisjisme in de ho
gere regionen van de innerlijkheid te heb
ben blootgelegd.

Invoeling is tenslotte ook een uiterst 
bruikbaar begrip voor het begrijpen van de 
magie of, in Lipps’ termen, het animisme 
van de media. Elke omgang met het scherm 
(het weze een filmscherm, een televisie
scherm of een computerscherm) functio
neert slechts op basis van het door Lipps zo 
geduldig beschreven animisme. Het scherm 
is een inlevingsmachine.

III. De shocktoestand van de ervaring

Als de woorden sentimentaliteit, beleving 
en invoeling van de ontdekking van de sub
jectieve innerlijkheid getuigen, dan duidt de 
opkomst van termen als prikkel of prikke
ling (Reiz, stimulus, stimulation) op het feit 
dat het moderne lichaam belaagd wordt. 
Prikkels of prikkelingen kunnen, al naar 
gelang, van binnen komen (dan spreekt men 
van een impuls) of van buiten (dan gaat het 
om excitatie of irritatie). Maar al deze ter
men zijn symptomatisch voor het besef dat 
het moderne zintuiglijke apparaat en het 
centraal zenuwstelsel worden blootgesteld 
aan een ‘verheviging’. Het versnellings- 
proces dat de moderniteit begeleidt (krant, 
verkeer, mobiliteit, reclame, massa, de er
varing van snelheid) heeft tot gevolg dat een 
steeds grotere hoeveelheid stimuli op het 
sensorium wordt afgevuurd. De overdosis 
prikkels die de moderniteit kenmerkt, roept 
een vertoog in het leven over prikkeling, 
geblaseerde zintuigen, zenuwzwakte, 
zwakke persoonlijkheid, psychologische, 
fysiologische decadentie, enzovoort. In de 
filosofie vindt men dit in alle registers bij 
Nietzsche.

Het wetenschappelijke begrip ‘prik
kel’ of ‘stimulus’ maakt carrière in de psy
chologie. Het begrip peilt naar de grenzen 
van de ervaring: een te zwakke prikkel is 
niet waarneembaar, terwijl een te sterke 
prikkel de ervaarbaarheid bedreigt en zelfs 
een-'traumatische intensiteit kan krijgen, 
waardoor een specifiek zintuig schade kan 
oplopen of zelfs het voortbestaan van het 
organisme in gevaar komt. Voor dit laatste 
soort prikkels heeft men onder druk Van de 
moderne oorlog een nieuw begrip inge
voerd: shock.
/ Oorspronkelijk, vanaf de zestiende 
eeuw,' is shock een militaire term die het 
samentreffen aanduidt van twee legers of 
van twee bereden krijgers. [31 ] Shock heeft 
te maken met slagkracht, en slagkracht met 
oorlogstechnologie. Paard en ruiter vormen 
de eerste oorlogsmachine. Dan komt het 
massaleger en tenslotte het vuurwapen. 
Onder invloed van de vernietigingskracht 
van vuurwapens verandert de term shock in 
de achttiende eeuw van betekenis; van ac
tief wordt hij passief, van militair wordt hij 
medisch. Nu zal hij niet langer de slag
kracht, maar omgekeerd de effecten van die 
slagkracht aanduiden. De shocktoestand is 
dan het antwoord van het organisme op 
traumatische verwondingen. In 1743 no
teert legerarts François Le Dran: “De door 
het poeder uitgestoten kogel ontwikkelt een 
dergelijke kracht en snelheid dat de hele 
bezielde machine aan de schok deelheeft.” 
Deze nieuwe technologische strijdsituatie 
doet een nieuw soort reacties ontstaan. Was 
de ridder voorbereid op de slag, had hij een 
soort routinegedrag ontwikkeld dat op sla
gen en verwondingen anticipeerde, dan is 
de moderne soldaat ontwapend tegenover 
angst en pijn. Een getuigenis: “De meeste 
soldaten voelen niets van hun verwondin
gen, niet alleen wegens de snelheid van die 
verwondingen, maar ook omdat hun geeste
lijke krachten op andere dingen gericht zijn. 
Bij elke gewaarwording hoort een, zij het 
ook nog zo geringe, graad van opmerk
zaamheid.” [32] Deze ontwapening van het 
normale reactiepatroon van het lichaam, 
door het wegvallen van de anticipatie, vindt 
begin deze eeuw een pendant in een psycho
logisch shockbegrip: de traumatische neu
rose.

Maar ook als strikt medische term 
duidt shock een kortsluiting van het afweer
mechanisme aan. In een medisch handboek 
vindt men de volgende karakterisering: 
“Shock is in essentie een kwestie van over
leven, een gevecht van het organisme voor 
het leven van zijn meest vitale weefsels in 
een vijandig milieu.” En verder: “De term 
wordt sinds twee eeuwen toegepast in be
paalde specifieke omstandigheden, name
lijk wanneer de verwondingen verhoudings-

WiA eA

'0

e'f

240
ra

Pyke Koch

Kennis te Utrecht, 1928

gewijs en mysterieus genoeg klein zijn in 
vergelijking met de onmiddellijke of gra
duele ineenstorting van de vitale proces
sen.” [33] De kenmerken van de shocktoe
stand zijn een vertraging van de hartslag, 
een vertraging van de bloedsomloop door 
vernauwing van de bloedvaten en een verla
ging van de bloeddruk: kortom, een vertra
ging van de levensprocessen. [34] Een van 
de klassieke definities van het medische 
shockbegrip stamt van John Collins War
ren, professor in Harvard rond de eeuwwis
seling. Shock, zegt hij, in een moeilijk ver
taalbare boutade, “is a momentary pause in 
the act of Death”. [35]

Onder de indruk van de Eerste We
reldoorlog besluit Freud het begrip shock, 
dat hij in vroege geschriften sporadisch had 
gebruikt, terug op te nemen. Dat resulteert 
in het korte, indrukwekkende essay Jenseits 
des Lustprinzips (1920). Hét uitgangspunt 
luidt: “Voor levende organismen is prikkel- 
afweer een bijna belangrijker opgave dan de 
opname van prikkels.” [36] Het organisme 
moet zijn energiestroom constant trachten 
te houden, dat wil zeggen tegen een vernie
tigende verhoging trachten te beschermen. 
Deze prikkelafweer situeert Freud, via een 
analogie met het membraan van eencelligen, 
in de menselijke hersenschors. Prikkels die 
sterk genoeg zijn om dé prikkelafweer te 
doorbreken, noemt hij traumatische prik
kels. Bij de verdediging tegen trauma’ s staat 
het lustprincipe buiten spel. Shock defini
eert hij als “het falen van de angst- 
bereidheid”: de angst die een normale reac
tie en anticipatie is op gevaar- “de achterste 
linie van de prikkelafweer”-, heeft niet 
gewerkt en er ontstaat een trauma, een psy
chische kwetsuur. Hier voert Freud de 
herhalingsdwang ( Wiederholungszwang) 
ten tonele. De typische neurose na een onge
val bestaat in het herhalen van de traumati
serende situatie in dromen. Deze dromen 
willen de angst achteraf de kans geven zich 
te herstellen. Maar wat moet worden her
steld? Freuds antwoord is even kort als 
simpel: de rust. Deze hang naar het herstel 
van rust extrapoleert Freud naar een verre
gaande antropologische of zelfs een soort 
kosmische hypothese. Drift definieert hij 
heel algemeen als “een drang die in het 
organisme aanwezig is om een vroegere 
toestand te herstellen”, wat uiteindelijk neer
komt op een terugkeer naar het anorganische, 
de levenloze, spanningsloze toestand. Ook 
het lustprincipe staat volgens Freud uitein
delijk in dienst van “het algemene streven 
van al het levende naar de rust van de 
anorganische wereld”. [37] Zo beschouwd 
is alle drift doodsdrift.

McLuhan zal deze freudiaanse theorie 
op zijn eigen, nogal wilde manier toepassen 
op de media die hij, zoals bekend, opvat als 
de verlengstukken van de menselijke lede
maten, the extensions of man. De mens 
wordt gefascineerd door zijn verlengstuk
ken, maar dit leidt tot verdoving, de verdo
ving van Narcissus. McLuhan verbindt 
Narcissus en narcosis. Narcissus is verliefd,
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niet op zichzelf, maar op de weerspiegeling 
als verlengstuk van zichzelf. Dat leidt tot 
een verdoving die sterker wordt naarmate 
de fascinatie voor het verlengstuk sterker is; 
en uiteindelijk leidt het zelfs tot amputatie 
van het ‘overprikkelde’, verdoofde orgaan. 
“In situaties van overstimulatie reageert het 
centraal zenuwstelsel met amputatie of iso
lering van het storende orgaan, het zintuig 
of de functie.” De verdoving en amputatie 

I werken dan weer als een stimulans voor 
n nieuwe uitvindingen en nieuwe verleng

stukken. De overgang van de voet naar het 
wiel schrijft McLuhan bijvoorbeeld toe aan 
de groei van geschreven en monetaire me
dia, van boeken en geld. Het wiel is een 

' antwoord op de verdoving die het schrift 
teweegbracht Een tweede voorbeeld is 
wellicht duidelijker: in de elektronische 
media ziet McLuhan een autoamputatie van 

. het centraal zenuwstelsel. Met andere woor- 
dfen: de elektronische media (computer) zijn 
een antwoord op de verdoving die uitging 
van de visuele media en het verkeer. [38]

Een bijzonder sinister hoofdstuk in 
deze korte geschiedenis van het shockbegrip 
vormt de shocktherapie. In 1938 werd zij 
voor het eerst toegepast op de mens. Haar 
principe is van een barbaarse simpelheid: de 
wanorde in een psychische toestand kan 
hersteld worden door artificieel een kleine 
shocktoestand te veroorzaken. Dat gebeurt 
door middel van elektroshocks. Het is wel
licht een van de donkerste bladzijden uit de 
geschiedenis van de positivistische ziel
kunde.

Dat Benjamin eveneens eind jaren 
dertig in Über einige Motive bei Baudelaire 
het neologisme Chockerlebnis introduceert, 
leidt echter tot de vorming van een merk
waardige en allerminst toevallige constella
tie. [39] Chockerlebnis is een oxymoron, 
een samenstelling van tegengestelden: shock 
betekent de afweer van prikkels, belevenis 
de zucht naar ervaring. Het begrip brengt 
ook een kortsluiting tot stand tussen twee 
tradities, de eerder op het lichaam gerichte 
medische blik en de dweperige apotheose 
van de innerlijkheid in de Geisteswissen- 
schaft. Of nog, een kortsluiting tussen 
Dilthey en Freud, Goethe en Baudelaire, de 
rust van de Bildung en het hectische van de 
grootstad; tussen esthetiek en pathologie. 
Met de term Chockerlebnis tracht Benjamin 
de moderne ervaringsstructuur aan te dui
den, die niet meer verwerkt maar afweert, 
niet meer droomt maar registreert, niet meer 
mijmert maar alert is. Chockerlebnis, een 
reactievorm die opkomt onder druk van de 
industrialisering, de machinearbeid, kran
ten, verkeer, snelheid, stedelijkheid- kortom 
de vluchtigheid en de technologisering van 
het moderne leven -, betekent voor hem het 
einde van de ervaring in de eminente bete
kenis van het woord. Benjamin grijpt in 
eerste instantie terug op Freud: “Het opvan
gen van shocks wordt ons gemakkelijker 
gemaakt door een training in het verwerken 
van indrukken. In geval van nood kunnen 
zowel de droom als de herinnering te hulp 

worden geroepen. In normale gevallen ech
ter wordt, volgens Freud, deze training ver
richt door het wakende bewustzijn dat in de 
hersenschors zetelt, die door ‘prikkel- 
verwerking zo verhit is’ dat zij voor het 
opvangen van prikkels het best is uitgerust. 
Dat de shock door het bewustzijn zo opge
vangen en gepareerd wordt, geeft de ge
beurtenis die hem veroorzaakt, het karakter 
van een belevenis [Erlebnis] in de preg
nante zin van het woord.” Maar volgens 
Benjamin betekent dit dat de gebeurtenis 
geen toegang heeft tot de ervaring: “Hoe 
groter het shockkarakter van de afzonder
lijke indrukken, des te minder kan het be
wustzijn in het belang van de afweer van 
stimuli haar aandacht laten verslappen; hoe 
groter het succes waarmee het opereert, des 
te kleiner de kans dat deze indrukken door
dringen in de ervaring en des te eerder 
voldoen zij aan het begrip beleving 
[Erlebnis]. Misschien moet de specifieke 
prestatie van de shockafweer hierin gezien 
worden, dat de gebeurtenis ten koste van 
zijn inhoudelijke integriteit een exacte plaats 
in de tijdsorde van het bewustzijn wordt 
aangewezen. Dat zou een topprestatie bete
kenen van het reflexieve bewustzijn: het 
zou een gebeurtenis tot beleving ma
ken.” [40] Met het neologisme schok
beleving heeft Benjamin de paradox van de 
moderne ervaring samengevat. De moder
niteit is getekend door een nooit gezien 
verlangen naar ervaringen (in de zin van 
belevenissen) en tegelijk door het proble
matisch worden van de Ervaring in het en
kelvoud, van ervaring in de pregnante zin 
van het woord, in de Benjaminiaanse bete
kenis van een collectieve en onbewuste sen
sibiliteit, een overlevering.

IV. De kick als libidinale shock

Sentimentaliteit, belevenis, invoeling en 
shock zijn vier sleutelwoorden van de mo
derne ervaring. Ik stel voor daar een vijfde 
aan toe te voegen: de kick. Dat was al de 
inzet van mijn boek Archeologie van de 
kick. [41 ] Maar vanuit het voorgaande kun
nen we dit schuttingwoord voor een krach
tige, korte opstoot van belevenisenergie 
misschien beter begrijpen. De kick is een 
opvolger van de schokbeleving, of minstens 
een variant ervan. Is de shock nog defensief, 
dan is de kick offensief. De als negatief 
ervaren shocks worden geoefend door mid
del van als positief ervaren shocks. Prikkels 
worden niet afgeweerd maar bewust opge
zocht. De kick is - helemaal freudiaans - 
niet zozeer een kwestie van overstimulatie, 
maar een spel met de ‘terugkeer naar de rust 
van het anorganische’, de dood. In de limiet 
van de kick wordt (de angst voor) de dood 
duidelijk leesbaar als de grens van de erva
ring. Dat geldt dus niet alleen voor het 
medische en militaire vertoog over shock. 
Van Montaigne tot Freud zijn sporen te 
vinden van het besef dat de grens van de 
ervaring (en ook het doel ervan) de dood is: 
het benaderen of zich eigen maken van de 
dood. Baudelaire en James Dean staan wat 
dat betreft op één lijn. De moderne beoefe
naar van extreme sporten is, in navolging 
van Baudelaires gevecht met de shocks van 
de grootstad, een rebel without a cause, die 
zonder verpinken op de uitdaging ingaat om 
in volle snelheid naar de afgrond toe te 
rijden. Zoals het sublieme afgrondelijk was 
voor het voorstellingsvermogen - Kant had 
het bij zijn eerste omschrijving van het 
verhevene over het gevoel van een afgrond - 
is elke kick afgrondelijk voor het lichaam. 
Volgens Freud was shock het falen van de 
angst, waaruit een herhalingsdwang volgde. 
Zo beschouwd zijn kicks een oefening van 
de angst. De vele, kleine en grote shocks 
waaraan we, met ons snel levensritme en in 
ons technologische milieu, zijn blootge
steld, doorbreken voortdurend onze angst- 
capaciteit - weliswaar op een subliminale, 
onbewuste manier: dat zou een definitie van 
stress kunnen zijn - en daarom moeten we 
steeds opnieuw onze angst oefenen. Kicks 
zoeken is, anders geformuleerd: de 
herhalingsdwang van het nieuwe. Snelheids- 
kicks zijn oefeningen in het omgaan met ons 
supersnelle milieu. Ze schenken ons 
synergetisch plezier; het zijn koude machi
nes die ons laten genieten van de snelheid, 
en meteen rakelings de dood laten passeren, 
weliswaar in een homeostatische extase. Of 
misschien moet men ook de kick, en de 
snelheidssporten die de laatste decennia zo 
bloeien, van surfen tot rafting tot bungee, 
opvatten als een voorbijgaande historische 
configuratie, een list: de koude machines 
van de nieuwe snelheidssporten zijn een 
herinnering en een list tegenover de on voor-
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De lijmbereiding uit beenderen, 1921

stelbare en onlichamelijke snelheid van onze 
hoogtechnologische communicatiemiddelen.

De zoektocht naar steeds sterkere prik
kels kan men omschrijven als een toene
mende behoefte aan steeds hogere dosissen 
van hen die het vermogen om te ervaren 
verloren hebben, maar toch verslaafd zijn 
aan shocks, de grondstof van de ervaring in 
hoge geconcentreerde vorm. De geconcen
treerde dosissen passen bij de verstrooid
heid en de verveling, basisfiguren bij uitstek 
van de moderne ervaring. Het vertoog over 
l’ennui uit de negentiende-eeuwse litera
tuur was de literaire tegenhanger voor het 
filosofische denken over Erlebnis en 
Einfühlung - in die zin moeten we verveling 
aan onze lijst van sleutelwoorden toevoe- 

6 • gen. Wat het Amerikaanse slang uit de 
subcultuur van de eerste helft van deze 
eeuw ‘kicks’ heeft genoemd, is niets anders 
dan het actieve uitkijken van de verveelde, 
verstrooide mens naar opwindende shocks. 
De opkomst van het zoeken naar kicks mar
keert het eindpunt van een transformatie 
van de ervaring als verval van overdraag
bare, collectieve ervaring. De kick is de 
meest sprakeloze variant van de moderne 
belevenissen.

Wat ik met deze korte schets van de 
sleutelwoorden van de moderne ervaring 
heb willen tonen, is alleen een onvermijde
lijk proces van autonomisering. De ervaring 
heeft zich (als sentimentaliteit, belevenis, 
invoeling, shock en tenslotte als kick) steeds 
meer afgezonderd van het vanzelfsprekende, 
onbewuste leven, van elke waardegebonden- 
heid, elke betekenis. De beleving als doel op 
zich is een kick. De kick is het tegenbeeld 
van de sentimentaliteit, niet week maar hard. 
Hij is ook het tegenbeeld van de Einfühlung: 
het subjectieve wordt niet geprojecteerd op 

S de dingen, maar de ‘verdingelijking’ 
8 geïnjecteerd in het subject. De opkomst van 
8 de kick is wellicht een neveneffect, een 
8 oppervlakteverschijnsel tegen de achter- 
E grond van de modernisering als een proces 
g van specialisering. Bovendien is dat proces 
§ niet alleen rechtlijnig maar ook dialectisch: 
: de emancipatie van de ervaring als bewust- 
8 wording van de sensaties, hun loskomen uit 
- hun gebondenheid, uit hun parasitair, 
ai onzelfstandig bestaan binnen levensverha- 
E len, is tegelijk een vooruitgang, een soort 
3 bevrijding en een verval. Tegelijk onver- 
Q mijdelijk en catastrofaal.

V. De furie van het verdwijnen

Er zijn geen ‘oplossingen’ voor het 
‘versnellingsproces’, voor ‘de furie van het 
verdwijnen’ die de moderniteit is. We kun
nen alleen de paradoxale complexiteit van 
de moderniteit voortdurend benadrukken 
om de simplistische oplossingen (die veel 
erger zijn dan de kwaal) te bestrijden. Zon
der daarom zelf de ogen te sluiten voor de 
catastrofale logica van de moderniteit, die 
zich onverminderd, en misschien zelfs nog 
versterkt, doorzet in de postmoderniteit. 
Misschien moeten we intussen spreken van 
'metamoderniteit' (naar analogie van Mare 
Augés term surmodemité). [42] Want dat 
ervaring als dwangmatige accumulatie van 
belevenissen één van de ‘basisbehoeften’ 
en daarom ook een van de cruciale ‘grond
stoffen’ is van de consumptiemaatschappij, 
van de postindustriële samenleving of van 
de netwerkmaatschappij, zoals ze tegen
woordig heet (het feit dat onze wereld om de 
haverklap van naam verandert, is ook een 
teken aan de wand), daaraan kan geen wel
denkend mens nog twijfelen. In het tijdperk 
van het transcendentaal kapitalisme (ook 
dat zou een naam voor dit heden van ons 
kunnen zijn - dat wil zeggen een finaal, 
allesomvattend kapitalisme zonder tegen
beeld, gedrenkt in een alomtegenwoordig
heid van communicatie, marketing, toe
risme, consumptie, mediaspektakel en 
publiciteit) wordt de mens de consument 
van zijn eigen ervaringshonger: een 
belevingsmachine.
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Tweede katern
Nieuws

JOHN HEJDUK - WALL HOUSE 2 IN GRONINGEN. 
Bijna dertig jaar nadat John Hejduk (1929-2000) zijn serie 
Wall Houses ontwierp, wordt nu Wall House 2 (1973), ook 
bekend als het Bye House, in Groningen gerealiseerd. Op 5 
september wordt de oplevering van het huis gevierd, en tus
sen zondag 9 september en zondag 7 oktober is het huis, 
alvorens het bewoond zal worden, opengesteld voor het pu
bliek. Het Bye House ligt aan de rand van de nieuwbouw
wijk Corpus den Hoorn (1986-1990) aan het Hoomse meer. 
Het huis vormt daarmee de finale van Groningens ambiti
euze stadsuitbreiding, die inmiddels is uitgegroeid tot “een 
icoon van architectonische en stedenbouwkundige kwali
teit in de volkshuisvesting”, aldus de meest recente editie 
van Gids voor moderne architectuur in Nederland.
Hejduk is geen onbekende in Groningen, al was er in de 
stad tot dusver geen werk van hem te zien. Een aantal ont- 
werpen van eindjaren tachtig werd vanwege financiële pro
blemen niet uitgevoerd, en de manifestatie Books of Gro
ningen waar hij op uitnodiging van supervisor Daniel 
Libeskind in 1990 aan deelnam, bestond uit een aantal tij
delijke bouwwerken die moderne interpretaties gaven van 
de vroegere stadspoorten. Op initiatief van de gemeente 
Groningen, Wilma B.V. en Kamminga Makelaars, wordt nu 
postuum één van Hejduks bekendste ontwerpen gerealiseerd. 
Met de serie Wall Houses onderzocht Hejduk de mogelijk
heden van de muur wanneer deze tot hoofdonderwerp van 
het ontwerp werd gemaakt, in plaats van als letterlijk sluit
stuk van de ruimtelijke organisatie te functioneren. In Wall 
House 2 is de muur 14 meter hoog, 18,5 meter breed en 45 
centimeter dik. Hij staat als een scherm tussen het Hoomse 
meer en de achterliggende wijk in. Aan de meerzijde van de 
muur zijn de gebruiks- en leefruimtes opgehangen, drie units 
boven elkaar die verschillen in kleur en vorm: slaapkamer, 
keuken en woonkamer. Aan de andere kant van de muur 
bevinden zich de utilitaire functies als de badkamer en een 
installatieruimte. Haaks hierop loopt een lange, boven het 
maaiveld opgetilde gang naar de hoofdentree.
In het persbericht van het Platform GRAS (Platform voor 
Groningen, Architectuur en Stedenbouw) heet Hejduks ont
werp van hetzelfde kaliber te zijn als het Schröderhuis van 
Gerrit Rietveld en de Villa Savoye van Le Corbusier. Wel
licht is dit het overmoedige oordeel van een enthousiaste 
organisatie, maar het staat vast dat Nederland er met Bye 
House een uniek en sculpturaal architectonisch object bij 
heeft gekregen.
Wall House 2 is te bezoeken van 9 september tot 7 oktober 
tussen 11.00 en 18.00 uur, Albert Lutulistraat (aan het 
Hoomse Meer), Groningen. Entree: 5 gulden. In september 
verschijnt tevens de publicatie Wall House #2, geschreven 
door Judith Smals en Marijke Martin, een uitgave van GRAS. 
Voor meer informatie over activiteiten rondom Wall House: 
050/312.33.95. (P.B.)

KUNSTBEURZEN. Tussen begin oktober en begin novem
ber vindt een aantal internationale kunstbeurzen plaats. De 
eerste, de Art Forum Berlin, is de jongste: ze is aan haar zesde 
editie toe. Aan deze beurs, die prat gaat op een experimenteel 
en hedendaags profiel, nemen 170 galeries uit 28 landen deel. 
Ze vindt plaats van 3 tot 7 oktober in de Hallen 21 en 23 van 
de Berlijnse tentoonstellingsterreinen, Masurenallee, Berlin- 
Charlottenburg (30/30.38.20.76 en 30/88.55.16.44, www.art- 
forum-berlin.de of www.art-fomm-berlin.com).
Kort daarna kan u al naar de FIAC 2001, die van 10 tot 
15 oktober haar tenten opslaat in Porte de Versailles (Paris 
expo, hal 4). Het aantal galeries is terugggebracht van 196 
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Wall House nr. 2 (Bye House), 1973

tot 160, maar de beurs kondigt ook dertig procent nieuwe 
deelnemers aan, waaronder de Antwerpse galerie Micheline 
Szwajcer. (info: 01/41.90.47.80; www.fiac-paris.com).
De 35ste editie van Art Cologne vindt plaats tussen 31 okto
ber en 4 november op de beursterreinen van Köln-Deutz/ 
Rheinhallen. Er zijn 244 deelnemers, waaronder 133 Duitse 
en 111 buitenlandse galeries (info 0221/821.32.15; 
www.artcologne.de). (D.P.)

CASINO 2001. Het S.M.A.K. start dit jaar met een nieuwe 
quadriennale die speciaal bedoeld is voor de jonge en min
der bekende kunstenaars onder ons. De bedoeling is dat voor 
iedere editie een externe tentoonstellingsmaker wordt aan
gezocht. Voor de eerste aflevering, die van 20 oktober tot 
13 januari zal plaatsvinden, is dat Jeanne Greenberg Rohatyn, 
tentoonstellingsmaker en kunstadviseur uit New York. Zij 
is meteen aan haar eerste grootschalige internationale ten
toonstelling toe.
De manifestatie zal plaatsvinden op het gelijkvloers van het 
S.M.A.K. én in het Bijlokemuseum, het Gentse stadsmuseum 
dat is ondergebracht ih een gebouwencomplex dat voor het 
grootste deel uit de veertiende eeuw dateert. Een voorlopige 
internationale deelnemerslijst bevat alvast meer dan vijftig 
namen (info 09/221.17.03; e-mail quadriennale.smak@gent.be; 
website www.smak.be). (D.P.)

FOTOMUSEUM DEN HAAG. Einde 2002 opent in de 
Schamhart-vleugel van het Haags Gemeentemuseum een 
nieuw fotomuseum, dat jaarlijks zes tentoonstellingen zal 
organiseren. Daarvoor kan deze nieuwe instelling putten uit

de collecties van het Gemeentemuseum (dat onder meer een 
belangrijke verzameling fotografie van Piet Zwart en Paul 
Schuitema bezit) en de Universiteit Leiden, die beschikt over 
een ruime verzameling twintigste-eeuwse fotografie. Het 
fotomuseum zal ook aandacht besteden aan hedendaagse 
fotografie.
Wim van Sinderen, die nu nog bij de Rotterdamse Kunsthal 
werkt, wordt adjunct-directeur van het fotomuseum én van 
het Escher Museum, dat in dezelfde vleugel wordt onderge
bracht, en op dezelfde dag (5 oktober 2002) zijn deuren 
opent. (D.P.)

PRIX DE ROME. De Prix de Rome is de Nederlandse 
aanmoedigingsprij s voor kunstenaars en architecten tot vijfen
dertig jaar. Hij bestaat al sinds 1817, toen koning Willem I 
hem instelde. Sinds 1985 wordt de prijs toegekend op tien 
terreinen waarbij - gespreid over vijfjaar - ieder jaar twee 
disciplines aan bod komen: architectuur en stedenbouw & 
landschapsarchitectuur, beeldhouwen en beeldende kunst & 
de publieke ruimte, fotografie en film & video, schilderen en 
theater & beeldende kunst, tekenen & grafiek. De organisatie 
van de Prix de Rome berust bij de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten; het prijzengeld wordt geleverd door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Afgelopen maand juni mocht Staatssecretaris van Cultuur 
Rick van der Ploeg de Prix de Rome 2001 voor architectuur 
en stedenbouw & landschapsarchitectuur uitreiken. Aan
sluitend opende Rijksbouwmeester Jo Coenen de tentoon
stelling met de eindrondeontwerpen van de acht 
genomineerden. De expositie vond plaats in de Rotterdamse 
Van Nellefabriek. In de voorronde waren er 39 inzendingen 
voor stedenbouw & landschapsarchitectuur, de helft van het 
aantal in 1995. Voor de categorie architectuur kwamen er 
127 inzendingen binnen, ook al minder dan vijfjaar geleden. 
Uit een enquête onder de grotere groep die zich aanvankelijk 
voor de voorronde had aangemeld, bleek dat deze daling 
meestal niets te maken had met de aard van de opgave, dan 
wel met het korte tijdsbestek van drie weken. Toegenomen 
werkdruk bleek voor de meesten het probleem. De jury 
moest overigens toegeven dat de voorrondeopgave voor 
architectuur complex was, wat haar evenwel ook toeliet om 
haar aanvankelijke teleurstelling over het gemiddelde ni
veau van de ontwerpen enigszins te nuanceren. Interessant 
was dat de jury vraagtekens plaatste bij het architectuur- 
onderwijs. Bij het bestuderen van de inzendingen had ze 
namelijk vastgesteld dat de ontwerpvaardigheid het ruim
schoots haalde van de conceptuele kwaliteit. De combinatie 
van beide was zeldzaam. Zouden de bekende Nederlandse 
architecten, die hun faam juist aan goede ideeën dankten, niet 
beter in Nederland doceren in plaats van in het buitenland, zo 
vroeg de jury zich af.
De kwaliteit van de inzendingen bij stedenbouw & landschaps
architectuur werd door de jury relatief hoog geschat, al werd 
dat niveau pas herkend na grondige bestudering en uitge
breide discussies. Voor de eindronde hadden deelnemers van 
de beide disciplines drie maanden de tijd. De vier winnaars 
van de voorronde in de categorie architectuur kregen de 
opdracht om op een hypothetische locatie in Halfweg, het 
terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM, te her
ontwerpen. De eerste prijswinnaar architectuur, Gianni Cito 
met Superbowl, had het CSM-gebied door middel van ronde 
en ovale komvormige ruimten voor grootschalige culturele 
en sportieve evenementen voorbestemd. De taluds, die dienst 
konden doen als tribunes, fungeerden tevens als geluids
wallen om de luidruchtige happenings binnen de kommen te 
houden. De oude silotoren kreeg een nieuwe en wel heel 
bijzondere invulling door uitkragende balkons waarop het 
publiek de evenementen zou kunnen volgen. Dit ontwerp 
verdiende terecht een eerste prijs. Op de maquette viel de
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samenhang in de grootse vormen op, de enorme maat die 
door een consequente vormgeving toch helder en rustig 
oogde. Staande in de dominante halfopen toren zou men de 
omgeving bijna als land art ervaren. De tweede prijs werd 
toegekend aan Theo Hauben. Zijn ontwerp oogde rommeli
ger. Het leek alsof hij prioriteit verleende aan het vervoer, 
wat namelijk ook de vorm van zijn ontwerp leek te bepalen. 
De basisprijs ging naar Marion Regitko en naar Fjodor 
Richter. Voor het lezen en begrijpen van de maquettes ware 
het overigens verhelderend geweest indien men een 
overzichtsfoto van het plangebied had aangebracht.
De vier winnaars in de categorie stedenbouw & landschaps
architectuur kregen de opdracht om het Westland (het enorme 
kassenlandschap) te herstructureren. De eerste prijs in deze 
categorie was voor John Lonsdale met Shifting Horizons.Ui] 
wilde de relatie van het Westland met zijn bodem (nu 
teruggebracht tot de betonnen fundamenten van de kassen) 
opnieuw herstellen. Door een paar interventies aan de rand 
van het kassengebied maakte hij de gelaagdheid van de 
ondergrond, de geografische oorsprong en de archeolo
gische geschiedenis weer zichtbaar. Wij zijn vergeten welke 
sporen, resten en grillige reliëfs zich onder de relatief vlakke 
bodem van het Westland bevinden. Lonsdale maakt ons daar 
bewust van, door de wording van het landschap te ontleden, 
de ordening van de bodemlagen met hun eigen karakteristiek 
te tonen, en zo weer nieuw landschap te maken. Rest één 
vraag: zijn die nieuwe stukjes oerlandschap ook goed waar
neembaar tegen de achtergrond van al die glazen wanden? 
Tot slot ging de tweede prijs naar Jago van Bergen; Nikol 
Dietz en Paul Toornend ontvingen ieder een basisprijs.
Prix de Rome 2001 Architectuur. Stedenbouw & Landschaps
architectuur werd in 2001 uitgegeven door 010 Publishers, 
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09). 
(G.B.)

HET NIEUWE LANDHUIS (ALMERE). Particuliere 
opdrachtgevers zijn zeldzaam in de Nederlandse woning
bouw. Terwijl in de buurlanden vaak de helft van alle 
woningen door particulieren wordt ontwikkeld, is dat in 
Nederland slechts veertien procent, en voor grote 
bouwlocaties in de Randstad amper twee. Toch is er een 
cultuuromslag aan de gang. Staatssecretaris Remkes, die 
streeft naar de (utopische) nieuwbouw van één miljoen 
woningen in de komende tien jaar, is een voorstander van 
particulier opdrachtgeverschap. Hij zet zich in om vanaf 
2005 bij alle nieuwbouw minstens een derde deel individueel 
opdrachtgeverschap te realiseren. Maar naast esthetische 
bezwaren en vermeend ruimtegebrek, maakt een beerput aan 
(overheids)regelgeving Remkes’ programma tot een hache
lijk avontuur. De enkele particuliere opdrachtgevers die de 
inmiddels befaamde vrije kavelwoningen op het oostelijk 
haveneiland Borneo in Amsterdam hebben gebouwd, spre
ken zelfs van een lijdensweg. De toekomstige eigenaar moet 
onderhandelen met aannemers, architecten, welstands
commissies; hij moet zich verdiepen in regelgeving en krijgt 
met zware bureaucratie te maken, om nog maar te zwijgen 
van de budgetoverschrijdingenende moeilijkheden bij het 
lezen van bouwtekeningen. Ondertussen tonen de vrije 
bouwkavels, die nu steeds meer worden uitgegeven, dat 
particulieren de voorkeur geven aan woningen in een nostal
gische en traditionele stijl. Het zogenaamde ’wilde wonen’, 
dat een enorme diversiteit in woningen bevordert, boezemt 
velen angst in. Het roept vooral esthetische bezwaren op. Het 
zou leiden tot smakeloosheid en wanorde, en niet passen in 
de keurige Nederlandse rijtjeshuizencultuur.
De stad Almere heeft op haar manier getracht deze proble
men te ondervangen. Door het uitschrijven van een openbare 
ideeënprijsvraag voor het ontwerp van woningen in het 
plangebied Overgooi, wil Almere het ‘wilde wonen’ in de 
hand houden. Overgooi moet een luxueus woongebied wor
den, bestaande uit negenhonderd kavels, die de gemeente zal 
uitgeven in de loop van de komende tien jaar. Architecten en 
studenten van Academies van Bouwkunst of TU’s in Neder
land konden aan de prijsvraag meedoen door in de categorie 
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‘traditioneel’ of ‘modem’ een kwalitatief hoogwaardige 
voorbeeldwoning te ontwerpen onder de titel Het Nieuwe 
Landhuis. De genomineerde ontwerpen zullen samen met de 
vier prijswinnaars in een referentieboek worden opgeno
men. Dat boek zou dan het goede voorbeeld moeten geven 
voor de toekomstige opdrachtgevers in Overgooi. Het moet 
hen stimuleren in hun keuze voor architectonische kwaliteit, 
en de discussie bevorderen over de rol van de architect bij 
individueel opdrachtgeverschap binnen dit marktsegment. 
Omdat de particuliere opdrachtgevers nog ontbraken, werd 
in de opdracht niet uitgegaan van een specifiek eisen
programma. Het ontwerp diende zo flexibel te zijn dat de 
toekomstige bewoner voldoende vrijheid zou hebben het 
naar zijn smaak aan te passen.
Er kwamen 92 ontwerpen binnen, waarvan 16 in de categorie 
traditioneel en 76 in de categorie modern. De conclusie is dat 
bij jonge ontwerpers weinig intéresse bestaat voor traditio
nele ontwerpen, terwijl dit in de vrije kavelmarkt (en daar 
niet alleen) juist andersom blijkt te zijn.
De eerste prijs voor een traditionele woning was voor het 
Dollar House van Rik Bakker en Jan Hoedemaker. Zij 
vonden het onmogelijk om een woning voor een individuele 
bewoner te ontwerpen die onbekend bleef. Daarom zochten 
ze naar iets waarmee de toekomstige bewoner van Overgooi 
zich zou willen onderscheiden van de overige Almeerders. 
Ze kwamen uit bij een goedgevulde portemonnee. Het dollar
teken bleek een ideale plattegrond voor een landhuis met 
twee beschutting biedende binnenhoven in een winderig 
landschap. De jury waardeerde de traditionele rieten kap- 
vorm die mooi contrasteerde met de rationeel opgebouwde 
betonnen gevel. Omdat er relatief weinig inzendingen waren 
in de categorie ‘traditioneel’, besloot de jury om, in plaats 
van een tweede prijs, een eervolle vermelding te verlenen en

in de categorie ‘modem’ twee tweede prijzen uit te reiken. 
De eervolle vermelding kreeg Dimphie Slooters voor het 
ontwerp (x2).
De eerste prijs voor een moderne woning ging naar Ard 
Buijsen en Gerard Maccreanor (Maccreanor Lavington 
architects) voor Layered Living. Het huis bestaat uit sléchts 
één laag met vier kamers, met licht langs beide zijden. De 
jury apprecieerde de prachtige zonering van de buiten- 
ruimtes en de praktische plattegrond. De ‘eerste’ tweede 
prijs was voor Villa Zonnestrook van Andreas Bogenschutz 
en Thomas Durner, de ‘tweede’ tweede prijs ging naar X?Z 
House van Florian Eckhardt en Elizabeth Nurre. De eervolle 
vermelding werd verleend aan Zonering van Jaap Pontier 
(Architectenbureau Pontier BNA).
Almere heeft met deze prijsvraag een eerste stap gezet om 
architectonische wangedrochten te voorkomen. Nu is het nog 
wachten op individuele opdrachtgevers, kavelkopers en hun 
ontwerpkeuzes, dié al dan niet met behulp van het referentie- 
boek gemaakt zullen worden. Voor hen heeft de gemeente 
Almere in Overgooi vier kavels gereserveerd, in grootte 
variërend van 1.900 tot 2.500 vierkante meter. Ze hebben 
alle vier een breedte van 32 meter en het të bebouwen Op
pervlak is bij alle vier gelijk. (G.B.)

Wissels

WITTE DE WITH. Catherine David wordt na Chris Der- 
con (1990-1996) en Bartomeu Mari (1996-2002) de derde 
directeur van het centrum voor hedendaagse kunst Witte de 
With. Ze tekent een contract voor een driejarige termijn, die 
begint op 1 januari 2002. Sinds Documenta X werkte David 
als regeringsconsulent voor de Direction des Arts Plastiques 
(Parijs), en trad ze op als gastcurator voor een aantal inter
nationale instellingen waaronder, recent nog, Kunst- Werke 
in Berlijn. (D.P.)

A Day in Holland / Holland in a Day, 2001 Plastische kunsten

BARBARA VISSER. Het uitgangspunt van Barbara Vissers 
tentoonstelling A Day in Holland / Holland in a Day in 
Stroom hcbk is veelbelovend: het werk gaat over Huis ten 
Bosch Stad, het pseudo-Hollandse themapark bij Nagasaki, 
waar onder meer de Utrechtse Domtoren en tal van grachten
panden zijn nagebouwd. Op het eerste gezicht is dit een 
uitstekende biotoop voor Visser, bij wie feit en fictie vaak 
onontwarbaar verstrengeld zijn. Zo speelde zij ooit de 
kunstenares Barbora [sic] Visser in de Litouwse soap Gimines 
en maakte ze een parodie op het genre ‘televisie-interview per 
satelliet’ waarin een oude man, die zogenaamd de 
modernistische architect Duiker was (in feite was Duiker al 
lang overleden), worstelde met de falende techniek en met zijn 
hardhorendheid. In de tentoonstellingsruimte van Stroom 
blijkt helaas dat Visser onvoldoende greep heeft gekregen op 
het Japanse fenomeen waar ze zich opheeft gestort. De meeste 
werken zijn foto’s die op een nogal simplistische omkering 
zijn gebaseerd: de Japanners hebben een smetteloze mini- 
kopie van Nederland gemaakt, dus Visser laat twee Europea
nen zich schminken en kleden op zijn Japans, om ze daarna als 
archetypische Japanners tijdens een ‘dagje in het park’ te 
fotograferen. Het groteske van hun dichtgeplamuurde, pseudo- 
Japanse gezichten moet ons wellicht attent maken op de totale 
kunstmatigheid van de omgeving; maar hebben de bezoekers 
van haar tentoonstelling werkelijk zo’n grove hint nodig?
Er zijn slechts enkele foto’ s die enigszins aan de platheid van 
dit werk ontstijgen: een tweeluik in de formele tuin van Huis 
ten Bosch (van die tuin bestaat in Nederland overigens geen 
origineel), en bovenal een foto van de man van het paar die 
als Rückenfigur voor een raam staat. Over zijn schouders 
meekijkend, zien we buiten Hollandse gevels en een stuk van 
de domtoren; er lijkt een wit waas over dit stadsgezicht te 
hangen. Het is een melancholiek beeld, waarbij het opge
maakte gezicht niet stoort omdat het niet in beeld is. De man

STEFANO ARIENTI
Men and their environment
14 september t/m 20 oktober 2001

ANNE DAEMS
26 oktober t/m 1 december 2001

GALERIE
MICHELINE
SZWAJCER
verlatstraat 14 • B-2000 antwerpen 
tel. (03) 237 11 27 • fax (03) 238 98 19
open di t/m vr 10.00 - 18.00 u. • za 12.00 - 18.00 u. 
e-mail info@gms.be • www.gms.be
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HERMÈS
50 boulevard de watertoog bruxelles 1000 
tél. + 32 (0)2 511 20.62 >
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Roman Opalka
OPALKA 1965/1-00

Fragment du Détail 1-35327

SKOR Stichting Kunst er
Openbare Ruimte

tentoonstelling 11 september - 17 november 2001
open maandag tot zaterdag van 11 uur tot 18 uur '

de artiest zal ook vrijdag 16 november aanwijzig zijn van 17 uur tot 19 uur

5 SEPTEMBER - 12 NOVEMBER 2001

KUNSTmatige
NATUURLIJKE NETWERKEN
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PRESENTATIES VAN TIJDELIJKE EN (SEMI-) 
PERMANENTE WERKEN IN DE VIJVER EN 
HET BOS, LANGS DE DIJK EN IN HET DORP 
VAN ZEEWOLDE EN OP HET INTERNET.
EEN SAMENWERKINGSPROJECT VAN SKOR EN DE VERBEELDING

De presentaties gaan gepaard met een expositie in het paviljoen waar 
de ontwerpen van 26 mei tot en met 12 november zijn tentoongesteld.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS
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Atelier van Lieshout (NL) 
davidkremers (USA) 
Mark Dlon (USA) 
Krijn Glazen (NL) 
Henrlk Hâkansson (Z) 
NSS (DEN)

Tobias Rehberger (D) 
Ulf Rollof (Z) 
Roman Signer (ZW) 
herman de vries (nl) 
Annette Weisser- 
Ingo Vetter (D)

De Verbeelding kunst landschap natuur is het internationale centrum voor 
kunst die een relatie aangaat met het landschap en of de natuur. De 
Verbeelding heeft een permanente collectie met werken van internationaal 
bekende kunstenaars, zoals Richard Serra en Carel Visser. Tevens is De 
Verbeelding een uitvalsbasis voor grote landschapskunstwerken van onder 
andere Piet Siegers, Marinus Boezem en Richard Morris. Het paviljoen her
bergt een informatiecentrum annex presentatieruimte.

concept en organisatie Trudy van Riemsdijk-Zandee (De Verbeelding), 
Nicolette Gast en Tom van Gestel (SKOR)

DE VERBEELDING 
kunst landschap natuur
De Verbeelding 25 
3892 HZ Zeewolde
T +31 (0)36 5227037 
f +31(0)36 5227205 
info@verbeelding. nl 
www.verbeelding.nlwww.skor.nl

OPENINGSTIJDEN
PAVILJOEN
wo t/m vr 11.00 -17.00 u
za, zo, feestdagen 12.00 - 17.00 u 

eerste kerstdag en nieuwjaarsdag 
gesloten

FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING________ 
EN BOUWKUNST

Nieuw
.

Bemiddelaarssubsidies

voor curatoren, critici, 
theoretici en beschouwers 
die een uitzonderlijke 
bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling en stimulering 
van de hedendaagse beeldende 
kunsten, vormgeving en/of 
bouwkunst in Nederland
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Een bemiddelaarssubsidie kan worden aangevraagd voor zeer 
uiteenlopende plannen, zoals het verrichten van (voor)onderzoek, 
het schrijven van een essay of artikel of het samenstellen van een 
manifestatie, symposium of tentoonstelling met een bepaald thema. 
De subsidie kan ook worden aangevraagd voor een reis of een 
werkperiode in het buitenland.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt onder meer 
gekeken hoe de inhoudelijke, theoretische en artistieke uitgangs
punten van de bemiddelaar in het werk naar voren komen. Naast 
de kwaliteit van het werk van de bemiddelaar speelt tevens de ver
wachting over de betekenis van het plan voor de ontwikkeling van 
de hedendaagse beeldende kunsten, vormgeving en/of bouwkunst 
in Nederland een rol. Als het plan van de bemiddelaar het publieks
bereik van één of meerdere in het plan betrokken kunstenaars 
bevordert, kan dat in positieve zin eveneens bij de beoordeling 

betrokken worden.Voor de exacte voorwaarden wordt verwezen 
naar de toelichting bij het aanvraagformulier.

Wie in aanmerking wil komen voor een bemiddelaarssubsidie 
kan bij het Fonds BKVB een aanvraagformulier opvragen. De 
bemiddelaarssubsidie kent 2 halfjaarlijkse aanvraagrondes. 
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de eerste 
ronde is 1 oktober 2001.

Voor aanvraagformulieren en meer informatie:
Fonds BKVB, Steven van Teeseling
Postbus 773 1000 AT Amsterdam 
tel. 020 5231523 
fax 020 5231541 
e-mail: svteeseling@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl
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bevindt zich nu achter de pseudo-Nederlandse coulisse in 
plaats van ervoor, waar de zaken al even onwerkelijk zijn: het 
interieur waarin hij zich bevindt is een hotelkamer, wat 
expliciet wordt gemaakt op een gerelateerde foto met een iets 
grotere uitsnede, waarop te zien is hoe de ’raamfoto’ met 
hotellakens wordt uitgelicht. Behalve foto’s toont Visser ook 
een videoprojectie die de Zeeuwse watersnoodramp van 
1953 tot onderwerp heeft, althans een repetitie van een 
toneelstuk over die ramp in het Hollandpark. Men ziet een 
leeg toneel waarop een enkele keer water wordt uitgestort, en 
waarop van links constant allerlei rommel wordt gegooid 
(een paraplu, afvalzakken). Ondertussen klinkt een plecht
statige Japanse stem die giechelende andere stemmen eraan 
herinnert dat deze repetitie tot doel heeft ‘de perfecte ramp’ 
te ensceneren. Geheel in de Vissertraditie is het onduidelijk 
waar de fictie precies begint: dit is duidelijk een Visser- 
enscenering, maar zou deze video zijn geïnspireerd op een 
echte attractie van het Hollandpark? Wat Visser laat zien, is 
in ieder geval een ironisch-Adomiaanse versie van de 
watersnoodramp, waarbij deze niet wordt gerepresenteerd, 
maar slechts in wat brokstukken en falende tekens aanwezig- 
afwezig is. Het is net als de meeste foto’ s een onbevredigend 
werk, dat te zeer blijft steken in een nogal eendimensionaal 
idee. Het werk zou vermoedelijk schraal afsteken tegen een 
echte Japanse reconstructie van de watersnoodramp, als die 
bestond. En als die niet bestaat, had Visser hem misschien 
beter zelf kunnen creëren, in plaats van deze al te mecha
nische negatie van het al dan niet fictieve spektakel.
In het kleine boekje dat bij de tentoonstelling is uitgegeven, 
staat naast de genoemde ‘raamfoto’ - die inderdaad een 
zweem van fin de siècle heeft - een passage van Huysmans, 
die er zich naar aanleiding van een bezoek aan het laat ne- 
gentiende-eeuwse Zaandam over beklaagt dat alles nep is. 
Tegenwoordig is Nederland al helemaal een pretparkversie 
van zijn eigen geschiedenis, en misschien had de tentoon
stelling er baat bij gehad als Visser deze vervaging van de 
grens tussen Nederlands origineel en Japanse kopie meer 
had uitgewerkt. Vreemd genoeg weet Visser in een inter
view in NRC Handelsbad veel boeiender uit te pakken over 
het park bij Nagasaki dan in de tentoonstelling zelf. Ze heeft 
het onder meer over het bizarre gegeven dat afbeeldingen 
van het park eigenlijk niet verkocht mogen worden, aange
zien op de Japanse kopieën van de Nederlandse gebouwen 
copyright rust. Visser zegt te hopen dat het naar aanleiding 
van haar foto’s tot een proces komt, en misschien dringt zij 
via die omweg toch nog door tot de waanzinnige kern van 
de coulissenwereld bij Nagasaki. De tentoonstelling zou dan 
niet meer zijn dan de aanleiding tot een rechtszaak die Visser 
de mogelijkheid tot nieuwe, rakere interventies biedt.
A Day in Holland / Holland in a Day van Barbara Visser tot 
6 oktober in Stroom hcbk, Spui 193-195,2511 BNDenHaag 
(070/365.89.85; www.stroom.nl). (S.L.)

KUNST UIT HET INTERBELLUM. Wim van Krimpen, 
sinds een jaar directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, 
is hard bezig om de erfenis van zijn voorganger, Hans Locher, 
zorgvuldig weg te poetsen. Locher voerde een ronduit con
servatief beleid, en hoewel het nog vroeg is om te oordelen 
over het werk van zijn opvolger, zijn er toch al enkele bij
zondere feiten te noteren. Het belangrijkste signaal dat Van 
Krimpen gaf, bestond naast de tentoonstelling Pleidooi voor 
intuïtie uit het opnieuw laten uitvoeren van Sol LeWitt’s Wall 
Drawing #373 in één van de trappenhuizen. Maar gezien de 
commotie die ontstaan was rond de eerdere verwijdering 
van deze muurschildering, lijkt deze daad misschien vooral 
een inkoppertje.
Ondertussen tekenen zich wel duidelijke contouren af in de 
omgang met het museumgebouw van Berlage en met de wat 
oudere beeldende kunst. Na de restauratie van het gebouw, 
waardoor de deuren van het museum in 1997 voor bijna twee 
jaar op slot gingen, had Locher besloten om de hoogtepun
ten van de collectie schilderijen op de bovenverdieping in 
een semi-permanente opstelling te tonen, waarbij stilistisch 
verwante werken zoveel mogelijk bij elkaar gehangen wer-
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den. De indeling was onderdeel van een visie die volgens de 
voormalige directeur voortkwam uit de aard van de vier ver
zamelingen die het museum beheert: mode, muziek, toege
paste kunst en beeldende kunst. In zijn nieuwe opstelling 
kreeg elke discipline een eigen plek in het gebouw, met een 
specifieke belichting die de werken optimaal moest laten 
uitkomen. Lochers opvatting steunde zwaar op de oorspron
kelijke bedoelingen van architect Berlage en de eerste 
directeur Van Gelder. Dit uitte zich in een striktescheiding 
van de verschillende disciplinés in de presentatie'; De mode 
kreeg een nieuwe tentoonstellingsruimte onder de binnen
plaats van het museum. De benedenverdieping met zijlicht, 
als in een huiskamer, werd gereserveerd voor muziekinstru
menten en toegepaste kunst, terwijl het hemelse bovenlicht 
vrij spel had in de bovenzalen, waar voornamelijk schilde
rijen hingen. In de nieuwe opzet leek het gebouw zelf het 
belangrijkste collectiestuk te zijn geworden. De getoonde 
objecten werden ondergeschikt gemaakt aan de architecto
nische creatie van Berlage.
Deze zomer werd duidelijk dat Van Krimpen de strikte schei
ding tussen de afzonderlijke disciplines in het Gemeente
museum losgelaten heeft. Maar ook de omgang met het ge
bouw is veranderd. Het museum dat in 1998 werd heropend, 
was ontdaan van allerlei elementen die na de bouw in 1935 
waren toegevoegd, zodat het esthetisch dichter bij het oor
spronkelijke ontwerp kwam te staan. Het is in dit verband 
veelzeggend dat er her en der weer schotjes worden getim
merd, waardoor dichte ruimtes ontstaan die geschikt zijn 
voor het vertonen van films en video’s: een absoluut taboe 
onder Locher, die het museum daar ongeschikt voor achtte. 
Een ander fraai voorbeeld van de huidige omgang met het 
gebouw is te zien in de kleine kabinetten op de bovenver
dieping, waar het natuurlijke licht tegenwoordig kunstma
tig wordt opgepept met modieuze halogeenspotjes.

De presentatie 1920-1940, kunst uit het interbellum, die nu 
in het Gemeentemuseum te zien is, werd helemaal samen
gesteld uit de eigen collectie van het museum. De statische 
opstelling van Locher, die een esthetische, min of meer chro
nologische ordening op de hoogtepunten van de collectie 
toepaste, heeft plaatsgemaakt voor iets dat lijkt op een the
matische tentoonstelling, maar het niet is.
Het Gemeentemuseum heeft natuurlijk een mooie collectie 
Nederlandse kunst uit de jaren twintig en dertig. Het zwaar
tepunt van de tentoonstelling ligt op werken van Pyke Koch, 
Carel Willink, Charley Toorop, Piet Ouborg, Piet Zwart en 
Jacoba van Heemskerck. De keuze voor specifieke werken 
lijkt echter nogal arbitrair, en wat ernstiger is: men heeft 
nauwelijks geprobeerd om die keuze inzichtelijk te maken. 
Als de objecten maar tussen 1920 en 1940 zijn gemaakt, 
zoals de titel van de tentoonstelling aangeeft, voldoen ze 
aan het criterium. En zelfs daarin is de presentatie niet con
sequent, want er hangen verscheidene naoorlogse kunstwer
ken op de tentoonstelling, zoals twee schilderijen van 
Corneille en Piet Ouborg, beide uit 1947.
In tegenstelling tot de interbellumtentoonstelling Magie en 
Zakelijkheid die anderhalf jaar geleden in het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem te zien was, beperkt deze pre
sentatie zich niet tot het tonen van schilderijen. 1920-1940, 
kunst uit het interbellum bevat ook beelden, meubels, tapij
ten, aquarellen, grafiek, tekeningen, mode en films. Al deze 
verschillende objecten worden, voor zover de museale con
dities dat toelaten, bij elkaar getoond. Het lijkt ambitieus, 
maar de totaalindruk is er toch één van gemakzucht.
Deze interbellumtentoonstelling legt de lat duidelijk lager 
dan de tentoonstelling in Arnhem, die het resultaat was van 
jarenlang kunsthistorisch onderzoek. De informatie over de 
werken is wel erg karig in Den Haag. De algemene 
omkadering blijft beperkt tot een zaaltekst bij de ingang van 
de tentoonstelling, waarin de bezoeker zeer summier wordt 
ingelicht over de ontstaansperiode van de werken. Er valt te 
lezen dat de periode tussen de twee Wereldoorlogen “een 
roerige tijd” was en dat het "rommelt" in de Europese poli
tiek. “Ook in de kunst bevechten talloze nieuwe stromingen 
elkaar én de wereldorde.” Wat dat precies betekent, vertelt 
het Gemeentemuseum er niet bij. Het contrasteren van de 
verschillende kunstuitingen leidt maar zelden tot bijzondere 
combinaties en vergroot vooral de chaos.
Niet alleen de verschillende disciplines, ook de diverse stro
mingen uit de jaren 1920-1940 zijn op een grote hoop ge
gooid. Elke zaal belicht een deelperiode van het interbel
lum. De grotere zalen bestrijken vijfjaar, de kleine kabinetten 
dragen ook wel titels als ‘ca. 1920’. Een catalogus ontbreekt. 
Er is wel een tentoonstellingsgidsje, waarin een aantal objec
ten wordt besproken, maar de selectie is erg willekeurig, en 
wie gericht op zoek gaat naar een kunstwerk, vangt meestal 
bot. Ook de zaalteksten zijn weinig verhelderend. Het tekst- 
bord met de titel ‘Abstractie’ (in de zaal ‘1920-1925’) ver
meldt de namen van Erich Wiegman, Jacob Bendien, Wassily 
Kandinsky, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan, maar 
alleen laatstgenoemde twee kunstenaars zijn daadwerkelijk 
in die ruimte vertegenwoordigd. Het verband met de andere 
werken in dezelfde zaal; Waaronder een groot schilderij van 
Jan Sluyters, een beeld van Aristide Maillol, een masker van 
Hildo Krop en een schilderij van Herman Kruyder, blijft 
volstrekt onduidelijk, behalve dat ze in dezelfde periode 
werden gemaakt. Als deze manier van tentoonstellen in het 
Gemeentemuseum voortgezet wordt, zal het museum in korte 
tijd veranderen van een gezapig maar helder instituut in een 
rommelige showfabriek.
1920-1940, kunst uit het interbellum is tot en met 7 oktober 
te zien in het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouders- 
laan 41, Den Haag (070/338.11.11). (K.K.)

PIPILOTTI RIST. Het Centraal Museum in Utrecht is het 
lievelingsmuseum van Pipilotti Rist. Tot half november pre
senteert de Zwitserse kunstenares er een tentoonstelling on
der de titel 54, haar lievelingsgetal. De bekentenis van deze 
twee voorliefdes typeert het uitgesproken persoonlijke ka-
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Bel je mij ? Ignace.

D
e W

itte Raaf 93 • septem
ber-oktober 2001

3 3

http://www.stroom.nl


D
e W

itt
e R

aa
f 9

3 •
 se

pt
em

be
r-

ok
to

be
r 2

00
1

Cultureel Centrum de Werft Geel

DE NIEUWE SNAAR
een expo waar muziek in zit
van 28 september tot 4 november 2001
in de Halle

MARC DE ROOVER
over inhouden
van 12 oktober tot 25 november 2001
in het Stadspark, Van Disselhuis en de Foyer van CC de Werf

de
Werft

Openingsuren de Halle (Markt 1, 2440 Geel) en het Van Disselhuis (Stationsstraat 11, 2440 Geel): do. 14-16u.; vr. 16-20u.; za. en zo. 10-17u. 
de foyer van CC de Werft (Werft 32,2440 Geel):ma. 13.30-16.30u.; di. 9-12.30u. en 13.30u.-18u.; wo.,do.,vr., 9-12.30u. en 13.30-16.30u.; za. 10.30-12u. Info: 014 570 340

Soren Lose

Déjà vu

7 I 09-3 I il I 2001

open Wednesday to Saturday

from 12 am to 7 pm or by appointment

galeriep
IUE des Eperonniers 71 Spoormakersstradl I Bruxelles looo Brussel

I. +3Z.Z 542 11 1211. +32.2 048 20 721 Email galeric_lephonecom.be | hlip://www.galeriep.be

VAAST COLSON 
ACT UNDER ORDER 

23 sept -11 nov

Portretfotografie
18 nov-30 dec

M&M GALLERY
St.Amandsesteenweg 181, B-2880 Bornem 
fine@dandy-art.nu | www.dandy-art.nu 
03 889 61 95 | do-zo 14-19u + op afspraak

A

PUBLIEKE KUNST 
zaterdag 13 oktober 
Excursies langs kunstwerken in de openbare ruimte in acht 
Nederlandse steden Organisatie: Rijksgebouwendienst en SKOR 
(Stichting Kunst en Openbare Ruimte) )) AyL)

Wilt u meer informatie over de Dag van de Publieke Kunst of wilt ù zich opgeven voor één van de excursies, 

bel dan naar de Rgd Infofoon: 0800 8991103 
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Marinus Boezem, De Groene Kathedraal, collectie: Gemeente Almere / foto: Gert Schutte

MM

3 4

galeric_lephonecom.be
hlip://www.galeriep.be
mailto:fine@dandy-art.nu
http://www.dandy-art.nu


rakter van de expositie: in acht ruimtes van het museum 
vertelt Rist met uiteenlopende installaties telkens een intiem 
verhaal, over subjectieve onderwerpen als religie, vrouw zijn 
of liefde. Maar zo oprecht deze thema’s op het eerste ge
zicht zijn, zo expliciet worden ze verwrongen, zo genade
loos uitvergroot en blootgelegd in de visuele voorstelling 
ervan. De combinatie van poëtische geborgenheid en hard
heid is al zo’n vijftien jaar een constante in het werk van 
Rist. De huidige tentoonstelling toont vijf oudere video- 
werken die gedurende die periode ontstonden, en drie nieuwe 
installaties die dezelfde dubbelzinnigheid vertonen: één 
‘work in progress’, en de werken Sight Out Of Two Windows 
en Expecting. 54 geeft zo een samenhangend beeld van Rists 
diverse persoonlijke vertellingen.
Haar uitgesproken voorliefde voor deze plek heeft wellicht 
voor een deel te maken met de ruimtelijke organisatie van het 
complex. Het Centraal Museum is een architecturale collage 
van een middeleeuwse vleugel, een kapel, een stallencomplex, 
een vleugel in neostijl, een binnentuin, enkele hedendaagse 
uitbreidingen en eën onderaardse doorgang die alles samen
houdt. De moeilijkheid om in deze context een helder par
cours uit te zetten, komt Pipilotti Rist net goed uit. Haar 
installaties zijn niet opgesteld in de eigenlijke tentoonstellings
zalen, maar in een aantal specifieke vertrekken in of naast de 
grote zalen: de benedenkamer, de kapel, de spleet tussen de 
trappen, de ‘bewoonde’ kamer... . In die beschutte ruimtes 
valt de wandeling door het museum min of meer stil, en het 
is precies die ruimtelijke geborgenheid die de kunstenares 
benut. Daarbij verwijzen de video’s en de installaties, on
danks de ‘teruggetrokken’ opstelling, toch telkens weer naar 
hun onmiddellijke omgeving: de kunstwerken uit de vaste 
collectie, de geschiedenis van de ruimte, de lichtinval. Rist 
verandert die karakteristieke plekken in projectkamers die, 
ruimtelijk én inhoudelijk, het persoonlijke decor voor haar 
vertellingen vormen.
Het grootste werk van de tentoonstelling, en meteen ook de 
meest uitgediepte vertelling van de serie is Expecting. De 
installatie neemt de volledige kapelruimte van het Centraal 
Museum in beslag. Die kapel is verdeeld in een beneden- en 
een bovenruimte, verbonden door een dubbelhoge altaar
ruimte. Rist heeft alle ramen afgeschermd met een patchwork 
van veelkleurige stukjes stof, net een soort overgordijnen. 
In de benedenkapel zwaaien gekleurde lichtcirkels heen en 
weer, terwijl het kruisgewelf dient als scherm voor een video
projectie: een levende Christusfiguur - bij nader inzien een 
vrouw - staat of hangt achtereenvolgens in de natuur, bij de 
dokter en in een hotel. Bij de beelden klinkt een zacht zoe
mende soundscape die continu evolueert. Vanuit de gewel
ven wordt een film in de altaarruimte geprojecteerd, die schil
derijen uit de museumcollectie toont terwijl ze langzaam 
opbranden. De doeken worden telkens van binnenuit door 
de vlammen verteerd, waardoor de altaarmuur - het scherm - 
doorheen de afbeelding terug zichtbaar wordt.
De video When I Run 1 Use My Feet, die deel uitmaakt van 
Expecting, wordt in de bovenkapel geprojecteerd op een 
patchwork van witte ondergordijnen dat centraal in de ruimte 
hangt. We zien close-ups van snel wegstappende benen, alsof 
ze steeds aan het oog van de camera willen ontglippen. Het 
voortdurende herhalen van diezelfde beweging verheft het 
‘uit het scherm stappen’ tot een rituele handeling. Net als 
beneden krijgt de bovenkapel letterlijk kleur door patchwork- 
overgordijnen, en vliegen naast de filmprojecties ook weer 
allerlei gekleurde lichtvlekken rond. Expecting, de installa
tie in de kapel, verbeeldt thema’s die gaan van religie over 
(feministische) symboliek en ritualiteit tot intimiteit. Maar 
het meest nadrukkelijke motief in deze installatie is de aan
tasting van de visuele ontboezeming: door het bewegen van 
de projectie over de gewelven, door het opbranden van de 
afbeelding of het wegstappen uit het beeld.
Dit aantasten, blootleggen of doorbreken van het intieme 
‘beeldverhaal’ op het scherm komt ook terug in de andere 
installaties van de tentoonstelling. In I’m Not the Girl Who 
Misses Much danst Rist frontaal voor de camera terwijl ze 
haar lichaam quasi reduceert tot de motieven waarop ze als

Pipilotti Rist

Uit de mini CD-rom catalogus gebaseerd op de video Cinquante-Fifty

vrouw bekeken wordt: knalrode lippen, een stel pronte bor
sten, absurd wiegende heupen en een onherkenbaar hoofd. 
Net als in Expecting laat Rist zich niet enkel als vrouw en 
als mens bekijken, maar gebruikt ze het scherm om zich net 
nog beter te laten bekijken. Het scherm is het vlak waarop 
Pipilotti Rist haar eigen geborgenheid, haar eigen ‘vrouw 
zijn’ compleet etaleert. Haar persoonlijkheid valt voor even 
samen met het scherm. Maar precies door die volledige over

gave kan ze het bekijken van haar lichaam en haar intimiteit 
helemaal gaan beheersen. Op het moment dat Pipilotti Rist 
zichzelf uitgesproken blootgeeft, stelt ze het bekijken van 
haar vrouwelijke lichaam, haar vrouwelijke persoonlijkheid 
zo expliciet dat ze de ervaring omdraait: het voyeurisme 
wordt betrapt, en zelf bekeken.
54 van Pipilotti Rist loopt tot 18 november 2001 in het Cen
traal Museum, Nicolaaskerkhof 10, 3500 GC Utrecht (tel. 
030/236.23.62; www.Centraalmuseum.nl). De catalogus bij 
de tentoonstelling is een mini CD-rom gebaseerd op de vi
deo van het werk Cinquante-Fifty. (D.V.V.)

SQUATTERS. Er heerst weer volop aandacht voor kunst 
in de publieke ruimte, en dat inspireert de kunst op haar 
beurt tot een hernieuwde belangstelling voor het bezetten, 
onderzoeken of creëren van ‘plaatsen’. In de mobilhomes 
van Atelier Van Lieshout, de interieurs van Jorge Pardo, de 
foto’s van Andreas Gursky of de minitieus in papier gere
construeerde interieurs van Thomas Demand, worden tel
kens ruimtes aangemaakt, vorm gegeven, geregistreerd en 
in beeld gebracht. Bij de tentoonstellingsmakers, gebrand 
als ze zijn op actuele ‘issues’, bleef dat uiteraard niet onop
gemerkt. Uit het zomerse tentoonstellingsaanbod blijkt dat 
stad en architectuur, alsmede het bijhorende begrippen
apparaat tegenwoordig goed in de markt liggen. De obligate 
stads- en parktentoonstellingen gaan deze zomer vergezeld 
van verschillende museale en andere tentoonstellingen die 
zich concentreren op begrippen als plaats, ruimte, en daar
van afgeleide thema’s zoals het capsulaire, het interieur, 
mobiliteit, stedelijkheid, enzovoort. In Witte de With is er 
Squatters. Aan negen internationale kunstenaars werd ge
vraagd projecten te ontwikkelen die “onderzoeken hoe ste
delijke ruimtes functioneren in een specifiek plaatselijke 
context”. Daarbij wordt het ‘kraken’ - of het illegaal be
trekken van een pand in de stad - als ‘cultureel model’ ge
hanteerd.
Krakers en kraakpanden zijn niet weg te denken uit de Ne
derlandse geschiedenis. Wie herinnert zich niet de televisie
beelden uit het begin van de jaren tachtig waarin de politie 
groepen krakers — vaak met gëweld - uit panden verdreef? 
De krakersbeweging, die voortkwam uit anarchistische be
wegingen zoals Provo, de kabouters, maar ook de punkers 
van de jaren zeventig, beleefde haar hoogtepunt met het in
storten van de huizenmarkt in Nederland in het begin van 
de jaren tachtig. In steden als Rotterdam, Amsterdam of Den 
Haag werden massaal leegstaande panden ‘bezet’ en toe
geëigend; bewoners die uit hun woning dreigden te worden 
gezet, besloten simpelweg zo’n pand te betrekken en er te 
blijven. De krakersgeschiedenis is in meerdere opzichten 
een rijk en boeiend verhaal, maar in deze tentoonstelling is, 
de titel ten spijt, niets van dat verhaal te bespeuren. Het 
krakersfenomeen dient er alleen maar als een romantisch 
avant-gardesausje, met de kunstenaar in de heroïsche rol van 
kraker. De tentoonstellingsfolder comprimeert de betekenis 
van de beweging tot de stelling dat “krakers de pioniers van 
de stedelijke ontwikkeling” zijn; en de link met kunst be
staat er vervolgens in dat de kunst een interessant model 
vindt in het “creatieve gebruik en hergebruik van ruimte” 
en in de manier waarop bij krakers “de metaforische of echte 
ruimte wordt bezet en getransformeerd op zoek naar nieuwe 
vormen en betekenis”. Daarmee is de kous af. De politieke 
en sociale betekenis van het kraken - het feit dat men zich 
bijvoorbeeld onttrekt aan de kapitalistische mechanismen 
van de vastgoedmarkt - vervaagt tot een abstracte artistieke 
strategie, met name die van - hoe kan het ook anders - het 
bezetten van plaats: de obligate formule van de site 
specificity. Meteen is ook alles gezegd over de tentoonstel
ling. We zien werken die allemaal wel iets met plaats te 
maken hebben, maar hun onderlinge verbanden zijn al even 
ver weg als hun relaties met het ‘kraken’.
Elk kunstwerk bezet natuurlijk een plaats, al was het maar 
door een plek op de muur af te bakenen, of letterlijk plaats 
te nemen in de ruimte. Als men dan nog vooraf aan de kun
stenaars gevraagd heeft om ‘ter plaatse’ te komen werken,

Middelheimmuseum 
Middelheimlaan 61 
2020 Antwerpen

Hessenhuis 
Falconrui 53 
2000 Antwerpen

Stadsbibliotheek, Nottebohmzaal
H. Conscienceplein 4
2000 Antwerpen

de tentoonstellingen zijn olie dogen toegankelijk, behalve op maandag, van 10 uur tot 17 uur
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dan neemt de kans op ruimtelijke verankering nog toe. Het 
probleem is echter dat plekgebondenheid nog altijd te pas 
en te onpas tot ‘tentoonstellingsconcept’ wordt opgewaar
deerd. Het begrip is zo uitgehold dat het een totale 
toepasbaarheid heeft verworven. Wie nog geen thema heeft, 
kan de kunstenaar nog altijd vragen om ‘nieuw, plaats
gebonden werk’ te creëren; de tentoonstelling zal dan zeker 
over plaatsen en plekken gaan. ‘Betekenis’ gegarandeerd, 
rest alleen nog een goed bekkende titel te kiezen die, zo 
blijkt achteraf, er eigenlijk niet toe doet. Want in feite brengt 
de tentoonstelling Squatters gewoon ‘jonge beloftes’ bij
een. Hun werk streeft wel naar een omgang met ruimte, 
maar de verschillende ruimtelijke strategieën en posities 
worden niet tegen mekaar uitgespeeld. Misschien hoeft dat 
ook niet. Maar waarom koos men dan zo’n - zeker in de 
Nederlandse context - beladen titel?
Squatters is onderdeel van de Culturele Hoofdstad Program
ma’s van Rotterdam en Porto, en vormt een samenwerking 
tussen Witte de With, het Museu Serralves en Porto 2001. 
Squatters #1 loopt tot 23 september, Squatters #2 van 7 ok
tober tot 2 december, telkens in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). (W.D.)

JHERONIMUS BOSCH. De herontdekking en -waarde
ring van het werk van Jheronimus Bosch in de twintigste 
eeuw is minstens evenzeer het werk van kunstenaars - met 
name symbolisten en surrealisten - als van kunsthistorici. 
Ook laatstgenoemden waren zich vaak van de affiniteit van 
de moderne kunst met Bosch bewust: voor Hans Sedlmayr, 
auteur van Verlust der Mitte, was het surrealisme amper meer 
dan een reeks kanttekeningen bij de Brabantse meester. Bij 
Bosch herkende Sedlmayr een letterlijk heilloze, helse en 
absurde wereld, die hij als voorafschaduwing van de mo
derne cultuur zag. Kunsthistorici die Bosch’ werk meer van
uit diens eigen tijd trachtten te verklaren, worstelden met de 
vraag hoe de (late) Middeleeuwen naast kathedralen, die op 
romantische wijze werden verheerlijkt als christelijke 
Gesamtkunstwerke, iemand als Bosch hadden kunnen vóórt
brengen. Het leidde tot wilde speculaties. Volgens onder 
anderen Wilhelm Fraenger zou Bosch een ketter zijn ge
weest. De zogenaamde Tuin der lusten speelt vanouds een 
centrale rol bij dergelijke interpretaties.
Ook in de catalogus van de Boschtentoonstelling die mo
menteel in Museum Boijmans Van Beuningen te zien is, 
wordt dit werk uitgebreid geanalyseerd, met name in het 
fraaie essay van Paul Vandenbroeck. Het linkerpaneel toont 
Adam en Eva in het paradijs, het rechterpaneel toont de hel. 
Maar het middenpaneel stelt ons voor een raadsel. Het is in 
zekere zin een voortzetting van het paradijs links, maar dan 
vol vreemde vruchten en dieren, en de suggestie van seksu
ele excessen. De interpretatie van de gehele triptiek hangt 
af van de vraag of men dit beeld als positief of negatief er
vaart. Vandenbroeck betoogt op overtuigende wijze dat 
Bosch hier een ‘vals’ aards paradijs neerzet, dat de mens 
regelrecht naar de hel op het rechterpaneel leidt. In de we

reld van Bosch leiden de meeste wegen naar de hel, en al
leen Christus kan verlossing bieden. Het middenpaneel van 
de Tuin der lusten is dus een waarschuwing, die echter aan 
kracht wint door het overduidelijke genot waarmee Bosch 
het tafereel geschilderd heeft.
De Tuin der lusten is alleen door gedeeltelijke kopieën in het 
Boijmans vertegenwoordigd: het Prado heeft het origineel niet 
in bruikleen gegeven. Wel te zien zijn - naast werken uit het 
Boijmans zelf, zoals de Marskramer en de Heilige 
Christoforus - onder meer de Berlijnse Johannes op Patmos 
en de Johannes de Doper uit Madrid, die samen deel hebben 
uitgemaakt van een altaarstuk. De Marskramer, zo blijkt uit 
het onderzoek dat aan de tentoonstelling voorafging, maakte 
met de eveneens getoonde panelen Dood van een vrek, 
Narrenschip en Allegorie op de gulzigheid deel uit van een 
geheel, een triptiek. Ook te zien zijn werken van Bosch’ 
navolgers en tijdgenoten, benevens diverse objecten uit de 
tijd van rond 1500 - zoals insignes, metalen volkssieraden 
met uiteenlopende motieven die soms opmerkelijke paral
lellen met details in Bosch’ schilderijen vertonen. De insig
nes hebben gelukkig een eigen zaal gekregen, waar men even 
kan uitblazen van het kronkelende parcours in de grote boven
zaal van de Bodonvleugel, die het leeuwendeel van de expo
sitie herbergt. Op drukke dagen (en daar zullen er nogal wat 
van zijn) wordt het doorlopen van dit donkere en krappe cir
cuit vermoedelijk een halve helletocht, temeer daar alles nogal 
vol hangt en het oog zelden enige rust krijgt. Niettemin is de 
tentoonstelling als geheel een doordacht en elegant antwoord 
op de vraag hoe men op een zinvolle wijze een retrospectief 
kan maken van een meester met een zeer klein oeuvre, waar
uit enkele cruciale werken dan nog ontbreken. De keuze om 
Bosch in zijn cultuur - zowel de schilderkunstige als de volks
cultuur - in te bedden, gaat in tegen een geniecultus die de 
kunstenaar isoleert uit zijn tijd, maar zonder dat de bijzon
dere aard van Bosch’ werk wordt ontkend.
Helaas neemt de expositie een wat weifelende houding aan 
ten opzichte van de - eveneens getoonde - moderne en he
dendaagse kunst ‘in de geest van Bosch’. Het hedendaagse 
werk is grotendeels bijeengebracht in ruimtes vóór en na 
het begin van de ‘echte’ tentoonstelling. Robert Gobers was
sen onderlichaam met muziekpartituur op de gelige billen is 
letterlijk ontleend aan een werk van Bosch, maar het zou 
ook goed op zijn plaats zijn geweest als dat niet het geval 
was. Verder is de selectie van hedendaags werk weinig over
tuigend, en het is maar de vraag of Bosch nog wel leeft in de 
hedendaagse kunst. Het is in ieder geval opmerkelijk dat 
een prachtige, op Bosch’ Londense Doornenkroning geba
seerde video van Bill Viola (gelukkig zonder new age sym
boliek) qua licht en plasticiteit meer aan Caravaggio doet 
denken. Waar kunstenaars ten tijde van het surrealisme het 
Boschbeeld nog mee bepaalden, wordt de hedendaagse 
Bosch meer dan ooit door kunsthistorici gecreëerd. Van de 
oudere moderne kunst is in Rotterdam echter weinig meer 
te zien dan een Ensor en een Dalf. Het is jammer dat ten
toonstelling en catalogus niet meer aandacht besteden aan 

de Bosch van de symbolisten, surrealisten en de kunsthisto
rici uit de (vroege) twintigste eeuw. Dit was het inzicht in de 
aantrekkingskracht van Bosch voor het hedendaagse publiek 
ten goede gekomen. Het is zinvol en noodzakelijk om Bosch 
in zijn eigen tijd te situeren, maar een zuiver historische 
contexualisering kan ook leiden tot een pseudo-objectivi- 
teit, waarbij men veronachtzaamt dat ook de eerdere 
Boschreceptie iets over het werk kan vertellen; zelfs de meest 
onhoudbare interpretaties trachten immers een antwoord te 
geven op vragen die door de schilderijen worden opgeroe
pen. Het is toch duidelijk dat Bosch niet valt op te sluiten in 
‘zijn tijd’; de twintigste eeuw was óók zijn tijd, en de reac
ties van mensen als Sedlmayr en Fraenger zijn niet minder 
interessant dan het huidige onderzoek. Zij verdienen het, 
net als de surrealisten, om serieus genomen te worden. Het 
getuigt van een verarmd historisch besef dat dit niet is ge
beurd.
Jheronimus Bosch, tot 11 november in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00; www.BoschUniverse.com). (S.L.)

25 JAAR KUNST IN ALMERE. Het is een wonder dat 
pioniers Almere niet onmiddellijk hebben volgestort met 
kunst, want het moet een troosteloze aanblik geweest zijn, 
zo’n dertig jaar geleden. Het ‘gedolven graf, zoals een 
zondagsdichter de polder eens noemde, moest in een hoog 
tempo leven worden ingeblazen. In de afgelopen vijfen
twintig jaar is Almere bezaaid met kunst. Bekend is bijvoor
beeld De Groene Kathédraal (1987-1996) van Marinus 
Boezem, opgetrokken uit populieren. Maar ook binnen de 
bebouwde kom heeft de kunst wortel geschoten. 
(On)voltooide beelden, 25 jaar kunst in de openbare ruimte, 
dat nu in De Paviljoens loopt, geeft een overzicht van de 
uiteenlopende manieren waarop de drooggelegde lap grond 
Almere met kunst beschonken werd. De tentoonstelling is 
het aardigst wanneer men ze als een plaatjesboek bekijkt: 
vluchtig doorbladerend en af en toe een regeltje commentaar 
lezend. De ietwat saaie presentatie wordt in het Cahier 4 
aangevuld met een helder overzicht van het opdrachten- 
beleid in die vijfentwintig jaar. Niettemin is het raadzamer 
om bij Dé Paviljoens een fiets te lenen en erop uit te trekken, 
op zoek naar stadse polderkunst.
Een gek idee was het niet, zo’n jonge stad aankleden met 
kunstwerken, om het op die manier een gezicht en aanzien te 
geven. Identiteit moest dit blanke land een kwart eeuw 
geleden nog krijgen, geschiedenis moest het nog schrijven. 
En wat een vrijheid heeft de kunstenaar niet, die een werk 
mag maken op zo’n onbeschreven plek. Comelis Rogge, 
kunstenaar en einde jaren tachtig kunstadviseur voor Almere, 
zag grote voordelen: “Een kunstenaar kan in Almere veel 
beter uit de voeten dan in een oude stad als Zwolle of 
Deventer waar de historie een flinke stempel heeft gedrukt 
op het stadsbeeld. (...) Almere is wat dat betreft net zo fris als 
een stadje uit het Wilde Westen van Amerika - niet gehan- 
dicapt door een cultureel verleden.” Of dat culturele verleden
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nu een handicap is of een prikkelend vertrekpunt, het gaat om 
de vraag met welk soort beelden men een stad als Almere 
identiteit wil geven. Rogge koos einde jaren tachtig onder 
andere voor Pjotr Müller en Sigurdur Gudmundsson. Eerst
genoemde bouwde een triomfboog in het Koningin 
Beatrixpark, de andere ontwierp een beeld met bronzen vis- 
en vogelmotieven voor de Grote Markt. Het zijn autonome 
beelden die klassiek cultuurgoed importeren, of die refereren 
naar tijdloze mythologieën. Almere telt enorm veel gelijk
aardige beelden, die zo ‘universeel’ zijn dat ze in iedere 
willekeurige stad in Nederland wel een plekje hadden kun
nen vinden. Dat ze de stad dus echt van een identiteit 
voorzien, valt te betwijfelen.
Neem dan het kunstbeleid van een kleine tien j aar daarvoor. 
De polderpompen waren nauwelijks uitgeronkt, of er lagen 
al ambitieuze plannen klaar. Kunstenaars zouden mee gaan 
draaien in een ontwerpteam, waar men ook stedenbouwers 
bij wilde betrekken. Kunstadviseur Berend Hendriks, die 
ook deel uitmaakte van de Arnhemse School, stimuleerde 
een dergelijke werkwijze die in praktisch opzicht echter 
onuitvoerbaar bleek. Uiteindelijk realiseerde hij alleen De kus 
(1984), een werk dat bestaat uit ronde en vierkante palen die 
met hun spiegelende koppen land, lucht en water nader tot 
elkaar brengen. Het sluit naadloos aan bij de ruimtelijke 
situatie ter plekke en verwijst ook naar de hele polder, als een 
land waar deze elementen op een kunstmatige manier met 
elkaar zijn verstrengeld. Hendriks voegt niet zozeer iets nieuws 
toe, hij toont gewoon de eigenheid van de nieuwe stad.
Hoe onuitvoerbaar de radicale plannen van Hendriks en de 
eerste kunstadviseurs ook waren, de achterliggende ideeën 
zijn actueler dan ooit tevoren. Men hoeft maar namen als 
John Körmeling en Atelier/Joep van Lieshout te noemen, of 
de hele kunstwereld zet al een harmonieus engelengezang in. 
Kunstenaars houden zich opnieuw en op succesvolle wijze 
bezig met het integreren van kunst in de omgeving, al 
huldigen ze een minder strenge leer dan hun voorgangers.
Schie 2.0 is ook zo’n clubje van architecten, kunstenaars en 
ontwerpers dat kunst wil integreren in de context. In 1999 
lanceerden zij een idee voor de vinexwijk Tussen de Vaarten 
in Almere. Eén van de staatstukken toont een sportveld 
tussen de woningen; elders heeft een bos zich tussen de 
rijtjeshuizen weten te wringen. Identiteit wordt niet met 
behulp van een beeldje op een sokkeltje naar de wijk gehaald. 
In plaats daarvan schept Schie 2.0 condities: plaatsen net 
buiten de deur - ontspanningsruimtes en ontmoetings
plekken - waar mensen zelf hun ‘identiteit’ uit kunnen 
halen, om het ‘hier’ ermee op te vullen. Identiteit is geen 
kunstzinnig etiket dat op een woonwijk wordt geplakt; het is 
iets dat door ingrepen een vorm kan gaan zoeken, en zich zo 
zal nestelen in de alledaagse leefwereld, in de vinexwijken, 
in de stad. Maar het veelbelovende plan sneuvelde. Almere 
vond het waarschijnlijk een al te drastische ingreep. Noch
tans levert Schie 2.0 een rake commentaar op het hele ‘kunst 
en identiteit’ fenomeen. En wat meer is, met dergelijke kunst 
kun je makkelijk een hele polder volstorten.

Stephan Balkenhol

Zonder titel. Muzenpark, Almere, 1998

(On)voltooide beelden—25 jaar kunst in de openbare ruimte 
loopt tot 11 november in De Paviljoens, Almeers Centrum 
voor Hedendaagse Kunst, Odeonstaat 5,1325 AL Almere 
(036/537.82.82). (N.W.)

UN ART POPULAIRE. Un art populaire is de even vrij
blijvende als dubbelzinnige titel van een tentoonstelling in 
de Parijse Fondation Cartier. Ze confronteert hedendaagse 
volkskunst met actuele kunstvormen die zich door deze 
tribale uitdrukkingsmogelijkheden lieten inspireren. De ti
tel is dubbelzinnig omdat hij laat uitschijnen dat deze kunst
vormen niet alleen volks maar ook populair zouden zijn. 
Populaire kunst is echter een contradictio in terminis. Kunst 
wordt door het grote publiek niét bezocht, noch gesmaakt. 
Un art populaire heeft dan ook even weinig te maken met 
hedendaagse kunst als met volkskunst.
Sinds Magiciens de la terre, de controversiële tentoonstel
ling die in 1989 door Jean-Hubert Martin werd voorgesteld 
in het Parijse Centre Pompidou, zweren bepaalde Franse

kunstfilosofen bij een antropologische, zoniet etnografische 
benadering van de hedendaagse kunst. Paradoxaal genoeg 
leest men daarbij niet alleen de hedendaagse kunst maar ook 
de volkskunst in hoofdzaak als een formeel verschijnsel 
- dat werd vorig j aar nogmaals ten overvloede geïllustreerd 
op de vijfde biënnale van Lyon. Men maakt de hedendaagse 
kunst in dat geval los van haar historische context - de wes
terse avant-garde van de twintigste eeuw - en vervreemdt 
de volkskunst van haar tribale oorsprong en haar politieke, 
religieuze en sociale functie. Kunst, of wat men daar ook 
onder verstaat, is dan enkel nog een kwestie van (goede) 
smaak, minder van betekenis of van zingeving.
Volgens de catalogus zijn de werken in Un art populaire 
vooral gekozen om hun “plastische kwaliteiten en hun beel
dende kracht". Nochtans wil deze tentoonstelling ook een 
“nieuwe visie” voorstellen op de volkskunst die, hoezeer ze 
ook in de traditie en in collectieve productievormen is 
ingebed, ook vernieuwend, inventief en creatief heet te zijn. 
Un art populaire wil in één klap komaf maken met de cate
gorieën van de kunstgeschiedenis en de aanvaarde hiërar
chie. “Soms op de grens van de art brut, de Folk Art, de 
Outsider Art, de moderne kunst, de naïeve kunst of de kunst 
van geestesgestoorden, ontsnappen de verzamelde werken 
aan een strenge cartografie, keren ze zich met hun rug naar 
de etiketten die de volkskunst buiten het veld van de heden
daagse kunst trachten te houden. De moderniteit van de 
volkskunst berust in het ontsnappen aan deze categorieën.” 
En daarin zou ze dicht aanleunen bij een “hedendaagse kunst- 
scène die zelf de grenzen tussen de verschillende domeinen 
van de creatie ondermijnt of aan het wankelen brengt”.
Door de volkskunst uit haar context te halen en de heden
daagse kunst in het keurslijf van de volkskunst te dwingen 
- traditie, ambachtelijkheid, groepswerk... - verliezen uit
eindelijk beide aan betekenis. Het etnografische object wordt 
herleid tot esthetische kenmerken, die de laatste zorg van de 
maker waren, en de hedendaagse kunst krijgt een al even 
reducerende behandeling. Er zijn soms wel formele verwant
schappen tussen de volkskunst en wat men hier un art savant 
noemt, maar de bedoelingen van de volkskunst zijn sociaal, 
niet artistiek. Haar ambachtelijke productievorm is de uitdruk
king van een groepsgevoel, en staat lijnrecht tegenover de 
conceptuele creatie van het individu in de hedendaagse kunst, 
die hoofdzakelijk bestemd is voor een gecultiveerde elite.
Alsof de organisatoren onbewust hun stelling hebben wil
len ondermijnen of tegenspreken, vinden we het werk van 
de westerse kunstenaars (waaronder de levensgrote in hout 
gesculpteerde en rijk versierde Caterpillar van Wim 
Delvoye, speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling en voor 
de verzameling van de Fondation Cartier) in de mooiste 
ruimte op het gelijkvloers, terwijl het etnografisch werk uit 
hoofdzakelijk Afrika en Zuid-Amerika naar de kelder werd 
verwezen.
Maar ook zonder die hiërarchische scheiding was het on
derscheid tussen beide kunstvormen duidelijk merkbaar. 
Hedendaagse kunstenaars ontlenen thema’s, technieken of
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Uitzicht
Pjotr Muller

(On)voltooide beelden
25 jaar kunst in de openbare ruimte
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09.09.01 tot 21.10.01
Lidwien van de Ven 

seul / la main qui efface / peut écrire 
fotografie

04.11.01 tot 06.01.02 

Jennifer Tee 
nieuw werk

06.10.01 tot 11.11.01 
tevens in het kabinet 

Sanne Peper 
a grassy knole 

6 fotopanelen

M U S E U M 
HET DOMEIN
S I T T A R D

Kapittelstraat 6
Postbus 18
NL 6130 AA Sittard
Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111
email info@hetdomein.nl :
www.hetdomein.nl
tue-sun 11-17
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From: Dutch Art Institute, ArtEZ
***********************************************************************************  
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media
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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.

*OPEN 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

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

-The Netherlands W www.dutchartinstitute.nl
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vanabbemuseum Eindhoven

Het Van Abbemuseum staat aan de vooravond van een 
belangrijk veranderingsproces. Momenteel wordt druk 
gebouwd aan een prachtig nieuw museumcomplex 
waarvan de opening gepland is in december 2002. 
Met bijna vier keer zoveel ruimte en tal van nieuwe 
faciliteiten zal het museum een gevarieerder beleid 
kunnen realiseren. Voor deze uitdagende taak zoekt 
het Van Abbemuseum op korte termijn een:

Conservator Moderne en 
Hedendaagse Beeldende Kunst

(m/v) 36 uur

die de voorbereiding van de heropening en het toekom
stige beleid mede vorm kan geven. De nieuwe staf
medewerker levert een belangrijke bijdrage aan de tot
standkoming en uitvoering van het artistieke beleid.

Het van Abbemuseum is op zoek naar een communica
tief sterke persoonlijkheid met kennis van de moderne 
talen. Een organisatietalent met een afgeronde opleiding 
kunstgeschiedenis die vertrouwd is met het werken in 
de internationale hedendaagse kunstwereld.

Meer informatie over deze vacature vindt u op onze 
website www.vanabbemuseum.nl
Desgewenst kunt u daarna contact opnemen met 
Drs. J. Debbaut, directeur van het Van Abbemuseum 
of de heer F. Lubbers, adjunct-directeur 
(telefoon: 040-2758528)

Squatters

October 7 - December 2,2001

Massimo Bartolini
Alexandre Estrela 
Deanne van Heeswijk
Dosé Antonio Hernndez-Dez
Rita Magalhaes
Honoré d'O
Gert Robijns
William Speakman
Simon Starling

Witte de With 
center for contemporary art
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam

(t) +31 (0)104110144
(f ) +31 (0)104117924
(e) info@wdw.nl
( i ) www.wdw.nl
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motieven aan volkse culturen, zonder dat ze daar zelf deel 
van uitmaken. Dit geldt zowel voor de levensgrote 
mangafiguren van Takashi Murakami, de tatoeages die 
Claude Closky verwerkte tot behangpapier, de bricolages 
van Chris Burden uit de bidonvilles, als voor de insignes 
van de jeugdcultuur in de assemblages van Mike Kelley. 
Eén van de meest indrukwekkende bijdragen is de Back Yard 
van de Amerikaanse Liza Lou. Haar achtertuin is het ver
gulde ideaal van de Amerikaanse middenklasse. Het volle
dige tafereel, niet alleen de barbecue, de grasmaaier en het 
sproeisysteem, maar ook elk grassprietje, elke bloem en elk 
colablikje, is bezet met gekleurde parels. Lou idealiseert de 
vrije tijd en sublimeert het banale, maar ze brengt ook een 
hommage aan het traditionele ambacht in groepsverband. 
Tegelijk herwaardeert ze de meestal miskende typische 
vrouwenarbeid.
Ondanks die bijzondere bijdragen neemt Un art populaire 
geen duidelijk standpunt in ten aanzien van deze complexe 
maar uiterst boeiende materie. Hierdoor blijft de tentoon
stelling steken in een kleurrijk maar vrijblijvend spektakel. 
Dat is jammer, want hier zijn belangrijke kansen voor een 
ruime discussie blijven liggen. Niet over de relatie tussen 
de volkskunst en de hedendaagse kunst, maar over de pro
blemen van de contextualisering versus decontextualisering 
van de kunst, de relatie tussen de kunst en de cultuur, de 
zogenaamde autonomie van de kunst en haar universeel ka
rakter (problemen die opgelost leken en nu plots terugko
men). Maar het meest nog over het probleem van de demo
cratisering van de kunst en de vraag naar de wenselijkheid 
daarvan.
Un art populaire loopt tot 4 november in de Fondation 
Cartier, 261 Boulevard Raspail, Paris (14). (01/42.18.56.51). 
(L.V.D.A.)

DAN GRAHAM. “Mijn werk heeft niets van doen met theo
rie,” zegt Dan Graham in een gesprek met Benjamin 
Buchloh, dat is afgedrukt in de catalogus van de tentoon
stelling Dun Graham. Oeuvres 1965-2000. Het gesprek leest 
als een komische sketch voor twee oudere heren, die beide 
een product van de jaren zestig zijn maar toch op geen enkel 
moment willen begrijpen waar de ander het over heeft. 
Buchloh waardeert Grahams vroege werk, tot het einde van 
de jaren zeventig, als een vorm van maatschappelijk geën
gageerde institutionele kritiek. Net als Michael Asher, 
Daniel Buren en andere ‘conceptuele’ kunstenaars zou 
Graham een kunstpraktijk hebben ontwikkeld die de ver
vreemding van het kunstpubliek opheft, door dit publiek te 
laten ervaren dat museale en andere officiële presentatie
vormen geen natuurlijk en tijdloos karakter bezitten maar 
historische producten zijn, die het politieke en economische 
belang van bepaalde bevoorrechte groepen dienen. Graham 
reageert door te zeggen dat hij een dergelijke interpretatie 
volkomen banaal vindt en musea juist als geweldige plek
ken beschouwt met een groot potentieel aan sociale dyna
miek. Buchloh kaatst terug dat Grahams glazen paviljoens 
uit de jaren tachtig en negentig een regressie inhouden naar 
de verfoeide ‘transhistorische’ essentialia van de fenome
nologie; bovendien zouden de paviljoens in tijden van eco
logische rampspoed de fictie van de arcadische landschaps
tuin helpen overeind houden. Op dit punt in het gesprek 
worden de uiteenzettingen van Buchloh steeds langer en de 
antwoorden van Graham steeds korter en geïrriteerder.
De retrospectieve tentoonstelling in het Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, die in november zal doorreizen naar het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo, ondermijnt de theore
tische schema’s die Benjamin Buchloh hanteert door de na
druk te leggen op de veelzijdigheid en gelaagdheid van Dan 
Grahams kunstenaarschap. Graham wordt in zekere zin ge
presenteerd als een stamvader van al de hedendaagse kun
stenaars die zich van de meest uiteenlopende media en 
presentatievormen bedienen. De tentoonstelling toont vroege 
tijdschriftpublicaties en tekstwerken, enkele film- en video- 
installaties, een reconstructie van sleutelwerken zoals Public 
Space/Two Audiences (1976), de videodocumentaire Rock

Dan Graham

Public Space / Two Audiences, 1976

My Religion (1982-84), talrijke architectuurmodellen, een 
aantal paviljoens op ware grootte, en een New Design for 
Showing Videos (1995), waarin videoregistraties van 
performances en installaties kunnen worden bekeken.
De omvang van de tentoonstelling valt nog in het niet bij 
die van de catalogus, waarin voor het eerst Grahams com
plete oeuvre vanaf 1965 systematisch en chronologisch is 
gedocumenteerd. In de tentoonstelling is vanzelfsprekend 
maar een fractie van dat geheel te zien. De nadruk lijkt daar
bij te liggen op de latere architectuurmodellen, die het groot
ste deel van de halfronde hoofdzaal in beslag nemen; in ver
gelijking daarmee zijn de vroege werken - de tekstwerken, 
de tijdschriftpublicaties, de diaserie Homes for AmericcD- 
wat stiefmoederlijk behandeld. Hoewel de lastige architec
tuur van het Parijse museum deze indeling mede zal hebben 
afgedwongen, hadden de curatoren - Marianne Brouwer en 
Corinne Diserens - ook kunnen besluiten om de chronolo
gie helemaal los te laten en alles door elkaar te gooien, in de 
wetenschap dat ze het overzicht van de oeuvrecatalogus toch 
nooit op zaal konden evenaren. Daarmee was ook de 
hybriditeit van Grahams kunstenaarschap als thema beter 
uit de verf gekomen.
De kunstenaar zelf is degene die dat thema in interviews het 
zwaarste accent geeft. Hij beseft dat iedere indruk van theo
retische en artistieke zuiverheid moet worden vermeden, wil 
hij niet - met Buchloh - als een reliek van de jaren zestig te 
boek komen te staan. Hybriditeit is zijn huidige wensbeeld 
en ideaal. “Ik houd zowel van de muziek van Ray Davies 
als de architectuur van Eero Saarinen. Al mijn werken zijn 
hybriden. Ik denk dat de adolescentie bestaat uit hybride 
mutaties, zonder geboortebeperking voor de cultuur. Ik heb 
al mijn werken geconcipieerd als hybriden in een staat van 
wanorde.” (catalogus, p. 400) Hybriditeit betekent in dit 
verband niet zozeer dat verschillende media en technieken 
naast en door elkaar worden gebruikt - dat is sinds de jaren 
zestig tot een cliché verworden. Belangrijkeris dat tegen
strijdige, elkaar uitsluitende concepten worden geïntegreerd 
tot één quasi-transparante structuur. Het is vanuit dat per
spectief dat Graham nu op zijn vroege productie terugkijkt. 
In Alteration to a Suburban House (1978) ontwaart hij een 
kruising tussen de architectuuropvattingen van Mies van der 
Rohe en die van Robert Venturi. Zijn latere architectuur
modellen zouden zowel van alternatieve kunstenaarsruimtes 
(de loft) als representatieve bedrijfsarchitectuur (het atrium) 
zijn afgeleid. Het is niet moeilijk om, in deze trant doorden
kend, nog meer ‘onmogelijke’ kruisingen te ontwaren in 
Grahams werk. Zo zijn de performances uit de jaren zeven
tig te beschouwen als empirische constructies waarin het 
existentialisme van Jean-Paul Sartre, de interferentiepatronen 
uit de muziek van Steve Reich en het exhibitionisme van 
Jim Morrison ertoe worden gebracht elkaar wederzijds te 
bevruchten.

Eén van de hoogtepunten in de tentoonstelling vormt Body 
Press (1970-72). Deze dubbele filmprojectie toont een naakte 
man en vrouw, staand met de rug naar elkaar toe in een 
cilinder van spiegelglas. Ieder filmt het eigen vervormde 
spiegelbeeld, door een camera met de lens naar voren in een 
zijwaartse beweging over het eigen lichaam te schuiven. 
Achter hun rug nemen ze de camera van elkaar over, waarna 
de procedure wordt herhaald, eerst ter hoogte van de borst, 
vervolgens ter hoogte van de hals. De twee filmloops van 
acht minuten worden in een kleine, verduisterde ruimte op 
tegenoverliggende wanden geprojecteerd. Het ratelende ge
luid van de filmprojectoren schuift een duister orgelpunt 
onder het beeld - twee naakte lichamen die met lethargische 
blik een industrieel reproductieapparaat tegen zich aandruk
ken, als ware het een fetisjistisch liefdesobject.
Dan Graham. Oeuvres 1965-2000 is nog tot 14 oktober te 
zien in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11 Ave
nue du Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00) en 
vanaf 25 november in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. 
(C.V.W.)

BRUNO CARBONNET/CHRISTOPHE CUZIN. De 
dubbeltentoonstelling Bruno Carbonnet/Christophe Cuzin is 
de eerste tentoonstelling van Françoise Cohen die begin dit 
jaar Guy Tosatto opvolgde als conservator van Carré d’Art 
in Nîmes. Guy Tosatto werd benoemd als nieuwe directeur 
van het Musée des Beaux-Arts de Nantes.
Françoise Cohen was jarenlang werkzaam in het Musée des 
Beaux-Arts André Malraux in Le Havre, waar ze onder an
dere verantwoordelijk was voor historische tentoonstellin
gen als Britannica. Trente ans de sculpture (1988) en Là 
transparence dans l’art du XXe siècle (1995).
Met de tentoonstelling Carbonnet/Cuzin breekt ze niet alleen 
met het prestigieuze en internationale programma van haar 
voorganger, die sinds de opening van het Carré d’Art in 1993 
werk toonde van Gerhard Richter, Sigmar Polke, Rebecca 
Hom, David Tremlett en Juan Munoz. Ze formuleert ook een 
duidelijke kritiek op de museumarchitectuur die Norman Foster 
hier, binnen het kader van een historische site (rechtover het 
Romeinse Maison Carrée) en een cultureel centram, in het 
begin van de jaren negentig in opdracht van de stad neerzette. 
Bruno Carbonnet (1957) en Christophe Cuzin (1956) beho
ren tot dezelfde generatie. Allebei beoefenen ze een schil
derkunst waarin de noties van kleur en licht een determine
rende rol spelen. Voor beiden is het kunstwerk de drager 
van een directe perceptieve ervaring binnen een gegeven 
ruimte. Bij Cuzin is die relatie met de ruimte altijd exclu
sief; elk werk van Cuzin bestaat maar in relatie tot één be
paalde ruimte, terwijl het werk van Carbonnet in verschil
lende ruimtes telkens weer andere relaties kan aangaan.
Het werk van Bruno Carbonnet balanceert tussen de klassieke 
opvatting van het beeld en de moderne benadering van het 
object. De verhouding tussen beide drukt hij symbolisch uit 
in een reeks schilderijen van ‘grijpbare’ voorwerpen als een 
mes, een hamer of een fles, geschilderd op ware grootte. Het 
seriële karakter van zijn werk, van de reeks Les Maisons (1987) 
tot de recente Les Ciels (2001), sluit aan bij een moderne op
vatting, maar tegelijk functioneren het ‘huis’ of de ‘lucht’ nog 
als klassieke symbolen. Beide onderwerpen geven ook aan
leiding tot een reflectie over de geschiedenis van de perspec
tief, van geometrisch naar atmosferisch and back again.
Cuzin daarentegen negeert de autonomie van het kunstwerk 
volledig en vertrekt steeds van de architectuur. Omdat Cuzins 
schilderijen eigenlijk architecturale ingrepen zijn, eisen ze 
een ruimtelijke in plaats van een frontale lectuur. Terwijl 
Mondriaan zijn schilderijen als een soort architectuur in twee 
dimensies opvatte, zien we bij Cuzin net het omgekeerde. De 
architectuur wordt een soort driedimensionaal schilderij. 
Het gebruik van industriële muurverf, die met de rol is 
aangebracht, versterkt de relatie met de tentoonstellings- 
architectuur nog.
Als lectuur van de architectuur en de karakteristieken van de 
tentoonstellingsruimte vormt deze schilderkunst een instruc
tief commentaar op de architectuur van Norman Foster.

Joseph Plateau (1801 -1883)

Leven tussen Kunst en Wetenschap

Caermersklooster Gent /15 september - 28 oktober 2001
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Diens ‘glazen huis’ oogstte in het zonnige zuiden bijzonder 
veel kritiek. Terecht, zo bleek, want op de vooravond van de 
zomerse inhuldiging moest men ijlings velums aanbrengen 
om het publiek en de werken tegen de ondraaglijke hitte te 
beschermen. Even onnatuurlijk is Fosters poppenkastachtige 
opvatting van het museum. De tentoonstellingszalen werden 
over twee verdiepingen als wandelgangen geordend rond het 
centrale atrium, dat Foster verving door een glazen trap, 
waardoor dat centrum meteen zijn oorspronkelijke functie 
als ontmoetingsplaats moest opgeven. Het resultaat van deze 
theatrale conceptie (bij elke zaal is het alsof je in een open 
schoendoos binnenkijkt) is dat de toeschouwer niet in de 
zalen binnengaat, maar er voorbijloopt. Het ruimtelijke 
karakter van deze zalen wordt herleid tot zoveel lopende 
meter tentoonstellingswand. Dankzij de ingreep van 
Christophe Cuzin wordt de toeschouwer eindelijk uitgeno
digd de ruimte binnen te treden en haar daadwerkelijk te 
ervaren. Dat het bijna tien jaar heeft moeten duren om dit te 
realiseren, wekt niet alleen verwondering, het zegt ook veel 
over het gezag van de architectuur over de plastische kun
sten. W at echter de meeste verwondering wekt, is dat niet een 
beeldhouwer, maar een schilder deze ingreep realiseerde. 
Bruno Carbonnet en Christophe Cuzin tot 30 september in 
Carré d’Art, Place de la Maison Carrée, 30031 Nîmes (04/ 
66.76.35.70). (L.V.D.A.)

Beeld/Scherm

MARK NAPIER. De website van internetkunstenaar Mark 
Napier fungeert als een soort oeuvrecatalogus van zijn werk: 
er is een index met een ruime selectie van werken, van oud 
(onderaan) tot zeer recent (bovenaan). Het meest ophef
makende werk van Napier, The Distorted Barbie, is echter 
alleen te vinden op zijn oude site, waarvan potatoland de 
opvolger is (http://users.rcn.com/napier.interport). Speel
goedfabrikant Mattel was niet geamuseerd door The 
Distorted Barbie, en liet de juridische spierballen zodanig 
rollen dat Napier de nog redelijk herkenbare Barbieplaatjes 
(het werk bestond, zoals de titel al aangeeft, uit elektronisch 
verminkte plaatjes van Barbiepoppen) moest vervangen door 
minder realistische afbeeldingen. Het is een ontluisterende 
illustratie van wat vrijheid van meningsuiting nog betekent 
in het tijdperk van de ‘juridisering’ en copyrightterreur. 
Waarom zou Mattel dusdanig overspannen hebben gerea
geerd? Napier heeft vermoedelijk gelijk als hij stelt dat de 
actie van de speelgoedgigant niet zozeer ingegeven was door 
direct winstbejag, als wel door de vrees dat het symbool 
Barbie zou worden aangetast door semiotisch terrorisme 
- al getuigt Napiers uitspraak “If her meaning is distorted, 
she will cease to exist” van overdreven optimisme. The 
Distorted Barbie was een oefening in iconoclasme, maar 
wellicht nog meer in exorcisme: een poging om deze plastic 
godin van de twintigste eeuw van haar voetstuk en uit de 
hersenpan te stoten. Een subtielere vorm van esthetisch ter
rorisme heeft Napier onwikkeld met zijn alternatieve 
browsers Shredder 10 (1998) en RIOT (2000). Als men hier
mee een webpagina opvraagt, wordt deze vertekend en ver
snipperd gepresenteerd: terwijl de normale browser de co
des op zo’n manier leest dat de site wordt getoond zoals het 
hoort, onderwerpen Shredder en RIOT ze aan manipulaties. 
De Shredder gaat steeds met een enkele pagina aan de haal, 
terwijl RIOT - omschreven als een “cross content browser” - 
de actuele pagina in een soort mozaïek vermengt met eerder 
opgevraagde pagina’s. Het resultaat van RIOT is daarmee 
complexer en rijker, en veel verrassender dan dat van de 
Shredder, waar je al snel ongeveer weet watje kan verwach
ten (de sites worden steeds op dezelfde manier vertekend). 
De jongste loot aan deze tak van Napiers werk is FEED 1.0, 
die de HTML-codes en afbeeldingen van een webpagina 
verwerkt in diverse vakjes met uiteenlopende kleuren en 
nerveus wiebelende grafiekjes: “displays that chart, graph, 
and plot the data”. Dé betreffende site wordt aldus geabstra
heerd en - met enige ironie - geësthetiseerd. Met het genre

Mark Napier 

p-Soup (primordial participation visual soup)

van de ‘alternatieve browser’, die de schijn van natuurlijk
heid van websites doorbreekt en de achterliggende construc
tie laat zien, sluit Napier aan op de codefixatie van de vroege 
netkunst, die zich op ‘het wezen’ van het medium wilde 
storten. Het gaat echter ook om een sluwe vorm van 
appropriation, die daarmee in het verlengde ligt van The 
Distorted Barbie: beide functioneren “by appropriating and 
vicariously ‘destroying’ content from the web”. Het nieuwe 
werk loopt echter geen juridische risico’s à la The Distorted 
Barbie. Napier maakt immers alleen de browser. Het is de 
gebruiker die de websites opzoekt en in vertekende vorm op 
zijn monitor krijgt - en het opvragen van websites geldt niet 
als copyrightschending. Deze alternatieve browsers komen 
dus voort uit een mediakritische impuls, maar de decora
tieve patronen die eruit resulteren tonen ook Napiers achter
grond in de abstracte schilderkunst: de vernietiging van de 
mediale schijnwereld leidt tot abstractie die weliswaar geen 
modemische ‘zuiverheid’ pretendeert te zijn, maar wel een 
alternatief wil bieden. Napiers verleden als abstract schilder 
breekt helemaal door in de visueel verrukkelijke werken 
Puise en p-Soup (een complexere nieuwe versie van een 
ouder werk, Ripplé). Pulse bestaat uit verticale strepen die 
door er met de muis overheen te bewegen steeds andere 
kleurcombinaties vormen. Met Ripple kon de gebruiker door 
muisklikken een soort virtuele waterdruppels op het beeld
scherm laten vallen, hetgeen tot patronen van expanderende, 
elkaar oversnijdende cirkels leidde; in p-Soup (“primordial 
participation visual soup”) is dit principe uitgebreid met cir
kels, vierkanten en strepen in verschillende kleuren, hetgeen 
- akoestisch ondersteund door uiteenlopende bliepjes - tot 
een soort van bewegende futuristische compositie leidt. Als 
Napier alleen dit soort werk zou maken, zou hij misschien 
aan eenzijdig estheticisme ten prooi vallen, maar zijn an
dere werk voorziet het van een context.
Napier is inmiddels opgemerkt door een kunstwereld, die de 
jarenlang nogal zelfstandige ‘net.art’ tegen hoog tempo aan 
het incorporeren is. Kunstkolossen als het MoMA, het 
Whitney en de DIA Art Foundation hebben websites met 
netkunst ontwikkeld en tentoonstellingen op touw gezet; 
onlangs nam Napier deel aan Data Dynamics, een tentoon
stelling de zich zowel op het web als in het Whitney Museum 
of American Art afspeelde. Hij maakte hiervoor het werk 
Poznt-ro-Poznr(nogtezienonderwww.potatoland.org/point), 
dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om aan ‘online action 
painting’ te doen: je typt eén naam in eh beweegt vervolgens 
met de cursor over het beeldscherm, waardoor kronkelende 
veelkleurige banen ontstaan die uit de betreffende naam zijn 
opgebouwd. Als commentaar op de subjectcultus van het 
abstract expressionisme is dit misschien wat belegen, maar 
Napier legt wel op geestige en visueel fraaie wijze een 
verband met de wens van mensen om op het web (bijvoor

beeld met onbenullige personal homepages vol vakantie
foto’s) hun sporen achter te laten. Het valt te hopen dat 
Napier - nu steeds meer instellingen zich op de netkunst 
storten - ook in de toekomst (een groot deel van) zijn werk 
handig bijeengebracht en gratis toegankelijk blijft maken op 
zijn site. (S.L.)

Vormgeving

VOUS AIMEZ LES OBJETS... ? De Frac Nord-Pas de 
Calais belicht in zijn zomertentoonstelling het werk van drie 
gerenommeerde designers: Achille Castiglioni (°1918), 
Jasper Morrison (° 1959) en Constantin Grcic (° 1965). Deze 
ontwerpers hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar 
gemeen. Zo zijn ze bijvoorbeeld geen generatie- of landge
noten en is ook het karakter van hun vormgeving erg uiteen
lopend. Castiglioni vervaardigt onder meer gebruiksvoor
werpen aan de hand van bestaande objecten; zo is de staande 
lamp Toio uit 1962 samengesteld uit een autolamp, een sta
len staaf en onderdelen van een hengel. Morrison bedenkt 
seriemeubelen die in hun eenvoud vaak de indruk wekken 
zich nog in het stadium van het prototype of studiemodel te 
bevinden. Op Thinking Man’s Chair uit 1986 zien we bij
voorbeeld nog de handgeschreven krijtnotities van de maten. 
Grcic tenslotte - vorig jaar eregast op Interieur (Kortrijk) - 
weet op een gevatte manier archetypen uit het domein van 
de industriële vormgeving te herinterpreteren of een nieuwe 
bestemming te geven. De draagbare lamp Mayday uit 1998 
ontleent zijn vorm aan een megafoon.
Uit de persmededeling blijkt echter dat we Vous aimez les 
objets...? vooral als een programmaverklaring moeten op
vatten. De Frac wil namelijk, na enkele jaren onderbreking, 
opnieuw design verzamelen. De keuze van de drie designers 
moet in dat licht worden begrepen. De tentoonstelling com
bineert het werk van Castiglioni - waarvan men doorheen 
de jaren al een verzameling aanlegde - met het design van 
twee ‘nieuwkomers’ in de collectie. Dat het aankopen van 
design geen nieuwe maar een hernieuwde ambitie is, wordt 
nog eens extra in de verf gezet door een selectie uit de ‘vaste’ 
designverzameling. In de marge van de tentoonstelling pre
senteert het Frac eveneens ontwerpen van Vemer Panton, 
Olivier Mourgue, Charles Eames en anderen.
Verder staat in Vous aimez les objets...? de persoonlijke blik 
van de ontwerper op de alledaagse materiële omgeving cen
traal. De wijze waarop designers naar ‘gewone’ dingen kij
ken, kan volgens designcurator Catherine Geel een licht 
werpen op hun werkwijze. Om dat te illustreren heeft het 
Frac de oeuvres van hun drie gasten telkens geconfronteerd 
met hun persoonlijke collectie ‘objecten’. Alledrie verza
melen ze immers gewone voorwerpen: Morrison legt zich 
toe op fotografische beelden, Grcic verzamelt kleerhangers 
en Castiglioni heeft iets met messen.
De presentatie van het design naast die ‘gewone’ voorwer
pen nodigt natuurlijk uit tot vergelijken, en dat werkt de Frac 
ook in de hand. Castiglioni, Grcic en Morrison kregen elk een 
afzonderlijke ruimte toegewezen waarvan telkens één kant 
werd voorbehouden aan het professionele ontwerp en een 
andere aan de persoonlijke collectie. De designmeubelen 
- stoelen, lampen, tafeltjes... — zijn in een los verband op de 
grond geplaatst, zonder sokkel en tegen de achtergrond van 
een grote foto van het ontwerpersatelier. De persoonlijke 
collecties, aan de andere zijde van de ruimte, zijn niet fysiek 
aanwezig. Ze worden voorgesteld aan de hand van een strak 
geordende reeks documentaire foto’s.
Hier en daar brengen de ‘gewone’ voorwerpen persoonlijke 
fascinaties van de ontwerpers aan het licht, en nodigen ze 
uit tot speculaties over het belang ervan voor het karakter 
van hun professionele werk. Zo ontwierp Grcic zelf een kleer
hanger die zijn persoonlijke collectie kleerhangers lijkt aan 
te vullen. Midden in het raster van foto’s die deze verzame
ling representeert, is zelfs nadrukkelijk een lege plek vrij
gehouden. Maar interessanter dan deze enigszins voor de 
hand liggende verbanden is het feit dat Vous aimez les
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objets...? de problematiek van het collectioneren zelf aan 
de orde stelt: zowel het persoonlijke als het museale verza
melen van gebruiksvoorwerpen. Zoals de titel voorzichtig 
aangeeft, stelt de tentoonstelling dat beide vormen van ver
zamelen een bijzondere, langdurige aandacht voor het alle
daagse object vereisen. Dit geldt zowel voor diegene die 
verzamelt als diegene die als ‘toeschouwer’ de betekenis of 
inhoud van een bepaalde collectie wil begrijpen. Vooral in 
de educatieve ‘ontvangstruimte’, die de expositie compleet 
maakt, overheerst deze gedachte. De bezoeker kan hier, 
omgeven door een paar designmeubelen uit de expositie, 
een tijdlang verblijven en documentatie raadplegen. 
Rebusachtige tekeningen op de muren geven aan dat de ont
werpers, om nieuwe voorwerpen vorm te geven, in eerste 
instantie grondig naar alledaagse objecten of handelingen 
hebben gekeken. Op een groot schoolbord tenslotte kunnen 
bezoekers hun eigen ideeën kwijt.
Erg ver gaat de tentoonstelling niet in haar benadering van 
de problematiek van het collectioneren. Enkele cruciale as
pecten worden zelfs nauwelijks aangeraakt. Zo is het bij
voorbeeld niet duidelijk welke criteria het Frac - naar eigen 
zeggen één van de zeldzame Franse instellingen met een 
designaankoopbeleid - nu precies hanteert. De twee ronde
tafelgesprekken getiteld Le design dans les collections 
publiques: le Frac Nord-Pas de Calais en Le design se 
collectionne aussi: les collections privées, die respectieve
lijk op 15 september en 20 oktober in de Frac worden geor
ganiseerd, zullen daarover misschien meer duidelijkheid 
verschaffen.
Vous aimez les objets...? A. Castiglioni, J. Morrison, 
KUGcic. Trois designers au Frac, nog tôt 20 oktober in het 
Frac Nord-Pas de Calais, 930 Avenue de Rosendaël, F-59240 
Dunkerque (03/28.65.84.20). (F.F.)

Aanwinsten

STAN DOUGLAS. Twee jaar geleden organiseerde De 
Pont in T ilburg een tentoonstelling met werk van de Canadese 
kunstenaar Stan Douglas, waarvan het reeds enkele foto
werken bezat. Na de tentoonstelling werd daar het werk Win, 
Place and Show aan toegevoegd. Het bestaat uit drie delen: 
een videoprojectie, een fototrilogie die het decor en de 
cameraopstelling tijdens het maken van de video in beeld 
brengt, en een serie van acht foto’s van de wijk Strathcona in 
Vancouver, waar de scène in de video zich afspeelt. De 
verschillende onderdelen hoeven niet noodzakelijk samen te 
worden getoond - in De Pont is thans alleen de video
projectie te zien, in een speciaal daarvoor gebouwde con
structie- maar de foto’s geven duidelijk de context aan 
waarbinnen de betekenis van het werk gelezen moet worden: 
als een commentaar op mediarepresentaties en op sociale 
woningbouwprojecten.
Op de dubbele videoprojectie zien we een dramatische scène 
tussen twee mannen, die zes minuten duurt en zich in een 
oneindige loop herhaalt. De scène speelt zich af in een ap
partement dat gemeubileerd is in jaren zestig stijl en waar
van het decor - ontworpen door Douglas in samenwerking 
met de architect Robert Kleyn - gebaseerd is op architectuur- 
voorstellen uit de jaren vijftig voor een sociaal woningbouw
project in de wijk Strathcona. De plannen voor dit project, 
dat voor alleenstaande arbeiders uit de nabijliggende haven 
bedoeld was, zijn nooit gerealiseerd, maar Douglas geeft 
een beklemmend beeld van leefcondities die vaak het tast
bare gevolg zijn van zulke van bovenaf gestuurde denkbeel
den over wonen.
In het appartement speelt zich een verhitte conversatie af 
tussen twee arbeiders: Bob, de snel geagiteerde hoofd
bewoner van de flat, en zijn jongere en naïeve collega Danny 
die op de bank in de woonkamer kampeert. De mannen pra
ten over de paardenraces; Bob wil Danny ih het gokspel 
betrekken (vandaar de titel Win, Place, and Show), Danny 
brengt occulte samenzweringstheorieën te berde waar Bob 
niets van moet hebben. Een zacht spelende radio geeft voort

Stan Douglas

Win, Place and Show, 1998

durend sportverslagen en operamuziek. Op de achtergrond 
biedt een groot raam uitkijk op een desolaat landschap van 
flats, ongetwijfeld identiek met de flat waar de mannen zich 
bevinden.
Elk nieuw onderwerp van gesprek tussen de mannen ont
aardt onmiddellijk in uitingen van frustratie en irritatie, tot 
de mannen daadwerkelijk met elkaar op de vuist gaan. Zo
dra de stemming weer bedaard is - wanneer Bob opmerkt 
dat alleen vermoeidheid hem ervan weerhoudt Danny nog 
een opdoffer te geven, en Danny een berustend ‘ik weet het’ 
ten antwoord geeft - begint de scène weer van voren af aan. 
Door het opstellen van twintig stationaire camera’s en een 
computerbesturingsprogramma dat meer dan twintigduizend 
verschillende combinaties van beeld en geluid mogelijk 
maakt, verloopt de scène elke keer net ietsanders. Soms 
verschilt het perspectief van waaruit een fragment in beeld 
is gebracht, dan weer variëren de zinnen in de dialoog, of 
komt een shot - van de keuken, of uit het raam - in beeld 
die we nog niet eerder gezien hadden. In Win, Place and 
Show vertelt Douglas een geschiedenis die nooitheeft plaats
gevonden. Maar het verhaal had gebeurd kunnen zijn en zal 
zich ook op vele andere plaatsen en ogenblikken voltrokken 
hebben. In Douglas’ visie op geschiedenis zijn feiten, ge
beurtenissen, projecties en abstracties op een complexe 
manier met elkaar verweven. De rol die toeval en determi
natie in de loop van de geschiedenis spelen, wordt verbeeld 
in de structuur van het werk. Er is immers zowel aandacht 
voor de toevalligheden van individuele interacties, als voor 
de abstracte patronen waardoor deze gereguleerd worden. 
De uiteindelijke indruk is er een van individuele onmacht 
ten opzichte van de grotere ontwikkelingen waarbinnen we

handelen. De conflicten en frustraties tussen de twee man- 
nep, die het gevolg zijn van een systeem dat zich aan de men
selijke ervaring oplegt, zouden potentieel tot de vernietiging 
van dat systeem kunnen leiden. Maar ze laten het intact: elke 
herhaling is net iets anders, maar het resultaat is steeds weer 
hetzelfde, de structuur van het verhaal verandert niet.
In het verloop van de scène merkt Bob op hoe de media, 
waar je ook komt, altijd dezelfde boodschappen verkondi
gen. Gevangen in een beeldloop die het uiterlijk heeft van 
een televisieproductie, maken de personages deel uit van 
eenzelfde mediale structuur.
In dit werk keert Douglas’ kenmerkende interesse terug voor 
de manier waarop een beeld spreekt door zijn vorm, en 
waarop sociale relaties weerspiegeld worden in representatie
technieken. Douglas werkt altijd binnen bestaande conven
ties van cinematografische en fotografische beeld
representaties, om vervolgens de geijkte receptie van die 
media te veranderen. De decor- en acteerstijl in Win, Place 
and Show is gebaseerd op een Canadese televisieserie uit de 
jaren zestig. Douglas maakt gebruik van de formele kenmer
ken van dit genre, maar door de vele camerastandpunten en 
het gebruik van een dubbel projectiescherm, ontneemt hij 
elke coherentie aan het beeld. De verdubbelingen, de naad 
tussen de twee schermen die de beelden in het midden 
‘opslokt’ en de steeds wisselende perspectieven en posities, 
beletten de identificatie met de acteurs, zoals een eenduidige 
ruimtelijke voorstelling die wel mogelijk maakt. We worden 
vervreemd van de locatie en het verloop van de handeling, 
die alsmaar herhaald wordt maar ook verspringt en varieert, 
zodat er nooit sprake is van een stabiele gebeurtenis. Het 
door de media geconditioneerde kijkgedrag wordt gefrus
treerd. Kijken naar Win, Place and Show, waarin herhaling 
nooit hetzelfde is, vereist een grote alertheid voor het waar
nemen van verschillen en verspringingen. In dit complexe 
werk zijn vele aspecten van Stan Douglas’ oeuvre verwerkt 
- narration en geschiedenis, lokale versus universele ge
schiedenis, sociale relaties en mediarepresentaties. Win, 
Place and Show is een caleidoscopische vertelling die oogt 
als een soap met vele onderliggende lagen. (A.S.)

ANDERE AANKOPEN IN DE PONT, De Pont verwierf 
na de aankoop van Stan Douglas natuurlijk nog andere stuk
ken. Daaronder het beeld Sur la pointe des doigts ( 1995) van 
Giuseppe Penone, dat al langer als bruikleen in de collectie 
was, het beeld Steel Woman III van Thomas Schutte en ook 
een beeld van Berlinde De Bruyckere, Aaneen-genaaid 1 
(2000), dat vergezeld wordt door een gelijknamige serie 
tekeningen. Van Christian Boltanski werd de installatie Diese 
Kinder suchen ihre Eltem uit 1993 verworven. Verder kocht 
De Pont het aquarel Rot-Blau 43.1997 van Gerhard Richter, 
de foto Maria, Sao Paolo uit 1998 van Esko Mannikko, en 
twee monotypes uit 1999 van Robert Zandvliet. De stichting 
kreeg ook een werk cadeau van Jean Pierre Raynaud, Tableau 
sur mur uit 1968. (D.P.)

WASHING HANDS. Het Stedelijk Museum Amsterdam 
heeft met de videosculptuur Washing Hands Abnormal 
(1996) van Bruce Nauman (naar eigen zeggen) één van de 
duurste aankopen van de afgelopen jaren gerealiseerd. Bij 
het handjevol uitschieters onder de nieuwe aankopen die het 
museum afgelopen zomer voorstelde, bevond zich ook 
Naumans Setting a good corner (1999), dat in 2000 werd 
aangekocht. (D.P.)

GEMEENTEMUSEUM HELMOND. Onlangs opende dit 
museum een nieuwe, ruimere dependance voor haar collec
tie moderne en hedendaagse kunst. De zogenaamde 
Boscotondohal maakt deel uit van een nieuw complex dat 
ontworpen werd door de Italiaanse architect Adolfo Natalini, 
en dat naast de tentoonstellingsruimte nog een bestuurs
centrum, een bioscoop, een filmhuis en woningen omvat. 
De hal ligt op een steenworp van het middeleeuwse kasteel 
waar vroeger heel de stadscollectie (recente kunst inbegre
pen) onderdak vond. Dat kasteel is nu helemaal voorbehou-

Doctor Hugo ‘Museums of the Mind’ - Paintings, Drawings
05 OCTOBER - 24 NOVEMBER 2001

“In ons geheugen hebben we allemaal private museums, geheime plaatsen voor onze meest levendige herinneringen, verbeelding en dromen.” 
Doctor Hugo

MINETA MOVE ART GALLERY Minimenstraat 32 1000 BRUSSEL

Tel: 32 (02) 512 27 26 Fax: 32 (2) 512 93 81 E-mail: minetamove@skynet.be 
Open Wednesday to Saturday —2 to 6pm and by appointment
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Galerie Gabriel Van De Weghe - Wortegem
■

29
er2

vernissage zaterdag 6 oktober om 16 uur
Open op zaterdag & zondag van 11 tot 19 uur / weekdagen na afspraak - 056 688 691

Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem - (E-17 uitrit Waregem of via Oudenaarde)____ ____________________________________ 'Sm?__ _ __

KORAALBERG
RT GALLER

HOFSTRAAT 2 
2000 ANTWERPEN
Tel./Fax 03-226.06.30 
Mobile 0486-41.51.31

www.kag.be
Openingsuren
Donderdag, Vrijdag & Zaterdag 
van 13.00 tot 18.00 uur

PAUL MOREZ
13 SEPTEMBER - 20 OKTOBER

JORIS GHEKIERE
25 OKTOBER - 8 DECEMBER

Aubette Het verlangen naar een andere plaats 07.10 — 09.12.2001

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
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

MW

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

VAN LAERE CONTEMPORARY ART
movlc-usmc. c ‘e,, ' g- i g : 'Z ' —6,' j, ’ - . :

13 september - 20 oktober DIETER APPELT
25 oktober -1 december SERGIO DE BEUKELAER

OPEN: DINSDAG~TÓT ZATERDAG l4-<8 U.
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIÈ TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

Jo Baer
‘Flush’ - New paintings and some drawings from the sixties 

15 september t/m 27 oktober

Prinsengracht I I6 NL-10 I 5 EA Amsterdam Telefoon 31(0)20-6236237 Facsimile 31(0)20-6390038 e-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag II - 18 uur, zaterdag 14- 18 uur, Ie zondag van de maand 14 -18 uur
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1 double-take tablea common project by

danny & richard venlet 
21/09 - 05/01/02

ARCHETYPE barthélemylaan 11, 1000brussel wo. t/mzat. 14-18u. en op afspraak T+32 2 514 21 01 F+32 2 514 26 82 Earchetype.bxl@skynet.be
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den aan de stadscollectie van Helmond en de opstelling rond 
het thema ‘mens en werk’.
Het Gemeentemuseum wijdt de nieuwe ruimte in met een 
keuze uit de collectie hedendaagse kunst onder de titel 
Oostduitse meisjes en andere stukken. Tegelijk wordt ook 
de in 1999 geschonken collectie Roef-Meelker voorgesteld, 
in een aparte ruimte op het gelijkvloers. In Helmond wordt 
sinds 1978 beeldende kunst verzameld. De collectie begint 
bij kunst van de jaren zeventig. Aangezien het zwaartepunt 
van de geschonken verzameling Roef-Meelker in de periode 
1945-1965 ligt, kan Helmond nu een historisch parcours 
tonen dat de laatste vijftig jaar bestrijkt. Een fragmentair 
parcours uiteraard. De privé-verzameling is beperkt tot 
Cobra en werken van de Franse ‘lyrische abstractie’ (‘Ecole 
de Paris’), aangevuld met een aantal regionale schilders, en 
een paar stukken van bekende namen als Barbara Hepworth, 
Marcoussis en André Masson. In de zelf gekochte, en meer 
recente kunst ligt de nadruk vooral op het gebruik van po
pulaire beeldcultuur, op de band tussen kunst en media, en 
tussen kunst en moderne stedelijkheid. In één van de eerste 
ruimtes zien we een aantal schilderijen van graffitikunste- 
naars uit New York die door de kunstmarkt zijn opgepikt, 
en het begrensde doek verkozen boven de door het onder
grondse snijdende metrostellen. Niet altijd een even geluk
kige beslissing, zo blijkt. Verderop hangt heel wat ‘ironisch 
postmoderne’ schilderkunst van bijvoorbeeld Jan Knap, die 
hedendaagse bitter-vrolijke versies van thema’s als de 
Heilige Familie schildert, of Milan Kunc, of de Nederlandse 
schilder Franciscus, naar wiens onderwaterschilderij van 
Oost-Duitse zwemsters (die quasi plantaardig met hun lij
ven aan het wateroppervlak hangen) deze presentatie ge
noemd is. Ook Rob Scholte kon hier niet ontbreken. Twee 
werken van René Daniels vormen hier gelukkige momen
ten: een heel vroeg zwanenschilderij uit 1979 en het werk 
Academie. Van Daniels bezit het museum trouwens nog twee 
schilderijen uit 1984.
Onder de recente aankopen zit veel fotografisch werk. De 
gemanipuleerde beelden van Inez van Lamsweerde bekleden 
een prominente plaats. Ander werk, zoals dat van de Belgische 
Ria Pacquée, gaat over (vrouwelijke) rolmodellen, of over 
stedelijkheid: een vlieghavenbeeld van Andreas Gursky, een 
mooie ‘passantenfoto’ van Beat Streuli, werk van de Noord- 
Ierse Hannah Starkey en van Philip-Lorca diCorcia...
Gemiddeld ligt het niveau van deze Oostduitse meisjes niet 
zo hoog. Veel ‘postmoderne’ frivoliteiten van ‘jaren tachtig'- 
kunstenaars, die de modernistische dogma’s met veel zwier 
naar de geschiedenis dachten te verwijzen, ogen zelf zo geda
teerd als een retrokapsel. De verzameling Roef-Meelker be
zit meer kwalitatieve regelmaat, al is het geen topcollectie. 
De vroege Masson (uit 1929) is een pareltje, het slanke hoog- 
formaat van Marcoussis is evenmin mis, en van de ‘jaren vijf
tig’ generatie zijn vooral de Cobra-werken van goede make
lij. Een schilderij van de ‘volkse’ Cobra-beeldhouwer Henry 
Heerup toont deze laatste op zijn best, en charmant is ook een 
hele vroege Constant, Haantje op een rieten stoel (ca. 1946), 
waarin kippenveren en het rieten vlechtwerk van de stoel de 
schilder tot een vinnig picturaal weefsel inspireerden.
Wat de zelf gekochte, meer recente kunst betreft: ondanks 
het vrij bescheiden niveau moet het gezegd dat de verzame
ling ontsnapt aan het typebeeld dat je in zoveel collecties 
hedendaagse kunst van kleinere Nederlandse musea herkent 
- waar steeds weer diezelfde saai-degelijke 'in-Nederland- 
wereldvermaarde-kunstenaars' opduiken. Het beleid in Hel
mond kent een duidelijk thematisch profiel en is ook rede
lijk internationaal gericht. Men probeert iets in Helmond, 
meer dan in het Stedelijk Museum van Amsterdam bijvoor
beeld, waar het gemiddelde niveau van de recent voorge
stelde aankopen niet zoveel hoger lag. Tenslotte nog een 
laatste pluspunt: de opvallend verzorgde zaalteksten bij deze 
Oostduitse meisjes.
Oostduitse meisjes en andere stukken (een keuze uit de col
lectie hedendaagse kunst) loopt nog tot 18 november in de 
Boscotondohal van het Gemeentemuseum Helmond, 
Kasteelplein 1,5701 PP Helmond (0492/58.77.16). (D.P.)

Constant

Haantje, ca. 1946

Publicaties

HET NEDERLANDSE RIJTJESHUIS. In 1995 publi
ceerde Adriaan Geuze (Bureau West 8) In Holland staat een 
huis, een systematisch beeldverslag van de Nederlandse 
nieuwbouwwijken van de afgelopen decennia. Hoewel de 
titel van het boek ontleend is aan een vrolijk en onschuldig 
kinderliedje, sloeg Geuzes beeldmanifest in als een bom. 
Voor het eerst waagde een architect van naam zich in tot 
dusver onooglijk bevonden plaatsen als Maarssenbroek, 
Papendrecht, Zoetermeer en Almere. Hij fotografeerde de 
rijtjeshuizen, de geluidswallen die de wijken afschermen van 
de snelweg, de winkelcentra en de sporthallen: de dagelijkse 
leefomgeving van de overgrote meerderheid van de Neder
landse bevolking, die architecten het schaamrood op de ka
ken jaagt. Geuze stelde zich de vraag hoe het verder moest 
met de vormgeving van het Nederlandse rijtjeshuis, en deze 
vraag was bijzonder urgent: De Vierde Nota over de Ruim
telijke Ordening Extra (VINEX) uit 1990 stelde zich tot doel 
tussen 1995 en 2005 750.000 woningen te bouwen, waar
van het merendeel in de dichtbevolkte Randstad moest ko
men, in laagbouw. Op deze wijze zouden de kapitaalkrachtige 
gezinnen behouden blijven voor de steden, en niet hun toe
vlucht zoeken tot suburbia.
Sinds Geuzes studie is een stroom van publicaties op gang 
gekomen waarin de wereld van suburbia verkend wordt. 
Almere, Zoetermeer en de Haarlemmermeerpolder funge
ren in boeken en tijdschriftenspecials als prototypen van de 
moderne stedelijkheid, maar mooi durft niemand deze ste
den te noemen. Integendeel. Carel Webers pleidooi voor Het 
Wilde Wonen (1998) waarin bewoners met behulp van 
catalogusbouw hun eigen woning mogen ontwerpen, vindt 
steeds meer weerklank. De eindeloze zee van rijtjeshuizen 
bestaat volgens Weber uit niet meer dan precies dezelfde 
typen eengezinswoningen, die er van de buitenkant allemaal 
net iets anders uitzien omdat ze door de architect van een 

modieuze make-up-façade zijn voorzien. Terwijl Weber 
ageert tegen deze betuttelende architectenesthetica die be
woners de mogelijkheid ontneemt een huis te ontwerpen 
volgens hun eigen smaak, wijzen andere auteurs, zoals 
hoofredactrice van De Architect Janny Rodermond, op de 
gevaren van deze praktijk voor het architectenvak. De ar
chitect houdt zich niet langer bezig met de sociaal-psycho- 
logische vraagstukken van het wonen, maar is gedegradeerd 
tot een banale vormgever.
De vele discussies over suburbia ten spijt, heeft niemand in 
Nederland zich de moeite getroost het rijtjeshuis als woning
type nu eens werkelijk goed te bestuderen en, onbevooroor
deeld, de aantrekkingskracht en de tekortkomingen ervan te 
inventariseren. Das niederlandische Reihenhaus, geschre
ven door Rob van Gooi, Lars Hertelt, Frank-Bertolt Raith 
en Leonhard Schenk, is alleen daarom al een waardevolle 
publicatie. In twee opzichten gaat het boek verder, daar waar 
Geuze ophield. Geuze inventariseerde de wijken van de ja
ren zeventig en tachtig, terwijl hier de productie van de ja
ren negentig centraal staat, zowel in de algemene inleiding 
als in de documentatie van een veertigtal projecten. Zat de 
kwaliteit van Geuzes studie vooral in het zo compleet mo
gelijke fotografische overzicht van de nieuwbouwwijken, 
dan schuilt die bij Das niederlandische Reihenhaus in de 
diepgang van de analyse.
Vergeleken met Duitsland wonen in Nederland veel meer 
huishoudens in een laagbouwwoning (zeventig tegenover 
vijftig procent), en terwijl in Duitsland het eerste eigen huis 
wordt aangekocht wanneer men de veertig is gepasseerd, 
kunnen in Nederland zelfs jonge gezinnen zich al een een
gezinswoning veroorloven. Hoe is het mogelijk dat het rijtjes
huis in het dichtbevolkte Nederland zo’n goedkoop product 
kan zijn, vroegen de auteurs zich af. Twee factoren blijken 
van invloed. Bouwland is in Nederland relatief goedkoop 
en vergelijkend onderzoek tussen de bouwkosten in beide 
landen wees uit dat die in Nederland veertig tot vijftig pro
cent lager liggen dan in Duitsland. Dit kostenaspect is van 
groot belang, want typologie en aanzien van het Nederlandse 
rijtjeshuis worden er grotendeels door bepaald.
Een eerste besparing, van twintig tot vijfentwintig procent, 
realiseert men in de planningsfase. Anders dan in Duitsland, 
waar de architect individueel zijn ontwerp uitwerkt, maakt 
de Nederlandse architect van begin af aan deel uit van een 
bouwteam dat bestaat uit verschillende specialisten: de 
opdrachtgevers), planologen, technische en financieel des
kundigen. Dat is van belang, want beslissingen die in de 
eerste fase van het ontwerp worden genomen, zijn cruciaal 
voor de kosten van een project; in de uitvoeringsfase kan 
relatief weinig meer worden bezuinigd. Verder wordt twin
tig procent van de kosten bespaard door een vergaande me
chanisering en standaardisering van de bouw en een opti
male organisatie van dé bouwplaats. Het Nederlandse 
bouwmétier bestaat nauwelijks nog uit handwerk. Veel meer 
is er sprake van montagespecialisten die op de bouwplaats 
industrieel vervaardigde halffabrikaten in elkaar zetten. Ook 
wordt er gestreefd naar grote projecten, liefst van zestig 
wooneenheden, omdat bij deze omvang optimaal gebruik 
kan worden gemaakt van de benodigde faciliteiten en me
chanica op de bouwplaats. Zo kunnen de achtereenvolgende 
bouwhandelingen zo efficiënt mogelijk op elkaar aanslui
ten en is de productietijd van een woning in Nederland 
teruggebracht tot negentig dagen.
Efficiëntie en geringe kosten heersen ook op het niveau van 
de afwerking en in het comfort van de woningen. Vergele
ken met Duitsland zijn de huisjes smal, de grondstukken 
klein, en de kamers en de gangen krap bemeten. Deuren en 
ramen zijn van de goedkoopst mogelijke makelij, trappen 
kraken omdat ze van zachthout zijn gemaakt, muren wor
den niet geverfd maar gespoten, tegelvloeren en wanden 
worden tot een minimum oppervlakte beperkt, en kelders 
zijn er niet: in plaats daarvan staat er een schuur in de tuin. 
Het Nederlandse rijtjeshuis is een industrieel vervaardigd 
massaproduct dat grote overeenkomsten vertoont met de 
huidige auto-industrie. Met zo min mogelijk technische
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HUGO DUCHATEAU / SERGIO DE BEUKELAER
At Random: een dubbeltentoonstelling over schilderkunst 
1 september - 7 oktober 2001 a

MIDIVISI
Klankinstallaties
13 oktober - 2 december 2001

HET VERSLUIERD BEELD n.a.v. 25 jaar CIAP
gastcurator Jos Uytterhoeven.
Jean-Marie Bytebier • Chantal Chapelle • Bert De Beul • Beriinde De Bruyckere • Gery De Smet • Eddy 
De Vos • Ronny Delrue • Luc Tuymans • Guy Van Bossche • Marc Vanderleenen • Marilou Van Lierop 
20 oktober -18 november 2001
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basistypen worden zoveel mogelijk verschillende modellen 
op de markt gezet. Juist de technische standaardisering maakt 
het mogelijk de buitenkant zo flexibel en verschillend mo
gelijk vorm te geven. Architectenbureaus als Mecanoo, 
Duinker & Van der Torre, DKV, Geurst & Schulze blijken 
bijzonder goed in staat binnen deze krappe randvoorwaar
den hoogwaardige architectuur te ontwerpen. Hun gemeen
schappelijke esthetische voorkeur ligt bij een gedurfde 
materiaalkeuze en een strakke vormgeving: de woningen 
worden letterlijk ‘en bloc’ vormgegeven, met lange doorlo
pende lijnen, wijd uitkragende daklijsten, streng rechthoe
kige en ritmisch herhaalde voor- en terugsprongen in de 
gevel, en duidelijk van elkaar gescheiden maar composito
risch op elkaar afgestemde gevelvlakken.
Anders dan in de voorgaande decennia is het rijtjeshuis van 
de jaren negentig ondergeschikt aan het blok als geheel. 
Articulatie van de individualiteit van het huis is minimaal. 
Voortuinen zijn verdwenen, de ingangspartij wordt beschei
den geaccentueerd, door een afdak, een stoepje of een smalle 
groenrand. Het verdwijnen van de semi-openbare tussen
zone, tussen huis en stad, is volgens de auteurs tekenend 
voor het tegenwoordige rijtjeshuis. Tot dusver was de gang
bare verklaring voor de populariteit van de rijtjeswoning de 
behoefte van jonge gezinnen aan een veilige buurt
gemeenschap en een woning in het groen. Maar volgens de 
schrijvers wordt het rijtjeshuis vandaag eerder door indivi
dualisering en consumptie gekenmerkt. In geen ander land 
spreekt men met zoveel vanzelfsprekendheid over een woon
carrière als in Nederland. Een huis is een tijdelijk product 
dat, als er gewoond wordt, met alle mogelijke middelen tot 
een privé-paleis wordt omgebouwd, maar met evenveel ge
mak weer wordt verlaten voor een betere woning. Het rijtjes
huis is aldus onderworpen aan een ‘tweede productiviteit’, 
zoals Michel de Certeau het uitdrukte in L’invention du 
quotidien. Arts défaire (1980). Consumenten zijn volgens 
De Certeau tactici, die op basis van hun eigen smaak en 
voorkeuren fragmenten selecteren uit de enorme productie
hoeveelheid, en deze samenstellen tot een eigen individueel 
verhaal, een nieuw product. Anders dan de bezorgde Neder
landse architectuurcritici beweren, is er dan ook geen sprake 
van een behoefte bij bewoners om de ontwerpvisie van de 
architect te achterhalen en na te leven. De woonconsument 
geeft zijn huis betekenis met zijn aangekochte vondsten, van 
tuinkabouters tot lamellen.
In het concept van Het Wilde Wonen hebben de auteurs van 
Das niederlandische Reihenhaus weinig vertrouwen. Het 
biedt geen garantie voor de verhoopte individualisering, want 
enkele grote producenten zullen de bouwmarkt blijven do
mineren met hun voorbeeldhuizen en bouwonderdelen. Het 
rijtjeshuis is daarentegen springlevend, omdat het zich in 
het afgelopen decennium heeft ontwikkeld van eengezins
woning in het groen tot een veelzijdig woningtype, dat in
middels bijvoorbeeld ook in de binnensteden te vinden is 
- smaller, hoger, met patio in plaats van tuin - en dat be
woond wordt door diverse soorten huishoudens. De Neder
landse architecten zijn in staat uit hun ivoren toren te ko
men en als teamworker te opereren. Ze streven niet naar dat 
ene geïsoleerde meesterwerk, maar naar de hoogst moge
lijke kwaliteit van de alledaagse architectuur. En wie de tien
tallen projecten bekijkt die onze oosterburen geselecteerd 
hebben, kan ze geen ongelijk geven.
Rob van Gooi e.a., Das niederlandische Reihenhaus. Serie 
und Vielfalt, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/München, 
Geibelstrasse 81679 München (089/455.54-0), 2000. 
ISBN 3-421-03265-3. (P.B.)

THE CRITICAL LANDSCAPE SERIES. In de serie The 
Critical Landscape van Stylos, een vereniging van Delftse 
architectuurstudenten, verschenen de jongste jaren een drietal, 
volumes onder de redactie van Arie Graafland: The Critical 
Landscape (1996), The Socius of Architecture (2000) en 
Cities in Transition (2001). De vereniging, bekroond met 
de prestigieuze Rotterdam-Maaskantprijs in 1998, organi
seert lezingen, symposia en internationale conferenties, en
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Neutelings Riedijk Architecten

Borneo Sporenburg, Amsterdam, 1994/1997 - 1999

streeft naar een theoretischer en kritischer klimaat binnen 
de opleiding architectuur. De nieuwste publicatie, Cities in 
Transition, vormt een neerslag van Stylos’ tweede confe
rentie die in november 1998 plaatsvond, met op het pro
gramma ronkende namen als Scott Lash, Michael Hays, 
Ignasi de Solà-Morales, Michael Sorkin en Saskia Sassen. 
Voor wie niet goed vertrouwd is met hun gedachtegoed, is 
deze verzameling van onderling vaak sterk uiteenlopende 
teksten natuurlijk het lezen waard. Een neerslag van de ge
voerde discussies of een reflectie op de verschillende bij
dragen zou het boek echter ten goede zijn gekomen.
Het boek behandelt de positie van architectuur en de veran
derende maatschappelijke omgeving waarin ze tot stand 
komt: de ‘cities in transition’. Het stelt met name de effecten 
van de globalisering op architectuur en stedenbouw ter 
discussie en schuift twee grote havensteden, Rotterdam en 
Tokio, naar voor als casestudies. Al vormen begrippen als 
globalisering en informatietechnologie tegenwoordig het re
ferentiekader van de architectuur, toch vraagt Arie Graafland 
zich in zijn inleiding terecht af of de huidige spektakel- 
architectuur een geschikt antwoord weet te formuleren op 
deze condities en of er geen andere oplossingen in het ver
schiet liggen.
Zelf geeft Cities in Transition geen duidelijk antwoord, maar 
een echo van deze vraag weerklinkt wel in The Socius of 
Architecture, een boek van Graafland zelf. De term ‘socius’ 
- ontleend aan Deleuze en Guattari - duidt al op de onder
liggende vraagstelling van het boek: een onderzoek naar de 
kritische positie van architectuur binnen de huidige maat
schappij. Vreemd genoeg stelt Graafland het sublieme voor 
als verbindend element tussen architectuur en maatschap
pij. Hij moet de filosofische en esthetische categorie van 
het sublieme (zoals die voorkomt bij Kant en Burke) dan 
wel zo (herdefiniëren dat ze ook daadwerkelijk naar onze 
maatschappij kan verwijzen. Volgens Graafland speelt ‘het 
formele’ — of beter: het kritisch parafraseren van het for- 
mele — daarin een belangrijke rol. Niet alleen zet een kriti
sche / sublieme architectuur het formele onder spanning door 
kleine verschuivingen aan te brengen, ze is — overeenkom
stig Kants definitie van het sublieme - ook ‘vormeloos’, 
waaronder Graafland een architectuur verstaat zonder de

coratie en ornamenten. Het is maar één voorbeeld van de 
vaak geforceerde en associatieve manier waarop Graafland 
filosofische concepten tracht te verbinden en inzetbaar te 
maken voor de architectuurpraktijk en -kritiek. Als voor
beeld bij uitstek van een ‘sublieme’ architectuur haalt de 
auteur de Rotterdamse Kunsthal van Rem Koolhaas aan. 
Ongetwijfeld zijn er in dit gebouw elementen aan te duiden 
die de stelling van Graafland in verband met het kritisch 
parafraseren onderschrijven: het gebruik van een eenvou
dige schuifdeur, als betrof het een voorlopige toegang, het 
aanbrengen van boomstammen rond de betonnen kolommen, 
de flitsende reclamepanelen in de traditie van de Russische 
agitprop, enzovoort. Maar de overwegend esthetische in
steek van zijn analyse valt moeilijk te rijmen met zijn so- 
ciaal-politieke uitgangspunten, die onder meer tot uiting 
komen in zijn talloze verwijzingen naar daklozen.
Terwijl Graafland in het eerste deel van zijn boek lijkt aan te 
sturen op een filosofisch begrippenkader als basis voor het 
ontwerpen, stelt hij expliciet dat dit niet de enige ingang is. 
In het tweede deel van zijn boek wordt de bespreking van drie 
verschillende steden - Amsterdam, Tokio en New York - 
gevolgd door eigen ontwerpvoorstellen. Waar in de stede
lijke analyses filosofische begrippen als rhizoom (Deleuze 
en Guattari) en heterotopie (Foucault) centraal staan, legt hij 
in zijn eigen voorstellen meer nadruk op lokale ontwerp- 
condities en bewijst hij dat ontwerpen een zelfstandig 
onderzoeksgebied is dat informatie kan opleveren voor de 
theorie. Een woningbouwvoorstel voor de Amsterdamse 
IJ-oevers, een arbeidshal in Tokio met woonruimtes voor 
dagloners en een daklozenopvang in New York zijn de 
respectievelijke ontwerpvoorstellen. De filosofische termen 
uit de voorafgaande analyse van deze steden dienen telkens 
als uitgangspunt of inspiratiebron. Hoewel er een parallel 
proces wordt gesuggereerd van ontwerpen en analyseren, 
zijn niet alle keuzes even helder. De plannen worden overi
gens maar kort toegelicht, terwijl tekeningen en beelden 
verder geheel voor zich moeten spreken. Toch getuigen de 
ontwerpen van een sociaal engagement en vormen ze ook 
impliciete antwoorden op uitdagingen en problemen die in 
de hedendaagse ‘cities in transition’ aan de orde zijn.
The Socius of Architecture (Arie Graafland, 2000, ISBN 90- 
6450-389-3) en Cities in Transition (Arie Graafland, Deborah 
Hauptmann, (red.), 2001, ISBN 90-6450-415-6) verschenen 
als tweede en derde volume in de Stylos serie The Critical 
Landscape, onder redactie van Arie Graafland. Beide boe
ken werden uitgegeven door 010 Publishers, Watertorenweg 
180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09). (D.D.C.)

TROPISMEN. In 1996 verscheen het vierde boekje in de 
reeks Fascinaties van de NAi-uitgevers, waarin zes architec
ten, allen oud-medewerkers van het Office for Metropolitan 
Architecture, hun ontwerpprincipes gebald uit de doeken 
trachtten te doen. Willem-Jan Neutelings onderscheidde zich 
met een helder stuk, voorgesteld als een apologie van de 
luiheid in het architectuurbedrijf. Neutelings wist onder meer 
op een serene manier toe , te lichten, hoe men in het beslissings-( 
proces dat tot een voltooid ontwerp leidt een onderscheid kan 
maken tussen een reeks consistente, rationeel gemotiveerde 
keuzes en andere “volstrekt irrationele operaties”. Hij aan- , 
vaardde ongegeneerd dat bij de laatste volkomen subjectieve 
factoren meespelen, zoals smaak en intuïtie.
De idee dat bepaalde opties in een ontwerp aan willekeur 
onderhevig zijn, doet bij het merendeel van de architecten 
steeds angstzweet uitbreken. Ooit voorkwam men dat soort 
penibele situaties met regelboeken. Vandaag lijkt een deel van 
de architectuurtheorie te suggereren dat er quasi metafysische, 
extrasubjectieve ‘krachten’ in het spel zijn, die tussen het 
bewustzijn van de ontwerper en zijn ontwerp een ruis genere
ren, waarin bepaalde dilemma's als vanzelf oplossen. Deze 
theoretische tendens besteedt logischerwijze heel wat aan
dacht aan de impact van de cybernetische revolutie op het 
ontwerpproces; impliciet gaat ze ervan uit dat de enorm 
toegenomen complexiteit van de elektronische ontwerp
instrumenten ongecontroleerde processen doet ontstaan. In de
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meest délirante interpretaties krij gt het ontwerp een autonoom 
leven, het groeit uit tot een ‘geanimeerd lichaam’.
Het voorliggende Tropismen, metaforische animaties en 
architectuur, recent verschenen in dezelfde reeks Fascinaties, 
gaat geheel op in die halfretorische tendens om architecturen 
een eigen leven toe te schrijven. Auteur Ton Verstegen legt 
met behulp van de erg meerduidige term ‘tropisme’ (wending) 
een verband tussen taal en biologie, disciplines die bij hem 
eerder paradigma’s opleveren voor het vormkrijgen dan voor 
het vormgeven van architectuur. Aan het einde van zijn boekje 
omschrijft hij creaties van architecten als Van Berkel en Bos 
of Kas Oosterhuis in dezelfde passieve termen: het is alsof ze 
voortkwamen uit de inwerking van amper gedefinieerde kracht
velden op een flexibel vormembryo.
Verstegen behandelde deze thematieken al eerder in twee 
artikels voor Archis, Het Tastende gebouw; de metaforische 
animaties van Peter Wilson uit mei 1993 en Tropismen, 
Ponge en de architectuur uit november 1995. Eigenlijk heeft 
hij voor het boekje Tropismen beide artikels alleen maar 
aaneengelast, met toevoeging van een aantal minder belang
rijke nieuwe elementen. Zijn basisconcepten (het principe 
van de ‘maelstrom’, de ‘metaforische animatie’, het gebouw 
als plant) heeft hij in beide artikels trouwens op een meer 
consistente manier ontwikkeld dan in het boek. De artikels 
zijn ook verhelderend omdat de auteur er openlijk toont 
hoezeer hij aan de literatuur schatplichtig is voor zijn 
‘analogische’ redeneringen over de vorm; in het boekje 
wordt die schatplichtigheid wat verhuld.
In het artikel uit 1993 vertrok Verstegen van een reflectie 
over de schuitvormige architecturen van Peter Wilson, en 
diens metaforische voorstelling van Tokio als een elektroni
sche zee, om vervolgens een verband te leggen met de manier 
waarop een aantal grote romantisch-realistische auteurs 
(Balzac, Dickens of Dostojevski) hun personages voorstel
len als ondergedompeld in, en geconditioneerd door de 
metropool. Het ‘onderdompelingsverhaal’ bij uitstek is voor 
Verstegen A Descent into the Maelstrom van Edgar Allan 
Poe, een fabel die hij bijna mythische dimensies toekent. Het 
verhaal van Poe beschrijft het fatale neerwaartse tollen van 
een schip in een draaikolk. Een meedraaiende zeeman redt 
zichzelf uit de hachelijke situatie door zich op een ton vast te 
binden, na eerder gemerkt te hebben dat cilindrisch ge
vormde voorwerpen trager in de draaikolk afdalen dan de 
andere. Zo weet hij zijn neergang te vertragen tot de eb 
aanbreekt en de maelstrom tot rust komt. “Niet langer de 
inhoud van de dingen, maar de vorm bepaalt de 
overlevingskansen in de maelstrom.” Het is maar één van de 
vele keren dat Verstegen, om grote waarheden te verkondi
gen, teruggrijpt naar literaire identificatieprocessen tussen 
menselijk gedrag in de brede zin van het woord, en fysiek of 
soms ook biologisch gedrag. In het artikel uit 1995 laat hij 
een lange mijmering over de plantaardige eigenschappen 
van de architectuur beginnen met een citaat van de Franse 
schrijver Francis Ponge, waarin deze zijn verlangen naar een 
‘onbeheerst schrijven’ projecteert op een voorstelling van 
plantaardige weelderigheid.
Op basis van dat soort literaire extracten ontwikkelt V erstegen 
een eigen epistemologie, waarin mens, architectuur, plant en 
dode vorm op éénzelfde lijn worden geplaatst: organische en 
minerale entiteiten worden onderworpen aan een systema
tisch antropomorfisme, terwij 1 het individu op zijn beurt wordt 
herleid tot een elementair deeltje, een speelbal van natuurkun
dig definieerbare, simplistische krachtwerkingen. De tekst 
van Ponge leidde tot het postuleren van een soort universele 
vormimpuls. Het principe dat een gepaste vorm of houding het 
mogelijk maakt in een bepaald milieu te gedijen, werd geïllus
treerd en gefundeerd met het verhaal van Poe. En opvallend 
genoeg: ook het beginsel dat Verstegen in het boekje nog het 
meest wilde uitwerken, dat van de vormbepaling onder 
invloed van een milieu, heeft een literaire oorsprong, namelijk 
een bundel teksten van Nathalie Sarraute: Tropismen uit 1938. 
De metafoor, die bij Sarraute verwijst naar een vereenzelvi
ging van haar personages met planten, waarvan het groei- 
gedrag wordt bepaald door uitwendige prikkels, fungeert voor
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Verstegen weerom als een vrijgeleide voor het postuleren van 
de universele geldigheid van de tropistische groeiprincipes. 
Het formaat van de Archisartikels was nog enigszins in 
overeenstemming met het vederlichte van al deze poëtische 
gedachtesprongen. Maar de boekvorm van de Fascinaties- 
reeks veronderstelt een systematisch opgebouwd essay, en 
dat is de doodsteek voor de capriolen van Verstegen. Noch 
de uitweiding over verschillende vormen van tropismen in 
planten- en dierenwereld, gebaseerd op vooroorlogse biolo
gische literatuur en geïllustreerd met een aantal hippe 
microscoopbeelden, noch de verwijzing naar de catastrofe- 
theorie van René Thom, met afbeeldingen van diens vloei
bare morfogenetische modellen, kunnen de beoogde indruk 
van wetenschappelijke consistentie afdwingen. De algehele 
(inter)disciplinaire verwarring zorgt er bovendien voor dat 
de enkele mooie momenten van onversneden vitalisme - die 
Verstegen met veel zorg puurt uit de reeds vermelde Poe, of 
uit teksten van Melville en zelfs Hölderlin - verloren gaan in 
een eendimensionaal verhaal dat van metaforen meteen 
harde waarheden wil maken.
Tropismen. Metaforische animatie en architectuur van Ton 
Verstegen werd in 2001 uitgegeven door NAi Uitgevers, 
Mauritsweg 23,3012 JR Rotterdam (010/201.01.32). ISBN 
90-5662-205-6. (L.D.)

TECHNOROMANTICISM / TECHGNOSIS. In de beel
dende kunst is het één en ander veranderd sinds Kandinsky’s 
Über das Geistige in der Kunst: romantisch-idealistisch- 
theosofische verhalen over de rol van kunst in de spirituele 
evolutie zijn danig uit de mode geraakt. Geheel anders liggen 
de zaken in de wereld van de informatietechnologie, waar in 
het voetspoor van McLuhan vertellingen over een komend 
digitaal Gouden Tijdperk van vergeestelijking en harmonie 
enorme opgang hebben gemaakt. Over dergelijke ‘grote ver
halen’ gaat Richard Coyne’s boek Technoromanticism. Coyne 
geeft in feite niet zoveel concrete voorbeelden van het 
technoromantisch vertoog; hij duikt vrijwel meteen de ge
schiedenis in. Hij stelt dat digitale vertellingen in de traditie 
van de romantiek staan, en langs die weg in neoplatoons vaar
water zitten. Ook de technoromantische verhalen streven im
mers naar het ontstijgen aan de verbrokkelde, veelvoudige 
materiële wereld teneinde op te gaan in een spirituele, ver
geestelijkte realiteit. Coyne gaat vervolgens op zoek naar in
tellectueel wapentuig dat tegen de technoromantiek in stel
ling kan worden gebracht. Helaas neemt dit de vorm aan van 
droge inventarisaties van historische denkers die met steeds 
weer dezelfde zinswendingen aan elkaar zijn genaaid; Coyne

Nieuwe Publicaties

■ Philip Armstrong, Laura Lisbon en Stephen Melville, As 
Painting. Division and Displacement, tent.cat., MIT Press - 
Wexner Center for the Arts, Cambridge (Mass.), 2001. ISBN 
0-262-01183-2
■ Hans Belting, The Invisible Masterpiece, Reaktion 
Books, London, 2001. ISBN 1-86189-088-5
■ Peter Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as 
Historical Evidence, Reaktion Books, London, 2001. ISBN 
1-86189-092-3
■ Van Bumham, Supercade. A Visual History of the Video
game Age 1971-1984, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2001. 
ISBN 0-262-02492-6
■ Serge Daney, La maison cinéma et le monde, Le temps 
des Cahiers 1962-1981, P.O.L., Paris, 2001.2-86744-812-3 
■ From #4, Witte de With, Rotterdam, 2001. ISBN 90- 
73362-51-2
■ Interaction. Artistic Practice in the Network, red. Amy 
Scholder en Jordan Crandall, Eyebeam Atelier - D. A.P., New 
York, 2001. ISBN 1-891024-24-8
■ Laboratorium, red. Hans Ulrich Obrist en Barbara Van
derlinden, DuMont Buchverlag - Antwerpen Open, Köln - 
Antwerpen, 2001. ISBN 90-5846-038-x
■ Jean Leering, BeeldArchitectuur en Kunst. Het samen
gaan van architectuur en beeldende kunst, Uitgeverij Thoth, 
Bussum, 2001. ISBN 90-6868-276-8
■ Claude Lévêque, red. Eric Troncy, Editions Hazan, Paris, 
2001. ISBN 2-85025-755-9
■ Rosie Millard, The Tastemakers. U K. Art Now, Thames
& Hudson, London, 2001.ISBN 0-500-510601
■ Jean-Luc Nancy, Abbas Kiarostami, L’evidence du film, 
Yves Gevaert Editeur, Brussel, 2001. ISBN 2-930128-17-8 
■ Linda Nochlin, The Body in Pieces. The Fragment as a 
Metaphor of Modernity, Thames & Hudson, London, 2001. 
ISBN 0-500-283052
■ Gabriel Orozco, From Green Glass to Airplane. 
Recordings, Artimo - Stedelijk Museum, Amsterdam, 2001. 
ISBN 90-75380-10-0
■ Où en est l’interprétation de l’œuvre d’art, red. Régis 
Michel, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris, 
2001. ISBN 2-84056-093-3
■ Public Art, red. Florian Matzner, Schriftenreihe der 
Akademie der Bildenden Künste München - Hatje Cantz 
Verlag, Ostfildem-Ruit, 2001. ISBN 3-7757-9073-x
■ James Putnam, Art and Artifact. The Museum as Me
dium, Thames & Hudson, London, 2001. ISBN 0-500- 
237905
■ Hans van Rossum, Frank van Wijk en Lodewijk Baljon, 
De stad in uitersten. Verkenningstocht naar Vinex-land, Nai- 
Uitgevers, Rotterdam, 2001. ISBN 90-5662-203-x
■ Paul Scheerbart, The Gray Cloth. A Novel on Glass 
Architecture, heruitgave met introductie van John A. Stuart, 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 2001. ISBN 0-262-19460-0 
■ Philippe Sers, Totalitarisme ét avant-gardes, Les Belles 
Lettres, Paris, 2001. ISBN 2-251-42017-7
■ Marthe Wéry, Penset en peinture 1968-2000, Ludion, 
Gent, 2001. ISBN 90-5544-321-2
■ Nigel Whiteley, Reyner Banham, Historian of the 
Immediate Future, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2001. 
ISBN 0-262-23216-2 

schrijft even meeslepend als een advocatencollectief, en struc
tureert zijn boek als een onzekere student. In het begin wordt 
braaf opgesomd welke hoofdstukken met welke inhoud alle
maal gaan komen, en als slot volgt een summary. Het is 
verbazingwekkend dat de MIT Press een boek in deze vorm 
uitbrengt (kampte men met een redacteurenstaking?) en het 
is des te spijtiger omdat Coyne wel degelijk belangwekkende 
zaken te melden heeft.

_______ CROWN GALLERY BRUSSELS_______

ERWIN OLAF 20 september - 3 november 

MASSIMO VITALI 8 november - eind december
OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U

KANAL 20 BARTHEL EMYLAAN 2 0 1000 BRUSSEL T E L / F A X 0 2 / 5 1 4.0 1 . 2 3

GALERIE MEERT RIHOUX
4 h ePETER JOSEPH

tot en met 29 september ACCrOCnagG O MICHAEL VENEZIA
4 oktober tot en met 10 november EVA MARISALDI

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22
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Het ligt voor de hand om Coynes boek te vergelijken met 
het een jaar eerder verschenen Techgnosis van Erik Davis. 
Ook Techgnosis gaat over de zweverige kant van de infor
matietechnologie, en in tegenstelling tot Coyne schetst Davis 
werkelijk een panorama van deze cultuur en haar wortels. 
Daarbij plaatst hij andere accenten dan Coyne: hij heeft 
weinig tot geen aandacht voor de historische verhalen die in 
het voetspoor van romantiek en idealisme rond de digitale 
technologieën worden gesponnen, maar richt zich op de er
fenis van westerse esoterie en gnosis. Met de oude hermetici 
en gnostici hebben de hedendaagse ‘techgnostics’ een ver
langen naar transcendentie gemeen: ze willen aan het aardse 
tranendal ontstijgen en getuigen daarmee net als hun voor
gangers van een “hard-core Platonism that amplified the 
otherworldiness of the old Greek metaphysician into a severe 
dualism that pitted the spirit against flesh and the world”. 
Tegenwoordig wordt de digitale technologie voor het karre
tje van dat wereldbeeld gespannen: de wens van artificiële 
intelligentiepionier Marvin Minsky om zijn hersens te 
downloaden en aldus - verlost van zijn ellendige lichaam - 
onsterfelijk te worden, is slechts één illustratie van deze ten
dens. Davis besteedt ook aandacht aan eerdere fusies van 
esoterie en technologie, met name aan de negentiende- 
eeuwse romantische projecties op magnetisme en elektrici
teit. Via McLuhans idee van de terugkeer naar primitieve 
oraliteit door de moderne media (met als resultaat het ro
mantische beeld van een ‘global village’) komt Davis uit bij 
verschijnselen als het UFO-geloof en de door Star Trek beïn
vloede sekte Heaven’s Gate, waarvan de leden zich collec
tief van kant maakten om via een ruimteschip - dat zich in 
het voetspoor van de komeet Hale-Bopp zou bevinden - naar 
de sterren te kunnen reizen. Davis reduceert zulke zaken 
niet tot lachwekkende curiositeiten, maar analyseert ze als 
ernstige symptomen. Hetgeen niet wegneemt dat hij ze met 
veel schwung en ook veel ironie beschrijft; in tegenstelling 

tot Coyne heeft Davis met overduidelijk plezier achter de 
computer gezeten. Het is moeilijk om niet van een auteur te 
houden die Hennes Trismegistos omschrijft als “one of the 
great matinee idols of esoterie lore” of - minder frivool en 
zeer raak - Scientology als “the world’s first corporate 
cybernetic mystery cult”.
Davis bekritiseert de technognostici door te stellen dat tech
nologie een ‘trickster’ is, die nooit de magische wens
vervulling kan garanderen die de gnostici ervan verwach
ten: ‘onze’ machines leggen ons keer op keer weer in de 
luren door ons met onverwachte consequenties te confron
teren.
Coyne gaat in zijn poging om de uitgangspunten van de 
technoromantiek te weerleggen te rade bij een hele rits au
teurs, van Freud en Heidegger tot Barthes en Lévi-Strauss; 
met het genoemde, dor opsommerige resultaat. Hij ontwaart 
bij diverse auteurs meer gesofisticeerde versies van het ro
mantische verhaal van ‘eenheid en veelheid’ (dé chaotische 
‘veelvuldigheid’ van de materiële wereld moet volgens de 
romantici worden overwonnen ten gunste van een hogere 
eenheid) en vraagt zich af in hoeverre uit dergelijke reflexieve 
‘postmetafysische verhalen’ argumenten voor de bekriti- 
sering van de technoromantiek te winnen zijn. Het is, uitein
delijk Lacan - aangevuld met Deleuze en een snufje Zizek - 
die het vruchtbaarst blijkt, omdat Lacans concept van le réel 
impliceert dat dit ‘reële’ nooit gepresenteerd kan worden. 
Aangezien le réel een soort residu is dat aan de symbolische 
orde onstnapt, en alleen als breuk of als vlek in die orde 
zichtbaar is, kunnen we het niet bezitten of controleren. De 
technoromantiek gaat er vanuit dat er een hogere, 
transcendentale werkelijkheid is, een vergeestelijkte werke
lijkheid, maar dat is een symbolische, ideologische construc
tie die buiten beschouwing laat dat er altijd iets is dat we 
niet kunnen bezitten - le réel, dat zich onttrekt aan de sym
bolische réalité, de consensuswerkelijkheid. Als onze ma

chines ons in de luren leggen en ons technognostische of 
technoromantische wereldbeeld frusteren, zijn ze dus de in
strumenten van het reële.
Richard Coyne, Technoromanticism. Digital Narrative, 
Holism, and the Romance of the Real werd in 1999 uitgege
ven door MIT Press, Cambridge, Masschusetts/London. 
Adres: Fitzroy House, 11 Chenies Street, London WC1E 
7EY (0171/306.06.03). ISBN 0-262-03260-0.
Erik Davis, Techgnosis. Myth, Magic + Mysticism in the 
Age of Information werd in 1998 uitgegeven door Three 
Rivers Press, 201 East 50th street, New York 10022. ISBN 
0-609-80474-X. (S.L.)

Coördinatie: Dirk Piiltau
Medewerkers: Gemma Bakker, Petra Brouwer, Wouter 
Davidts, Dieter De Clercq, Lionel Devlieger, Fredie Floré, 
Kees Keijer, Sven Liitticken, Alice Smits, Lieven Van Den 
Abeele, Dries Vande Velde, Camiel van Winkel, Nicoline 
Wijnja.

ART DIARY/KUNSTGIDS

DE WIE RAAF
De Witte Raaf realiseert in opdracht van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur, Afdeling 
Beeldende Kunst en Musea, een KUNSTGIDS.

Deze KUNSTGIDS zal een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle 
personen en instellingen die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst 
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Opname is gratis.

Per persoon of instelling worden opgenomen:
1. de naam van de instelling/persoon
2. het adres
3. telefoon (vast en/of mobiel) en fax
4. e-mail en website

De KUNSTGIDS bevat 27 rubrieken.

1 Administratie, overheid, adviescommissies

2 Archieven

3 Art Consulting

4 Artotheken

5 Belangenverenigingen

6 Bibliotheken

7 Boekhandels en antiquariaten

8 Critici, recensenten & journalisten

9 Culturele centra

10 Tentoonstellingsmakers

11 Galeries
1 2 Grafische ontwerpers

13 Kunstbeurzen

14 Kunstenaars

Bij instellingen vermelden we tevens:
5. naam van de directeur
6. naam van de woordvoerder of contactpersoon

15 Kunstencentra

16 Kunstenaarsinitiatieven

17 Kunstenaarsmaterialen
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De KUNSTGIDS beperkt zich tot personen (met de Belgische nationaliteit of verblijvend 
in België) en instellingen die actief zijn op het vlak van de beeldende kunst na 1945.
Als privé-persoon kan u enkel opgenomen worden indien u uitdrukkelijk om opname ver
zoekt (wet van de privacy). Gelieve ook aan te geven in welke rubrieken u vermeld wil 
staan. Opname in meerdere rubrieken is mogelijk.
Wenst u opgenomen te worden in deze KUNSTGIDS, aarzel niet, en stuur uw gegevens 
door naar De Witte Raaf, Postbus 1428, 1000 Brussel, fax 02/223.23.18, 
e-mail dewitteraaf@skynet.be.
Indien u reeds in ons bestand zit, maken we graag van de gelegenheid gebruik uw gege
vens nogmaals te controleren of te actualiseren.
Belangrijk! De KUNSTGIDS verschijnt in een gedrukte en een digitale versie op de website 
van De Witte Raaf (www.dewitteraaf.be). Vanaf 1 november zal een deel van de gegevens 
daar publiek toegankelijk zijn.

18 Tentoonstellingscentra

19 Musea
20 Onderwijs

(kunstonderwijs, secundair-, deel- en voltijds; 
universitaire opleidingen kunstgeschiedenis)

21 Reproductiefotografen

22 Restaurateurs

23 Tijdschriften

24 Transport van kunstwerken

25 Uitgevers

26 Veilinghuizen

27 Verenigingen

mailto:dewitteraaf@skynet.be
http://www.dewitteraaf.be


Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...

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

België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke (0056/40.1892 - ma-vr 9-12u 13u30-16u
Karei Cuyvers - fotografie [6/10 tot 8/11]

Aalst 

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst <0053/7106.46 - wo-za 13-18u
Sjoerd Buisman - sculpturen [tot 20/10]
■ Netwerk
De Ridderstraat28-9300Aalst <0053/7889 81 -wo-za 14-18u
Koen De Decker [22/9 tot 27/10]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <0053/413789- do-za 14-18u za 10u30-13u30
Bart Vandevijvere, Klaus Compagnie [tot 30/9]
Bruno Deere, Michel Leonardi [7/10 tot 10/11]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot <0016/568003 - wo-w 14-19u
“Speelhoven 2001. De natuur bestaat niet’ - Michel Blazy, Delphine Coindet, Cel 
Crabeels. Alec De Busschère, Alain Géronnez, Mara Goldberg, Hans Op De Beeck, 
Hugues Reip [tôt 7/10]

Antwerpen 

■ Provinciaal Centrum Arenberg
Arenbergstraat28 - 2000Antwerpen <003/2020.46.11 - ma-vr 12-20u
“Het beste van lÓjaarDirkDenoyellêih3D” [4 tot 17/10]
“De beste affiches en advertenties Cannes 2001” [26/10 tot 11/11]
■ Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-32 - 2000Antwerpen <003/237dl06-ma-do 19u30-24u
Ine De Handschutter - fotografie [1 tot 31/10]
Johan De Poorter - fotografie [5 tot 30/11]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <003/2060350 - di-zp 10-17u
“Michel Seuphor" [tot 21/10]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19- 2000Antwerpen <003/2319056 - wo-za 14-18u
“Reproductive Rights are Human Rights” - Berend Strik [tot 3/11]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen <003/2260630- do-za 13-I8u
Paul Morez [tot 20/10] - Joris Ghekiere [25/10 tot 8/12]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen <003/202.4627- di-zo 10-17u
“(They say this is the)Place.Eenplaatsbepaling”-ManondeBoer,IlonaRuegg, Anne 
Daems, Peter Huismans, Cel Crabeels, Jan Kempenaers, Els Opsomer, Lucy Orta... 
[15/9 tot 2/12]
•MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <003/23859350 - di-zo 10-17u
“Straatman Cometh!” - Angel Vergara/”Mutilate?” - mode [tot 7/10]
Ido Bar-El [16/9 tot 18/11]
Philip Huyghe [28/10 tot 31/12]
Jan van Munster, Belu Simion Fainaru [28/10 tot 20/1]
•NI.C.C.
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen <003/21608.71 - wo-za 14-18u
‘The Big Show 3. Demonstration Room: Ideal House” - Francis Alÿs, Ernesto Neto, 
Liam Gillick, Dan Graham, Anna Best, Alicia Framis... [23/9 tot 25/11] 
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen <003/2235630- do-za 12u30-17u30
Georges De Meerschman [tot 14/10]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen <003/237.1127- di-vr 10-18u za 12-18u
“Men and Their Environment” - Stefano Arienti [tot 20/10]
Anne Daems [26/10 tot 1/12]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen <003/257.14.17- di-za 14-18u
Dieter Appelt [tot 20/10]
Sergio De Beukelaer [25/10 tot 1/12]
■ HAL Antwerpen
Bleekhofitraal22 - 2018Antwerpen <003/232.7395 - vr-za 14-18u
‘Washuis” - Loreta Visie - installatie [22/9 tot 4/11 ]
■ De Branderij
Bleekhcfstraat24 - 2018Antwerpen <003/226.7953 - za 14-18u
“Why, That’s Why" - Phil Bloom, Martin uit den Bogaard [tot 23/9]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100-2018 Antwerpen-ma-vr 9-17uzo 14-17u
‘Wijzen van wonen” - Gery De Smet [tot 14/10]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen <003/238.4034 - ma-vr ll-13u 14-18u
Mia Laenen - schilderijen [tot 27/9]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen <003/238.4034 - ma-vr ll-13u 14-18u
Jef Jansses, Cécile Verplancke - schilderijen [5 tot 25/10]
Sol Michiels - schilderijen, grafiek [9 tot 29/11]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018Antwerpen <003/2388166 - do-za 13-17u
“Schilderij Van Meerendonk" - Theo van Meerendonk [tot 29/9]
“Put it on a Drip” - Kris Vleeschouwer, A. van Campenhout [19/10 tot 10/11]
■ Het Noodzakelijk Zwijgen
Rudolfstraat 30 - 2018Antwerpen <00486/9854.12 - za-ZP 12-17u
"Rudolfstraat 30” [13/10 tot 28/10]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen <003/8273534 - di-zp 10-20u
“Van huis tot huis. Sculpturale architecturen en architecturale sculpturen” - Timm 
Ulrichs [tot 30/9]
“Michel Seuphor” [tot 21/10]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen <003/542.49.40 - ma-za 10-17u
Els Fieuw - fotografie [5/10 tot 6/11]

■ Twenty-Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Antwerpen <003/2262620 - do-zp 14-18u
Bert Lezy - schilderijen, tekeningen [15/9 tot 14/10]
“Life Sentenses" - David Morris - tekeningen [27/10 tot 18/11]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem <003/2688820 - di-zo 10-17u 
“Future Perfect’ [22/9 tot 20/10] - Niek Kortekaas [26/10 tot 1/12]

Bomem

•M&M Gallery
Sint Amandsesteenweg 181 - 2880Bomem <003/8896195 - do-zp 14-19u
“Vaast off tire Wall. Act under Order" - Vaast Colson [23/9 tot 11/11]
■ Cultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg41-43- 2880Bomem <003/889.7563- ma-za 12-24u zol2-18u
Claudia Tricnon - fotografie [3/10 tot 5/11]

Brugge

•Arentshuis
Dijver 16 - 8000 Brugge <0050/3335.48
“Kunstcircuit De Slang” - Marie-Jeanne Callewaert, Anita Evenepoel, André
Verroken, Yves Velter, Jan Kempenaers, Masako Ishizuka... [10 tot 11/11]

Brussel 

■ Galerie Jan Mot
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel <002/5143030 - do-za 14-18u30
“Art Cologne 2001” - kunstbeurs [31/10 tot 4/11]
“Portrait of a Young French Legionnair (2000-2001)” - Rineke Dijkstra [tot 10/11]
■ Eye See Gallery
Aalststraat 7 -1000Brussel <00475/33.7566 - do-za 13-17u .
Mariana Yampolsky [ 15/9 tot 7/11 (enkel op afspraak) en van 8/11 tot 22/12 ] 
•Stapelhuis Dépôt

Anneessensstraat29 -1000Brussel <002/5123425 -wo-zp 12-18u
“Een beeld van een beeld” - Erik Nerinckx, Ria Pacquée, Paul D’Haese, Jan De 
Vliegher, Jeroen Lathouwers... [tot 14/10]
“Hedendaagse kunst uit Marokko” - Mohamed Azouzi, Farid Belkahia, Mahi 
Binebine, Ilias Selfati... [19/10 tot 25/11]
■ Archetype
Barthélémylaan H -1000Brussel <002/5142101 - wo-za 14-18u 
“Double-take-table” - Danny & Richard Venlet [21/9 tot 5/1] 
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000Brussel <002/5140123 -wo-za 14-18u
Erwin Olaf [20/9 tot 3/11] — Massimo Vitali [8/11 toteind/12]
■ Stadhuis Brussel
GroteMarkt-1000Brussel <002/279.4532 - di-zo Il-18u
“De schilders van de stilte” - Degouve DeNunques, Khnopff, Le Brun, Pirenne, 
Spilliaert.. [tot 18/11]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Jubelpark 10-1000Brussel O02/741.7300- di-zp 1017u
“Elke bruid is een prinses” [tot 2/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging Voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10-1000Brussel <002/5078466 - dagelijks 10-18u vr 10-20u 
“Abstractie en precolumbiaanse kunst’’/Marthe Wéiy [tot 16/9] . J
Anne Decock - Van Raef [21/9 tot 4/11]
■ Thurn& Taxis
Picardstraat 1 -1000Brussel ©02/4203169 - di-za 10-18u zp 14-18u do 10-22u 
"Ici & Maintenant/Hier & Nu. Group Show; New Works by Belgian and Foreign 
Artists” [tot 31/10]
■ Koninklÿke Musea voor Schone Kunsten van België
Regehtschapsstiiiai3 -3000Brussel <002/5083231 -di-zó 10-17u 
“Pieter Molijn (1595-1661). Een tekenaar van alle seizoenen” [18/9 tot 10/11] 
■ Galerie P - -• - - - i y - - ■ 1 ~ - -
Spoormakersstraat71 -1000 Brussel <002/54231.12 - di-za 12-19U 
“Déjà vu” - Soren Lose [tot 3/11]
E Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel <002/2193422 - di-za 14u30-18u 
“Accrochage V” - Peter Joseph, Michael Venezia [tot 29/9] 
Eva Marisaldi [4/10 tot 10/11]
■ Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 -1000 Brussel <002/512.77109 - ma-di do-vr 10-12u3013u30-17u 
za-zp 14-16u30 1 ,,
“De dolle jaren 1920-’30. Damesmode tussen droom en werkelijkheid” [tót 31/12]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel <002/5135662 - ma-za9u30-19u
“Avoir lieu” - Philippe Decelle [tot 11/10]
“Collages et assemblages” - Paul Sztemfeld [tôt 27/10]

"Het klonen van Adam” - Paul Van Hoeydonck, Johan Muyle, Orlan, Eva & Adele, 
Jan Fabre... [25/10 tot 24/11]
“Leclonaged’Adam”-Hans Bellmer,Matthew Barney, Marianne Berenhaut, Pierre 
Caille, Philippe Druillet, Orlan... [26/10 tot 24/11]
■ La Verrière, Hermès
Waterloolaan 50 -1000Brussel <002/5112062 - ma-za ll-18u
Roman Opalka [-/9 tot -/11]
■ Galerie Drantmann
Werfttraat 13 -1000Brussel <002/22357107- wo-za 14-18u
Valerie Mannaerts [20/9 tot 3/11]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20 -1000Brussel <002/219.1980 - di-zp 10-18u
“Dag meneer de Raaf! De dierenstrip in België” [tot 18/11]
■ Chinees Paviljoen
Van Praetlaan44 -1020Brussel <002/268.1608
‘ Yixing, de kunst van de purperen theepot" [tot 2/10]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel <002/5119084- di-vr 13-18u30za-zo 10- 
17uZao Wou-Ki/Katel Dierickx - werk op papier [tot 30/9]
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel <002/6422480 - di-zp 10u30-18u30
“1930. Het jaar van de Nieuwe Tijd” [tot 30/9]
■ Gallery VUB
Pleinlaan2 -1050Brussel <002/6413087-ma-vr llu30-17u
“Out of Control” [15/9 tot 14/10]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel <002/53808.18- di-za I4-19u
David Levinthal [8/9 tot 3/10]
“Fiac2001”-kunstbeurs [lOtot 15/10]-“Art Cologne”-kunstbeurs [3 1/10tot 5/11] 
Justine Kurland [18/10 tot 24/11]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel <002/6396730 -di-za 12-18u
"Fiac 2001” - kunstbeurs [10 tot 15/10]
“Recent Photographs” - William Eggleston [13/9 tot 3/11]
Roni Hom [8/11 tot 6/1]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050 Brussel <002/3442368 - di-za ll-19u
Henty Bond - fotografie [tot 20/10]
■ De Bottelarij
Delaunoystraat 58 - 7080 Brussel <002/412.70.40 - ma-vr 12-19u zal5-19u 
“The Design Assembly. Transit I/De/A” - vormgeving [18/10 tot 18/11] 
B Atelier 340 Muzeum
de Rivierendteef340-1090Brussel <002/42424.12-di-zp 14-19u 
“Articulations” - Viktor Hulik, Antoine Laval [tot 16/9]
■Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel <002/7622105 - do-vr 9u30-12u3013u30- 
17u30 za9u30-17u
“Digitaal. Een nieuw kunstmedium. evolutie, revolutie?” [1/10 tot 1/11]

Charleroi

B Palais des Beaux-Arts
Place du Manége - 60Q0 Charleroi <0071/303597- di-zp 10-I8u 
“Martin Guyaux. Un artiste prophète en sa région” [15/9 tôt 21/10]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne <0071/435830 - 
di-zo. 10-18u
“Becoming Nancy Drew & Dating Surveillance Project’ - Laurie Long/”Les acteurs 
du rêve” - Raymond Voinquel [tot 16/9]
“Dialogues d’intérieurs, écoles et couvents" - Clara Gutsche/”Du carmel au Musée”/ 
"Rue des écoles. Archives de Wallonie” [22/9 tôt 18/11]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan <0058/51.4757- do-ma 14-18u
Jean-Pierre Zinje, François Verbeke - schilderijen, sculpturen [tot 1/10]

Deurle 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/2825123 - di-vr 13-17u za-zp ll-17u
“Zeldzame weelde, curator Piet Boyens" [tot 23/9]
"Aubette, het verlangen naar een (andere) plaats” - David Claerbout, Tacita Dean, 
Olafur Eliasson, Roni Hom, Hans Op de Beeck [7/10 tot 9/12]

Deume 

■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum 
Hooftvunderlei 160 - 2100Deume <003/3605252 - di-zp 10-17u30 
“Art nouveau & art deco. Zilver uit 1880-1940” [2/10 tot 2/12]

Eernegem

■ Arta
Bekeputstraat9-8480Eernegem <0051/583154-vr 15-18uza-ZP 14-19u
’’Intellectual Gnomes” - Rik Delrue - installatie [tot 23/9]
Martine Platteau, Gert van Weyenberg - sculpturen, schilderijen [7 tot 28/10]

Etterbeek 

■ Gemeenschapscentrum de Maalbeek
Hoomstraat97-1040Etterbeek <002/7330704-ma-vr 12u30-18uwo 12u30-22u 
“The Union of Polish Art Photographers” [4 tot 24/10]

Eupen 

■ Internationalen Kunstzentrums Ostbelgien
In den Loten 3 -4700 Eupen <0087/560130 -do-zp 14-18u
Lili Dujourie [tot 21/10]

Evergem

■ Cultureel Centrum De Stroming
Weststraat 31 - 9940 Evergem <009/3585100 - ma-za 8u45-Il -4514-16u
Roland Verbrugge - fotografie [6/10 tot 8/11]

Gaasbeek 

■ Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat40-1750 Gaasbeek <002/5322038 - dagelijks 9u30-17u30 
“Hortus Panoramicus” [tot 7/10]

■ Cultureel Centrum de Werft
Werji32-2440Geel <0014/592963- ma 13u30-16u30di 9-12u3013u30-18u wo- 
vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
“De Nieuwe Snaar. Een expo waar muziek in zif ’ [28/9 tot 4/11]
“Over inhouden” - Marc De Roover [12/10 tot 25/11]

Gent 

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <009/2223703 - di-zp 9u30-17u
“Europalia Polen. Europees modernisme. De collectie van het Muzeum Sztuki van
Lodz” [10/10 tot 30/12]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/2213703 - di-zp 10-I8u
Stanley Brouwn [tot 30/9] - Philippe Ramette [-/9 tot -/11]
“Around21015’00"E52°6’17"N+Go-Go(1985-2001)”-MiroslavBalka[tot7/10]
"z.Z(t). (’94-’01)” - Dirk Braeckman - fotografie [tot 18/11]
Dieter Appelt [29/9 tot 3/12] - “Quadriennale Casino 2001” [27/10 tot 13/1]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent <009/2679999 - di-zp 9u30-17u
“Giostra” - Alessandro Mendini [21/9 tot 18/11]
B Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent<009/26929.10 - di-zp 10-17u
“Joseph Plateau (1801-1883). Leven tussen kunst en,wetenschap” [15/9 tot 28/10]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt <0011/2959.70 - di-za 10-17u zp 14-17u
“At Random Een dubbeltentoonstelling over schilderkunsf ’ - Hugo Duchateau, 
Sergio De Beuckelaer [tot 7/10]
“Het versluierd beeld. Naar aanleiding van 25 jaar CIAP” - Jean-Marie Bytebier, 
Chantal Chapelle, Bert de Beul, Luc Tuymans, Eddy De Vos... [20/10 tot 18/11] 
"Midivisi" - klankinstallaties [13/10 tot 2/12]

Heist-op-den-Berg 

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg <0015/250770- ma-za 10-20u do 10-17uzp 
12-20u
“Een tuin vol vormen” [3 tot 14/10] - “Retrospectieve Frans Verbist” [20/10 tot 4/11]
Patrick Van Puymbroeck - fotografie [5/10 tot 6/11]

Hoeselt 

■ Cultuur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt <0089/416358-ma-vr 9-12u 13-16u
Robert Kot - fotografie [5/10 tot 7/11]

Hoogstraten 

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-11 •2320Hoogstraten <003/3146588-wo-zp 14-17u 
“Jacht op de jagers. Archeologie in de Kempen” [15/9 tot 2/12] 

leper 

D
e W

itte Raaf 93 • septem
ber-oktober 2001■ Flanders Fields Museum

Lakenhallen - 8900leper <0057/228582 - dagelijks 13-I7u
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Knokke-Heist Mol Wevelgem

■ Galerie André Simoens
Kustlaan 130 - 8300Knokke-Heist ©050/61.00.87 - di-za 10u30-I3u 15-19u 
"Zomertentoonstelling" - Wim Delvoye, Wolfgang Laib, Sol LeWitt, Sofie Calle,
Bruce Nauman, Richard Serra, Thomas Struth, Jack Pierson... [tot 17/9]

Kortrijk

■ Cultureel Centrum ‘t Getouw
Molenhoekstmat2 -2400Mol 0O14/33.O&88 - ma-vr 9u30-1213u30-16u
Maree, Kofi Osei Tutu [-/9] - Hilde Engelen [-/10]
■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol 0014/31.74.35 - di-zo 14-18u
Gustaaf De Bruyne [27/10 tot 2/12]

■ Cultured Centrum Guldenberg
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 0056/40.12.40-ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 
14-19u
Robert Vollekindt - fotografie [6/10 tot 8/11 ]

Wortegem

■ Cultured Centrum Kortrijk
Htmelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk © 056/21.7&63 - di-zo 14-18u
Manou Broben - fotografie [6/10 tot 8/11]

Morlanwelz

Leuven

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140Morlanwelz 0064/21.21.93 -di-zo 10-18u
“Marché de Livre de Mariemont" [5 tot 7/10]

■ Galerie Gabriel Van De Weghe
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 0056/68.86.91 - za-zo ll-19u 
“Joan Miro. Hoogtepunten uit zijn grafisch oeuvre” [6/10 tot 11/11]

Zoersel

■ Stedelijk Museum
Savoyestraat6 - 3000 Leuven 0016/22.45.64 - di-do 9u30-17u30 vr9u30-21u30 
za-w 13u30-18u30
“Geuren en kleuren. Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant 
inde 19de en 20ste eeuw” [22/9 tot 9/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
Taf Wallet - schilderijen [tot 30/9]

■ Lia Schel kens Sculpture Gallery
Paardenmarkt26 - 2980Zoersel 003/384.21.92 -zo 13-17u
Joanna Mowbray, Peter Randall Page, Amandus Vanquaille, Cathérine Claeyé 
[14/lOtot9/12]

Liège 

■ Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8- 4000 Liège 004/223.19.60 - di-za 13-18u
“En présences” - Virginie Defauwes, François-Alexandre Mallinjod, François Putz, 
Olivier Comil, Lionel Vancauwenberge... - fotografie [27/9 tot 27/10]

Lokeren

■ Centrum voor Ruimtelijke Kunst Park ter Beuken
Groendreef8 - 9160 Lokeren 009/340.50.51 - dagelijks 8-21u
“Stellar Octopus” - Johan Tahon [tot 7/10]
■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 -916OLokeren0O9/34O.5O.5O-ma-vr 10-12ul4-17uJerryKoninckx
- fotograjie [6/10 tot 8/11]
Robert Vollekindt - fotografie [10/11 tot 6/12]
•Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 009/348.06.42 - wo-vr 14-18u za 10-17u zo 15- 
18u
Chantal Chapelle - schilderijen [16/9 tot 14/10]
Alex Michels [21/10 tot 25/11]

Loppem

■ Kunsthalle ILophem
Torhoutsesteenweg 52A - 8210Loppem-Zedelgem 0050/20.95.18 - do-zo 14-20u 
zo ll-13u
Gitte Villesen [tot 30/9]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve 0010/47.48.41 - ma-vr 10-18u zo 
14-18u
“Leuven - Louvain-la-Neuve. Aller retour” [tot 22/9]

Maaseik 

■ Cultureel Centrum Achter Olmen
Mm Eycklaan 72 - 3680Maaseik 0089/56.57.04
Nicol’ Andrea - fotografie [5/10 tot 7/11]

Marke 

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6- 8510 Marke 0056/22.69.42 - ma-vr 9-12u3013u30-16u
Roger Van Namen - fotografie [6/10 tot 8/11]

Mechelen 

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbmedersgang 5 - 2800 Mechelen 0015/29.40.00 - di-zo 10-I8u
“De achterkant van de maan” - Paul Contryn [19/10 tot 2/12]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen 0015/33.63.36 - zo ll-18u
Mary Waters, Bob Negrijn - schilderijen, fotografie [tot 28/10]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 -8400Oostende 0059/50.81.18-di-zo 10-18u
“José Vermeersch(1922-1997)” [21/9 tot 13/1]
■ Vrienden van het P.M.M.K. het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind -8400 Oostende 0059/70.51.51 - vr-zo 15-18u
Annick Nolle [tot 7/10]
■ Fort Napoleon
Vuurtorenweg - 8400 Oostende 0059/32.00.48 - di-zo 14-18u
“De lichtende ruimte” - Pieter Geerts [15/9 tot 21/10]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
"FIAC 2001” - kunstbeurs - Panamarenko [10 tot 15/10]
“Stellar Octopus/Simulacra (Time Fetishes)” - Johan Tahon - sculpturen [tot 21/10] 
“Art Cologne 2001” - kunstbeurs [31/10 tot 4/11] - Tony Cragg [11/11 tot 16/12]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat61-63 - 9100Sint-Niklaas 003/777.29.42 - di-za 14-17u zo 10-17u 
"Kleurencarrousel" - Alechinsky, Appel, Niki De Saint-Phalle. .. [30/9 tot 14/10]

Sint-Truiden

■ Cultured Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat29 - 3800Sint-Truiden 0011/68.79.59 - zo-vr 14-17u
Krist Demasure - fotografie [5/10 tot 7/11]

Tielt

■ Cultured Centrum Gildhof
St.-Michielstruat 9 - 8700 Tielt 0051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u
Guido Van Onderbergen - fotografie [6/10 tot 8/11 ]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt 6 - 3300 Tienen 0016/80.56.66 - di-zo 10-17u '
‘Ladder against a Brick Wall” - Miranda van Puymbroek - werk op papier [tot 11/11 ]

Turnhout 

■ Cultured Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
Juan Vervliet - fotografie [3/10 tot 5/11]

Waasmunster 

■ Galerij van Kasteel van Blau wendael 
Kerkstraat 21 - 9250 Waasmunster 
Koen Rossaert - sculpturen [29/9 tot 7/10]

Zonnebeke

• Cultureel Centrum De Poort

leperstraat 7- 8980Zonnebeke 0051/77.04.41 - wo+za 14-18uzo 10-12u 14-18u 
“Kasteel van Zonnebeke. Kamers op een kief’ - Luc Berghe, Mark Cloet, Wouter 
Cornillie, Louis De Cordier, Philippe Lepers, Daniel Maselyn... [tot -/9]

Duitsland

■ Ludwig Forum fiir Internationale Kunst
JUlicherstrasse 97-109 - 52058 Aachen 00241/180.71.04 - di+do 10-17 wo-vvr 
10-20u za-zo ll-17u
“Awas! Recent Art from Indonesia” [tot 30/9]
“Streit-Lust For Argument’sSake. Die Kunst derletzten30Jahreund die Sammlung
Ludwig” [28/10 tot 10/2]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
LichtentalerAllee 8a - 76530Baden-Baden 007221/232.50 - di-zo ll-18u
“Lens and Paper. The Beauty of Intimacy” - Vanessa Beecroft, Patrick Van 
Caeckenbergh, Maurizio Cattelan, Rineke Dijkstra, Hellen van Meene, Damien 
Hirst.. ./Tobias Rehberger [14/9 tot 4/11]

Berlin 

■ Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestnasse 128-129 -10115 Berlin 0030/280.70.20- di-vr 12-18u za-zo 12-16u
“ Christo & Jeanne Claude. Works in Progress” [tot 30/12]
■ Deutsche Guggenheim Berlin
Unterden Linden 13-15 -10117Berlin 0-ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
“On the Sublime; Maric Rothko, Yves Klein, James Turrell” [tot 7/10]
■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener Strasse 58 -10437Berlin 00172/764.47.97- di-zo 10-20u
"Frank Lloyd Wright De levende stad” [tot 14/10]
“Mies van der Rohe. Architectuur en design in Stuttgart, Barcelona en Brno” 
[27/10 tot 24/2]
■ Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse50-51 -10557Berlin 0030/39.78.34.11 - di-wo+vr 10-18u dolO- 
20u za-zo H-20u
“Art in China Today” [28/9 tot 18/11]
■ Bauhaus-Archiv Museum fiir Gestaltung.
Klingelhoferstrajle 13 -10785Berlin 0030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944). Ein Leben fiir Kunst und Lehre” [tot 15/10]
“Vision in Motion. Laszlo Moholy-Nagy” [tot 15/10]
■ DAAD Galerie
Kurfiirstenstrasse 58 -10785 Berlin 0030/261.36.40 - dagelijks 12u30-19u
Sophie Tottie [23/9 tot 4/11]
■ Messe Berlin
Messedamm22-14055Berlin 0030/30.3820.61 -dagelijks ll-20u
“Art Forum Berlin 2001” - kunstbeurs [3 tot 7/10]
■ A kademie der Kiinste
Hanseatenweg 10-10557Berlin-Tiergarten0O3Q/39.O7.64)-mal3-19udi-zolO-19u 
“Kathe-Kollwitz-Preis2001.JürgenSchön”/’ArturSchnabel(1882-1951).Musikei” 
[tot 14/10]
“Perceived Obstacles” - Richard Tuttle [23/9 tot 18/11]
"Insel" - Erwin Heerich [tot 10/2]

Menen Wenimel Bonn

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen 0056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18u
Rio Staelens - fotografie [6/10 tot 8/11 ]

■ De Zandloper
Kaasmarkt 75 -1780 Wemmel 002/460.73.24 ■ ma-za 9-23u zo 10-18u
Fabienne Debontridder - fotografie [3/10 tot 5/11]

■ Akademisches Kunstmuseum der Universitat Bonn
Am Hofgarten 21 - Borm 0O228/735.O1L - zo-di 10-13udo 16-18u 
“Schatze der Kelten aus dem Rheinischen Landesmuseum" [tot 23/12]
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Pijkestraat 4 6511 BP Nijmegen NL 

september - Jolanda Joppe 
oktober - Blossum 
november - Elke Bruns 
december - Tonni van Sommeren 
januari - Karin Trenkel 
maart - Anne van den Bosch

0031243606100 http://beam.fol.nl

LEO COPERS 10 01 •
in de kapel op het Campo-Santo, Gent
Antwerpsesteenweg, Gent/Sint-Amandsberg
Opening: op vrijdag 21-09-2001 om 19.30u.
Tentoonstelling: vrijdag van 14u. tot 19u., zat.- zondag van Hu. tot 19u.
Na afspraak tel. 09-225.49.18 - 09-224.18.80
Een organisatie van het C.C.St.-Sint-Amandsberg - info: 09-225.49.18
van 22 september t/m 21 oktober 2001

GRUSEnmEYER ART I
MUSEUMLAAN 16 B 9831 DEURLE

DIRK URRDER EECKEn B JOHRR DESmET
SCHILDERIJEN/WERK OP PAPIER RUIMTELIJK WERK

7 OCT / 11 NOV

email I mpg@cobonet.be__ open | do/vr/za/zo__ 14-18u EN op AFSPRAAK 
TEL I 09 282 77 93__ FAX | 09 282 95 80__ GSM | 0496 54 44 54

HOOGHUIS

Vossenstraat 10, 

6811 JL, Arnhem 

tel /fax: 026 4458775 

E-mail: info@hooghuis.nl 

site: www.hooghuis.nl 

Open:wo.>zo.13>17 uur

30 september t/m 21 oktober

MIGRATING IDENTITY
Samenstelling: Renée Ridgway
Deelnemende kunstenaars: Wouter van Riessen • 
Klaar van der Lippe • Charlie Citron • Margret Wibmer • 
Tina Aufiero • Daan van Assem • AdriâJuliâ • RenéKoól • 
Claus Bach • Edwin David • Corporate identity • 
Mariamaria • Joep van Liefland • Maurice Bogaerts.

28 oktober t/m 18 november 

'HOOG' Anne Porskamp 

'LAAG' Karel van der Eijk

5 0

http://beam.fol.nl
mailto:mpg@cobonet.be
mailto:info@hooghuis.nl
http://www.hooghuis.nl


■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebeit-Allee 4 - 53113 Bonn (DCQ28/91.71.202 - di-wo 10-21udo-w 10-19u
“Exciting Times are Ahead” - David Hockney [tot 23/9]
“Landschaften vonBrueghel bis Kandinsky.DieAusstellungzu Ehren des Sammlers
Hans Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza" [tot 25/11]
‘7000 Years of Persian Art Masterpieces from the Iranian National Museum in
Teheran" [tot 6/1]
■ August Macke Haus
Bomheimer Strasse 96-53119Bonn <1)0228/65.55.31 - di-vr 14u30-18ura-ro ll-17u
“August Macke. Blickfànge in und um sein Bonner Haus” [tot 11/11]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn <D0228/69.39.36- di-zo ll-17u do ll-19u
“Peter Mettes Stipendium 2001” [19/9 tot 4/11 ]
"Szenarien, der Hang zum Theater in der aktuellen Kunst” [ 19/9 tot 11/11 ]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover <50511/32.45.94-di-zo 11-17Ù wo ll-21u 
‘7 Deadly Sins” - Dan Peterman [tot 21/10]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse41 -47533Kleve <502821/75.010-di-zo 10-18u
“Walking the Line” - Richard Long [tot 23/9]
Alberto Giacometti (1901-1966). Portretten” [7/10 tot 6/1]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestras.se 53 - 38440 Wolfsburg <505361/266.90- wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
“Update #4. The Dark” - Doug Aitken, Richard Billingham, Christian Boltanski, 
Peter Fischli/David Weiss, Gilbert & George, Douglas Gordon, Brace Nauman.. 
[tot 7/10]
“In the American West’ - Richard Avedon - fotografie [29/9 tot 6/1 ]

Frankrijk

Dunkerque

Dortmund

■ hARTware Projekte
Giintherstrasse 65 - 44143 Dortmund ^0231/882.02.40
"Still/Life" - Herman Asselberghs, Els Opsomer, Rony Vissers, Manon de Boer, 
Hans op de Berg, De Rijke/De Rooij... [tot 14/10]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf <D0211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u 
“Die andere Moderne. De Chirico & Savinio" [15/9 tot 2/12]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hirtter dem Rahmen 13-26721 Emden <D021/209.95-di 10-20uwo-vr 10-17uza-
ZPll-17u
"Sammlung Henri Nannen und Schenkung Otto van de Loo”/Karin Kneffel 
[tot 14/10]
“Oskar Kokoschka. Werke aus der Kokoschka-Stiftung im Musée Jenisch, Vevey” 
[20/10 tot 6/1]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stiidtische Galerie
Goethestrq/3e 41 - 45128 Essen <1)0201/88.45.314 - di-zo 10-18u vr 10-24u 
"Tische der Communication” - Ayse Erkmen, Joachim Knobloch, Gerhard Merz, 
Joerg Zboralski, Claudia Sacher... [tot 14/10] 
"Sachaufnahmen" - Hans Hansen [30/9 tot 2/12]
“William Turner (1775-1851)” [15/9 tot 6/1]

Köln

■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln <50221/21.70.21 - di-zo ll-17u
“Remarkable Places” - Anna Gaskell [tot 30/9]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse39 -50667Köln <50221/221.221.19 - di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 
ll-18u
“Miracle de la couleur. Fondation Corboud" [tot -/11 ]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst
Universitdtsstrasse 100 - 50674 Köln <50221/940.518-0 - di-zo ll-17u do ll-20u
“Soul of Japan. Life in Nature” [tot 4/10]
•Köln Messe

Messeplatz 1 -50679 Köln <50221/82.10 
“Art Cologne 2001” - kunstbeurs [31/10 tot 4/11]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35 - 47798Krefeld <502151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“Outland” - Roger F. Ballen - fotografie/”Generation Boul Fale" - André Lützen - 
fotografie [28/10 tot 17/2]
■ Museum Haus Lange & Haus Esters
Wilhelmshcfallee 91-97-47798 Krefeld <502151/77.00.44 - di-zo ll-17u
Teresa Hubbard, Alexander Birchler [tot 4/11 ]

Leverkusen

■ Stadtisches Museum Leverkusen Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 Leverkusen <50214/855.56-0 - di ll-21u 
wo-zo ll-17u
"Bernd Zimmer. Holzschnitt 1985-2000” [tot 30/91

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240Dunkerque 503.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
“Accumuler, amasser, réunir. Le design se collectionne aussi” - Achille Castiglioni, 
Konstantin Grcic, Jasper Morrison [tot 20/10]

Grenoble 

■ C.N. A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble <504.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
Sylvie Fleury [21/10 tôt 6/1]

Le Havre 

■ Le Spot Centre d’art contemporain
Avenue Lucien Corbeaux - 76600Le Havre <502.35.26.16.56 - wo-za 14-18u
Stéphane Dafflon, Liam Gillick, Xavier Veilhan [tot 22/9]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon <504.78.28.07.66- wo-ma 10u30-18u
“Albert Gleizes. Le cubisme en majesté” [tot 10/12]
■ Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006Lyon <504.72.69.17.18
“Biennale de Lyon. Connivence 2001, prélude à 2003” [tôt 23/9]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - Metz <503.87.74.20.02 - wo-za ll-19u 
“Production d’oeuvre en situ. Hôtel St Livier" - Krijn de Koning [tot 30/9]

Esslingen München
Nantes

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen @0711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u
“Moving Pictures. 5. Internationale Foto-Triennale" [tot 23/9]
MaricaGojevic [7/10 tot 18/11]

Frankfurt

■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München <5089/22.11.52 - di-zo ll-18u
“Portraits and Not Portraits” - Glenn Ligon [tot 7/10]
■ Villa Stuck
PrinzregenlenstraPe60-81675München <5089/45.55.51.25- di-zo 10-17u do 10-21u
“F. Holland Day (1864-1933). Fotografie des Symbolismus" [tot 30/9]
“Gürtelschliessen im Jugendstil” [tot 6/1]

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clémenceau 10 - 44000Nantes <502.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
“La salle des primitifs, nouvelle présentation” [tôt 1/10]
“Dialogue ininterrompu” - Juan Munoz, Giuseppe Penone, Sigmar Polke, Jean-
Pierre Bertrand, Bernard Frize, Cristina Iglesias... [tôt 19/11]
“Picasso, la peinture seule. Inédits et chefs-d’œuvre de 1961 à 1972” [5/10 tôt 6/1]

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg -60311 Frankfurt <5069/29.98.82.20- wo-za ll-22u di+w ll-19u 
“The Living Edge. Richard Pousette-Dart (1916-1992). Arbeiten auf Papier” 
[tot 30/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 -60311 Frankfurt @069/28.53.30- dido-vr 12-19u wo I2-20u za U-19u 
zoll-18u
“Neue Welt” - Haluk Akakce, Pawel Althamer, Kai Althoff, Jérôme Bel, Malachi
Farrell, Rodney Graham, Mike Kelley... [tot 23/9]
■ Museum fiir Angewandte KutÉt ”
Schaumainkai 17 - S1594 Franlfurtl <5069/21.23.40.37- di-zo 10-17u wo 10-20u
“Giampaolo Babette. Schmuck von 1970 bis heute” [tot 14/10]
■ Museum fur Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 ■ 60594 Frankfurt 1 <5069/21.23.40.37- di-zo 10-17u wo 10-20u 
‘The Artist as an open Book” [tot 14/10]
“Aites Japan - Frankfurter Moderne. Sammlung Johann Georg Geyger" [tot 14/10] 
■ Porti kus
Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Mairi <5 069/605.008.30 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
“Costner Complex (Perfect Process)” - Jason Rhoades [tot 16/9] 5
"Hidden City” - Peter Cook [13/10 tot 25/11] ƒ
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main © 069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Helmut Jacoby. Meister der Architekturzeichnung” [tot 21/10]

Hamburg

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095Hamburg <5040/32.10.30 - di-vr ll-18u za-zo 10-18u 
“2D/3D” - Peter Zimmermann [28/9 tot 28/10]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster <50251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
“Alessandro Mendini 1971-2001. ZwischendenKünsten” [tôt 21/10] 
Roman Signer - tekeningen [21/9 tot 25/11]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
LorenzerStrq/3e32 - 90402 Nürnberg <50911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u
Anne Katrine Dolven [tot 4/11 ]
■ Neues Museum Staatliches Museum fur Kunst und Design
Luitpoldstras.se 5 - 90402Nürnberg <50911/240.20.41 - di-vr 10-20u za-zo 10-18u
“Up and Across” - Richard Artschwager [tot 18/11]

Ulm

■ StadIthaus Ulm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm <50731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zo ll-18u
“Junge Künstler im Stadthaus" [29/9 tot 18/11] - “Nachtfotos” [23/9 tot 18/11]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafke 1 - 79576 Weil am Rhein 507621/70.22.00- di-vr 14-18u za- 
zo ll-17u
“Bezeten” [tot 25/11]

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Promenades des Arts - 06300 Nice <504.93.62.61.62 - wo-ma 10-18u
“Arman. Passage à l'acte" [tot 14/10]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12-45000 Orléans <502.38.62.52.00 -ma-vr 10-12u 14-18u
Tom Kovac - architectuur [tot 13/10]

Paris

■ Pavilion du Parc
Paris Expo, Porte de Versailles - Paris <501.41.90.47.80- ma-vr 12-20u za-zo 10-20u
"FIAC 2001” - kunstbeurs [10 tot 15/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 501.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u 
“Adalberto Libera (1903-1963). Les formes de la raison” - architectuur 
[tot 24/9]
“Acquisitions du cabinet d’art graphique. D’Artaud à Twombly, un choix” 
[tot24/9]
“Alfred Hitchcock et l’art Coïncidences fatales” [tot 24/9]
“Brancusi. L’Oiseau dans 1’espace” - fotografie [tot 15/10]
Nan Goldin [11/10 tot 10/12]
“Antoine Pevsner dans les collections du musée” [ 11/10 tot 31/12]
Marlene Dumas [11/10 tot 31/12]
“Jean Dubuffet (1901-1985). L’exposition du centenaire” [tot 31/12]

ANTWERPEN
Provinciestraat 287
(B) 2018 Antwerpen 
t/f +32(0)3 2388166

LOKAAL I 

01
BREDA

Kloosterlaan 138 
(NL)4811 EE Breda 

T:+31 (0)76 514 19 28 F:+31 (0)76 520 71 24 
E:bureau@lokaal01.nl — HTTP://www. Iokaal01.nl

7 t/m 29 sept 2001 
presentatie: vrijdag 7 sept 20.00 uur 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

75 t/m 28 okt 2001
presentatie: donderdag 5 okt 20.00 uur 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

8 september t/m 9 december 2001

mi)‛[H
Theo van Meerendonk
Schilderij Van Meerendonk
Op de donderdagen 6, 13, 20 en 27 sept, is er de publieke productie van nieuwe werken

19 okt t/m 10 nov 2001
presentatie: vrijdag 19 'okt 20.00 uur 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

Kris Vleeschouwer
A. van Campenhout

Wim Catrysse
Gabriel Lester

(De slag om Roosendaal)

Gijs Assmann • Berend Hoekstra • Judith Krebbekx
Q.S. Serafijn • Koen Vermeule

Stichting Int Heyderadey • Museum De Ghulden Roos
Molenstraat 2, Roosendaal, Nederland. Tel.: +31 (0) 165 53 69 16/56 64 85.

organisatie - het nnntiyakeliikR zwijnen - .kunstenaarsinitiatief

za 13, zo 14, za 20, zo 21, za 27 en zo 28 oktober 2001 
van 12.00u tot 17.00u

di-art
Vrijheidsplein 1 - B 9160 Lokeren 
Tel/fax: + 32 (0)9 348 06 42 
e-mail: diartgallery@icqmail.com 
http://di-art.home.icq.com

Rita BALLINCKX, Laurence BORIC, Koen BROUCKE, Hans ENEMAN, jen gossé, Walter HADERMANN, Andreas HETFELD, 

Erie J. JACOBS, Gorik LINDEMANS, Sylvie VANDENHOUCKE, Kris VAN DESSEL Dominique VAN DE WALLE, 

laymes VAN LUPPEN, Jean-François VAN MULLEM, Jan VERHAEGHE, Marjan VERHAEGHE, Loretta VISIC

16/9 tot 14/10/2001

CHANTAL CHAPELLE
21/10 tot 25/11/2001

ALEX MICHELS
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ber-oktober 2001Open: woensdag tot vrijdag 14-18 uur, zaterdag 10-17 uur, zondag 15 -18 uur
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mailto:diartgallery@icqmail.com
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GALERIE LiESBETH LIPS
Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tet.4360015 vr-zo 12.00-17.00

09/09 t/m 07/10 
‘Tuin der Lusten’, Elizabeth de Vaal

11/10 t/m 11/11 
Tony van Wassem

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

02/09 t/m 30/09 
Plet Stockmans

07/10 t/m 28/10
Daniëlle Overmans

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

09/09 t/m 07/10 02/10 t/m 07/10
‘Tuin der Lusten’ ArtForum Berlin

Rob Verf, Marjan Laaper

13/10 t/m 11/11 
Cor van Dijk, Peter Goin

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

09/09 t/m 07/10 
‘Tuin der Lusten’ 
Simon Benson

21/10 t/m 02/12 
‘Koppen’ 

Marian Bijlenga, Anne-Marie van Sprang

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

09/09 t/m 07/10 
‘Tuin der Lusten’ 

Gijs Assmann, Mirjam Hoekman, 
Berlinde de Bruyckere, 

Bart Loerakker, Brian Maguire, 
Josephine Sloet, Gerard Verdijk, e.a.

14/10 t/m 18/11 
Kas Oosterhuis, 

Leonel Moura
Tourcoing

Galeries

EYFisSEE
L GALLERY -A

■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Rue Bonaparte 14 -75006Paris ®01.47035000 - di-w 13-19u
"Territoires" [9/10 tot 30/12]
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006Paris <£>01.43269190-di-w 10u-17u30 
“Invitation à l’Atelier de Gilbert Boyer” [25/10 tot 27/1]
■ Institut Néerlandais
Rue de Hile 121 - 75007Paris <£015359.12.40- di-zo 13-19u
“Strippinggirls” - Anton Corbijn, Marlene Dumas [2/10 tôt 4/11]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris <£0153.76.1232 - wo-ma 12-19u
Laurent Montaron [tôt 14/10]
Ryuta Amae [24/10 tôt 19/11]
Helen Levitt [tot 19/11]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009Paris <£01.48.749538 - di-zo 10-I7u40 
“Photographies hongroises. Des romantismes aux avant-gardes” [tôt 28/10]
■ Musée Bourdelle
Rue Antoine-Bourdelle 18- 75015Paris <£01.4954.73.73 - di-zo 10u-17u40
“Rodin vu par Bourdelle” [tot 30/9]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <£0153.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
“De l’adversité nous vivons” - Francis Alÿs, Artur Barrio, Minerva Cuevas, Victor
Grippo, Cildo Meireles... [tot 30/9]
“Dan Graham. Œuvres 1965-2000" [tot 14/10]
“Traversées (New French Wave)” [19/10 tot 6/1]
“Retrospective Giorgio Morandi” [4/10 tot 6/1]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 © 01.40205050 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Les autels archiques de Géla” [26/9 tot 17/12]
“Pieter Boel (1622-1674). Peintre des animaux de Louis XIV” [tot 17/12]
“Le quartier du Louvre au XVII siècle” [tot 31/12]
“La peinture comme crime ou la part maudite de la modernité” [19/10 tot 14/1]

Perpignan

■ Ecole supérieure d’art
Rue Maréchal Foch 3 - 66000 Perpignan <£04.68.6631.84
“Reload” - Vinca Petersen [tot 25/10]
“Fata morgana” - Marc Hulson, Josh Müller, Thomas Galler, NICC-JOBB [8/11
tot 10/1]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è RJ. - 29107Quimper <£02985555.77-di-za 10-18u zo 14-17u 
“Frac Bretagne, la collection affinités” [tot 7/10]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims <£0326.05.7832 - di-zo 14-18u
“Nouvelles acquisitions” - Jimmie Durham, Robert Filliou, Rodney Graham, Yuri
Leiderman, Regina Möller, Uri Tzaig [tot 21/10]

■ Musée des Beaux Aris
Rue Paul Doumer2 - 59200Tourcoing <£0320289160 -wo-ma 13u30-18u
“Collection Bernard Sordet” [tot 20/9]
Gérard Garouste - schilderijen/Maryan [tot 9/10]
"Collection Paul Rebeyrolle" [19/10 tot 7/1]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Ki ie du Fresnoy22-59207Tourcoing <£0320283800-wo-ma 14-19uza-zo 15-19u
Anita Csörgo [13/10tot 16/12]

Villeneuve d’Ascq 
________________ ■____—_______ , . , • •____ ■ .....................-,

■ Musée d’Art Moderne
Allee du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq <£0320.196868 - wo-ma 10-18u
"I a planète exilée. Art brut et visions du monde” [tot 7/10]
"1 listoires hongroises” - Agnes Szépfalvi, Csaba Nemes, Andras Ravasz, Tamas
Ki >i noroczky [13/10 tot 6/1]
"I aszlo Moholy-Nagy (1895-1946). Compositions lumineuses 1922-1943” - foto- 
grammen [27/10 tot 6/1]

Villeurbanne

■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London £020/78378008 - dagelijks 10-17U50 
“George Cruikshank (1792-1878). The Worship of Bacchus” [tot 2/12] 
“Exposed. The Victorian Nude” [1/11 tot 13/1]
“Turner Prize 2001” - Richard Billingham, Martin Creed, Isaac Julien, Mike Nelson 
[7/11 tot 20/1]
“Night as Day” - Darren Almond [tot 17/2]
“Image and Idol Medieval Sculpture” [20/9 tot 3/3]
"Annlee You Proposes” - Liam Gillick [tot -/4]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RL London £0171/9388361 - ma 12-17u50 di-zo 10- 
17u50
“The Victorians. Makers of the Modem World” [tot 6/1 ]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1VODSLondon £0171/4397438 - ma-za 10-18u
“Ingres to Matisse. Masterpieces of French painting” [tot 23/9]
“Frank Auerbach. Paintings and Drawings 1954-2001” [tot 12/12]
“Rembrandt’s Women” [22/9 tot 16/12]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London £020/7298.15.15 - dagelijks 10-18u
Dan Flavin [tot 23/9]

Oxford

■ Museum of Modem Art
30Pembroke Street-OXI IBP Oxford £01865/722733- di-zo ll-18u do ll-21u 
“Art in Brazil 1958-2000” [tot 21/10]

Nederland

Acquoy

■ Fort Asperen
Langendijk 60 - 4151BR Acquoy £0345/619992 - di-zo 10-18u
"Waterproof. Kunstenaars verkennen de toekomst van de Hollandse Waterlinie” -
Claudy Jongstra, N55, Piet Hein Eek, Alexander Oey, Carl De Keyzer... [tot 30/9]

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo £0546/53.11.12 
“On Speaking Terms” - Clijsen, Olofsen [tot 7/10]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 -1325ALAlmere £036/5373232 - di-zo 12-17u 
"On)voltooide Beelden. Almere 2001: 25 jaar kunst in de openbare ruimte”/ 
"Uitzicht Natuurlijke Verwantschappen IT’ - Pjotr Millier [tot 11/11] 
“Natuurlijke Verwantschappen II" - Cees de Boer [tot 11/11]

Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk
Langegracht 36 - Amersfoort £033/4640554 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“De schoonheid van het kwaad” - Cindy Marler [14/10 tot 25/11]
■ Centrum Beeldende Kunst Hennen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort £033/4613746 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Liquide solide” - Kars Persoon [22/9 tot 4/11]
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht36 - 3811Amersfoort £033/461.4088- di-vr II-17u za-zO 1217,u 
“Bosrand, boom en bloem in het werk van Armando” [tot 30/9]
“De schoonheid van hetkwaad” - Anselm Kiefer, Raffael Rheinsberg, Armando [14/ 
10 tot 14/4]
■ Museum Flehite
Westsingel50-3811 BLAmersfoort £033/4619937-di-vr 10-17u za-ZO 14-17u 
“Een eeuw Eysink-motoren in Amersfoort” [tot 2/12]
■ De Zonnehof
Zonnehof8 - 3811 ND Amersfoort £033/4633034 - di-za 10-17u zoI3-17u ...
Auke de Vries [tot 30/9]
“De schoonheid van het kwaad” - Eleanor Bond, Marlene Dumas, Thomas Ruff, 
Shirin Neshat... [14/10 tot 13/1]
■ Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PA Amersfoort £033/480.75.14- vr-zo 13-17u 
“4 x 4 teken/ingen" - Matgreet Bouman, Caroline Curtis, Siree van der Velde, 
Monique Wilschut [23/9 tot 21/10] 
“<£title>depot<title> ” - André Groothuizen - installatie [28/10 tot 25/11 ]

Amstelveen
■ I nstitut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne <£04.7803.4700 - wo-ma 13-19u
“I bévoler. Vivent les Frac” [tot 18/11]

Groot Hertogdom Luxemburg

£ ( V
■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 - 2240Luxembourg <£0352/2250.45 - wo-ma 10-18u 
“Sous les ponts, le long de la rivière...” - Daniel Buren, Jacques Charlier, Patrick 
C< villon, Wim Delvoye, Jan Fabre, Ian Hamilton Finlay, Luca Vitone... [tot 14/10]

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen £020/5475050-di-zoll-17u
“2de Triënnale Amstelveen” [tot 16/9]
“K4 Award” [5 tot 28/10]
“Alan Davie. Schilderijen 1950-2000” [21/9 tot 25/11]
‘Cobra en tijdgenoten” [tot 25/11]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat 50 -1182JE Amstelveen £020/6415754-do-zo 13-17u
“Art et cigare” - Rachel Daeng Ngalle, Menno Jonker, Sabine Lintzen, Siem van der
Marei, Frans Molenaar... [27/9 tot 4/11 ]

Groot-Brittannië Amsterdam

Mariana Yampolsky
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CONTEMPORARY FINE ART PHOTOGRAPHY
I AALSTSTRAATT/RUED’ALOST/1000 BRUSSELS I

I TEL: +32 (475133 75 66 / FAX: +32 (53170 06 37 | 
IHFO@EYE-SEE.COM / WWW.EYE-SEE.COM 

15/0 - 7/11 : by appointment
I 0/11 - 22/12 : thursday - Saturday /13.00-17.00 

and by appointment

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh <£0131/3322266 - ma-za 10-17u zo 14-17u
"I Tom the Madonna to the Moulin Rouge. Recently Acquired Drawings” [26/10 
tot 31/1]
■ Scottish National Gallery of Modern Art and Dean Gallery
B. UM Road - EH4 3DR Edinburgh <£0131/6246200 - ma-za 10-17u zo 14-17u
"I ‘aolozzi and Music” [tot 28/10]
"I eslie and Sadie Martin and British Modernism from the 1930s” [tot 28/10]
“Souvenirs. Postcards by Ian Hamilton Finlay” [tot 11/11]
Rachel Whiteread [29/9 tot 9/12]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds <£0113/2343158-dageUjks 10-17u30wo 10-21u
Bethan Huws [27/9 tot 30/11]
"The Sculptor’s Studio in the Age of the Camera” [27/9 tot 6/1]

London

■ Institute of International Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street - EC2A 3BE London <£020/772996.16
Farah Bajull [19/9 tot 26/10]
■ Saatchi Gallery
98 1 Boundary Road - NW8 ORH London <£0171/6243299 - do-zo 12-18u
K ase History” - Boris Mikhailov [tot 25/11]
■ Hayward Gallery
The South Bank Centre, Belvedere Road - SEI 8XX London £020/7960.42.42 - 
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
"Facts of Life. Contemporary Japanese Arf’ - Nobuyoshi Araki, Hiroshi Sugimoto,
R\ uji Miyamoto, Tomoko Isoda,.. [4/10 tot 9/12]
■ Fate Modem
Bankside - SEI 9TG London £020/78378637 - vr-za lO-22uzp-do40-18ù
Katharina Fritsch [tot 9/12]
"The Unilever Series. Juan Munoz” [tot 10/2]
"Michael Andrews (1928-1995)” - schilderijen [tot 7/10]

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam £020/620.48.78 - di-za 13-17u 
“Cross-over/Bouw-kunsf’-Atelier Van Lieshout, Rombouts&Droste,Paul Winter
mans, Hollandse Nieuwe, Hans Venhuizen... [tot 27/10] 
“Nieuw West Centraal” [3/11 tot 29/12]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam £020/523.1822 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“Opreis. Foto’s uit de collectie van Abraham Willet (1825-1888)” [28/9 tot 6/1] 
“Dansen, dansen, dansen. Amsterdam 1900-2000” [19/10 tot 13/1] 
■ De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 -1012 GX Amsterdam £020/6258284 -ma-za 13-17uzo 13- 
17u
“Durchgang Übergang" - Wolfgang Laib [21/9 tot 28/10]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - d’Eendt
Spuistraat270-272 -1012 VWAmsterdam £020/62657.77-do-za ll-18u
“Les lois de la reproduction” - Bruno Perramant - schilderijen [tot 5/10] 
“Im(langu)age” - Iris Kensmil, Arkadiusz Tomalka, Joost van den Toom... [7/lOtot 
4/11]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam £020/6229434 - wo-zo 13-18u
Sean Dower, Guy Bar Amotz [ 15/9 tot -/10]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam £020/6236237 - di-vr ll-18u za 14- 
18u
“Flush. New Paintings and Some Drawings from the Sixties” - Jo Baer [ 15/9 tot 27/ 
10]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam £020/42057.71 - wo-za 13-18u
“Pleased to Meet You,Hope You GetMyName”-ThijsBarendsen, Robert Geveke, 
Shah Jahan, Martijn Olie, Uday Shanbhag - schilderijen, sculpturen [tot 20/9]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam £020/625.7764 - wo-za 13-17u30
Milous Heuncks - schilderijen [29/9 tot 21/10]
GerMeinema[27/10 tot 18/11]. :.
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016UAmsterdam £020/42330.46 - di-za 13-17u30
Job Koelewijn/”Playstation; Nicky Zwaan” [14/9 tot -/10]
Tom Claassen/”Playstation; Folkert de Jong” [-/10 tot -/11 ] 
•Montevideo/TBA
Keizersgracht 264 -1016 EV Amsterdam £ (720/6237101 - di-za 13-18u 
“Dialogue” - Nan Hoover [tot 29/9]5 2

Kgalerie.nl
mailto:IHFO@EYE-SEE.COM
http://WWW.EYE-SEE.COM


Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam @020/622.1732 - wo-za 13-17u30 
“Home” - Sebastiaan Bremer, Paul Klemann, Paul Nassenstein, Elly Strik, Serge 
Onnen, Mariette Renssen... [tot 29/9]
“Figures in Held”-Paul Nassenstein, Pieter Kusters,FransBoomsma,RinkeNijburg 
[6/10 tot 4/11]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam @020/531.8989 - di-za ll-17u 
“Oublier l’exposition” - Jean-Mare Bustamante, Valérie Belin, Isabelle Lévénez, 
Valérie Jouve, Eric Poitevin, Lise Sarfati [tôt 25/11 ] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam ©020/422.1727- wo-zia 13-18u
Guido Vlottes - schilderijen [tot 10/10]
Jonas Ohlsson, Dieuwke Spaans - installatie [13/10 tot 14/11]
• Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 ■ 1016 GTAmsterdam @020/620.4758-wo-yr lQu30-18uzaÏ4-18u
René Jolink [tot 13/10] •
Ger van Elk [20/10 tot 24/11]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016 NNAmsterdam @020/422.04.71 -di-zo ll-17u 
“Rubbernecking” - Monica Nouwens - fotografie, video [16/9 tot 21/10] 
“FHV Corporate” - Orgacom [27/10 tot 9/12] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam @020/625.72.14 - di-za 13-18u
Ian Davenport - schilderijen [tot 7/10]
Jan Roeland - schilderijen [13/10 tot 18/11]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam @020/624.17.77- wo-zo l4-20u 
“Nieuwe popsterren” - Niels & Tess [tot 7/10] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam @020/6255651 - di-zo I2-17u
Thomas Demand, Candice Breitz [15/9 tot 11/11]
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam @020/32092.42- do-za 13-17u30Herman 
Geerdink [tot 30/9]
■ De Bagagehal Loods 6 Stg. Kunstwerk
KNSM-Laan 143 - 1019LBAmsterdam@020/4182020
“Cargo Series - Cargo H. Informatie op wwwJoods6.nl” [13 tot 14/10]
■ Aschenbach & Hofland Galleries
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Amsterdam @020/412.17.72 - do-zo 13-17u 
“Mooie foto’s” - Anuschka Blommers & Niels Schumm, Elspeth Diederix, Mamix 
Goossens, Bart Hendriks... [tot 22/9]
“WildGliders”-MauraBiava,SonjaBraas,CorDera,OlafNicolai,RobJohannesma, 
Lois Weinberger... [28/9 tot 10/11]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam @020/57329.11 - di-zo ll-17u
“Kabinet Overholland; Juul Kraijer" ’/Toon Verhoef - schilderijen [tot 21/10] 
“Fotografie uit de jaren 20 en 30” [tot 18/11]
“Footloose” - Runa Islam, Valerie Jouve, Vibeke Tandberg - fotografie, film [22/9 
tot 18/11]
“Ernst Ludwig Kirchner. Tahiti in de Alpen, 1918-1928” [tot 25/11]
Thomas Scheibitz - schilderijen [6/10 tot 2/12]
“Eye Infection” [3/11 tot 20/1 ]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam @020/5705252 - dagelijks 10-18u 
“De foto en de Amerikaanse droom 1840-1940. De Stephen White Collectie II” 
[28/9 tot 6/1]
“Vincent van Gogh. Tekeningen Antwerpen en Parijs 1885-1888” [28/9 tot 6/1] 
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XH Amsterdam @020/66456.88 - za-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“http://huizen.dds.nl-degang” [-/9 tot -/11]
■ Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam @020/6747000 - ma-zo 10-17u
“Tekenen van warmte, 17de eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië” [tot 30/9] 
“Gerestaureerde rolschildèringen” [tot5/ll]
“Recente aanwinsten” - prenten, tekeningen, fotografie [6/10 tot 6/1]
“Document Nederland: Villa Vinex. Bart Sorgedrager fotografeert De Leidsche 
Rijn” [13/10 tot 13/1]
“Rococo. Nederland aan de zwier"r‘A la mode. 18de-eeuwse kostuums uit het 
Rijksmuseum" [3/11 tot 3/2]
■ Tropenmuseum
linnaeusstraat2 -1092 CKAmsterdam @020/5688200-ma-vr 10-17uzo-zo 12-17u 
“Batik, met was getekend. 200jaar textielkunst uit Indonesië” [tot 14/10]

■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74-2514 EH Den Haag @070/338.11.11 -di-zo H-I7u
Kees Veikade - sculpturen [tot 28/10]
■ Gemeentemuseum Den Haag -
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag @070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u
“1920-1940 Kunst uit het interbellum” [tot 7/10]
“A Slice of Time” - Vojta Dukat [tot 28/10]
“Het bloeiende kunstleven in Ghana” [29/9 tot 6/1 ]
“De eeuw van Picasso” [20/10 tot 10/1]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deurne @0493/322930 -di-zo 12-17u
“Taal in beeld” - Tanneke Barendregt, Rachid Ben Ali, Isamil Ben Saddik, Florette 
Dijkstra, Elizabeth de Vaal, Marc Nagtzaam. ,. [tot 25/11 ]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer @0572/39.1434 - di-zo ll-17u 
“Dsjan” - Ria Wesseling - installatie [6/10 tot 25/11]

Domburg

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357BE Domburg @0118/626655 - di-zo 13-17u
“Konstantin Matvevich Lomykin (1924-1993). Een verborgen licht uit de Sovjet
Unie” [tot 4/11]

Egmondaan Zee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931EVEgmondaan Zee @072/506.7151 - do-zo 15-19u 
“Zomer expositie. 5 Europese kunstenaars. Constructief, abstract, geometrisch” - 
Yvonne Kracht, Heng van Trigt, Go de Graaf, ER. Nele, Pino Barillà [tot 23/9] 
“5 Europese kunstenaars”-Yvonne Kracht, E.R.Nele, Henk van Trigt, Go de Graaf, 
Pino Barillà [tot 23/9]

Eindhoven

■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven @040/296.1663-ma-vr 10-18uza ll-17u 
zol3-17u
“Playtime” - Maurer United Architects [tot 7/10]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda @0182/5207.46 -zal4r17uzo 15-17u 
“Toepassingen ter voorkoming van aanvaringen” - Kindt - installatie [tot 30/9]

Groningen

Arnhem

■ Stichting Fotografie Noorderlicht
Munnekeholm 10 - 9711 JA Groningen @050/3182227- ma-vr10-21u
“Noorderlicht Photofestival 2001. Sense of Space” [tot 30/9]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen @050/3666555 - di-zo 10-17u
“Jan Wiegers (1893-1959)” - schilderijen [13/10 tot 3/2]
■ Platform Gras
Zuiderkuipen 19 - 9711 HR Groningen @050/3123395
“Blue Moon. The Unprecedented City” - Toyo Ito, Foreign Offcie Architects, Tony
Fretton Architects, Xaveer de Geyter... [tot 23/9]
“Wall House 2” - John Hejduk - architectuur [tot 7/10]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen @050/3635791 - di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“Ik heb de oorlog getekend. Kindertekeningen uit de collectie Françoise en Alfred 
Brauner' "/Gao Zhanxiang - fotografie [tot 2/10]

galerij c. de vos

BART VANDEVIJVERE 
klaus compagnie
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michel leonardi
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pieter bauters 
18 november -16 december 2001
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e-mail : gaicdevos@fiotmail.com

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 -6811 CVArnhem @026/4426900-di-za 10-I7uzo ll-I7u 
“Een bonte stoet Arnhemmers kiezen voorwerpen uit de collectie” [21/9 tot 11/11] 
■ De Gele Rijder
Korenmarkt43 - 6811 GW Arnhem @026/443'3634-di-zo 10-19udol0-21u 
"Sonsbeeld. Sonsbeek 1971,1986,1993” [tot 16/9]
■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811JL Arnhem @026/445.87.75 - wo-zo 13-17u
"Eyegasm" - E. Pietersen, Michel Boekhoudt Barbara S. Helmer - sculpturen, 
schilderijen [tot 23/9]
"CityJam #2. Projecten op locatie en videolounge” [tot 23/9]
■ Stichting Sonsbeek 2001
KUngelbeekseweg 19 - 6812 DE Arnhem @026/3540354
“Sonsbeek 9: Locus/Focus" - Mario Airo, Atelier Van Lieshout Jeroen Eisinga, 
Alicia Framis, Michel François, Kendell Geers, Suchan Kinoshita... [tot 23/9]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem @026/3512431 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Sonsbeek 9. Present’ [tot 23/9]
“Melle (1908-1976)” - tekeningen, schilderijen [tot 11711]
“Noirs” - Angèle Etoundi Essamba - fotografie [tot 11/11 ]
Lies Cosijn - keramiek [6/10 tot 2/12]

Haarlem

•
Grote Markt - Haarlem @023/516.4200 - ma-za ll-17uzo 13-17u
“AutoWerke” - Rineke Dijkstra, Thomas Demand, Noritoshi Kirakawa, Candida
Höfer, Sarah Jones, Boris Michailov. .. - fotografie [tot 28/10]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem @023/51157.75 - ma-za ll-17u zo !3-17u
“AutoWerke. Hedendaagse Europese en Amerikaanse fotografie” Rineke Dijkstra. 
ThomasDemand, Noritoshi Kirakawa, Candida Höfer, SarahJones,BorisMichailov...

-fotografie [tot 28/10]
■ ABC Archilitectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem @023/5340584 - di-za 12-17u zo 13-17u 
“Oasen in de woestijn. Haarlemse woningbouwcorporaties en 100 jaar wonen” [tot 7/10] 
■ Spaarnestad Fotoarchief
GrootHeiligland47-2011 Haarlem @023/5185152-di-za 12-17uzo 13-17u 
“BathingBeauties.DebadnummersvantijdschriftHetLeven 1911 -1941” [tot28/1 ()| 
■ Teylers Museum
Spaarne 16-2011CHHaarlem @023/53190.10 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Tweelingen in kunst en wetenschap” [tot 25/11]

Berg en Dal Heemstede2___________ ___________________________________________________

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal @024/684.12.11 - ma-vr 10-17uza-zo ll-17u 
“Ad fontes! Interculturele zoektocht naar verborgen bronnen” [ 15/9 tot 27/2]

■ Culmreel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede @023/5470482 -wo-zo 14-17u
Bart Kelholt - sculpturen [23/9 tot 21/10]

Bergen Heerlen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan26 -1861 CR Bergen @072/5898927-di-zo 13-17u
“Holland gekte” [tot 21/9]
“Râdecker, beeld van een familie” [29/9 tot 11/01]

Breda

■ I okaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda @076/514.1928 - do-zo 13-17u
Wim Catrysse, Gabriel Lester [5 tot 28/10]
■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda @076/5225025 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Innerlijke ruimte” - Shlomo Koren - beelden, tekeningen [tot 28/10]
“Self’ - Spencer Tuniek - fotowerken, video’s/”Innerlijke ruimte" - Shlomo Koren 
- beelden, tekeningen/’Stadsvuil in schone wagens” [tot 28/10]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkt67-2611 EC Delft @015/212.4206-di-zo 13-I7u
“De restauratie van een penschilderij van de 17de eeuwse schilder Heerman
Witmonf ’ [tot 28/10]

Den Haag 

■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag @070/3658985 - ma-za 12-17u 
“A Day in Holland/Holland in a Day” - Barbara Visser [tot 13/10] 
Fischli & Weiss - video-installatie, sculptuur [20/10 tot -712]

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen @045/560.44.49- di-vr ll-17uza-zo 14-17u
“Retrospectieve Toon Tersas (1924-1995)" [tot 11/11]
■ Galerie Signe
Akerstraat82A-6411HCHeerlen @045/574.1653-wo-zo 14-17u
“Fabriceren in je hoofd. John Hejduk (1929-2000)” - Guy Bleus, Guillaume Bijl.
Toon Janssen, Ger Bertholet, Hans op de Coul & Ine Sijben... [tot 15/10]

Heino/Wijhe 

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe @0572/39.1434 - di-zo ll-17u
“Het netwerk van H.P. Bremmer. Kunstenaars, verzamelaars en de markt voor 
moderne kunst” [tot 11/11]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond @0492/58.77.16 - di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
“Oostduitse meisjesen andere stukken. Een keuzeuitdecollectiehedendaagse  kunst" 
[tot 18/11]
“Herman Heijenbrock (1871-1948). Impressies” [15/9 tot 9/12]

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch @073/687.7800- di-vr 10-17u za- 
zo 12-17u
“Brabantse bolwerken” [tot 7/10] — “De wereld van Bosch” [15/9 tot 2/12]

“Evelien de Goeje ontmoet Giovanni de'Medici"

Mary Waters, schilderijen 
Bob Negrijn, foto’s

9 september - 28 oktober 2001
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Hilversum Roosendaal Venlo

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum ©035/529.22.62 - wo+vr+zo 12-16u30 
“Overzichtstentoonstelling Neutelings Riedijk Architecten. Ontwerpers van het
Nederlandse Audiovisuele Archief’ [tot 28/10]
“Heilige Huisjes! Bewoners als opdrachtgevers" [16/9 tot 30/12]
■ Goois Museum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum ®035/629.2&26
"Een prominente keuze” [tot 30/9]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn <D0229/28.00.28 - ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
Johfra [6/10 tot 25/11]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren ©035/539.39.39 - di-za ll-17uw 12-17u
“De kleinste schilderijen uit de Singer Collectie” [tot 4/11]
“Toon Hermans. Levenskunstenaar" [tot 4/11]

Leeuwarden 

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 -8911 DZLeeuwarden <1)058/212.74.38-ma-ml0-17uw 14-
I7u
“Giri Power" - Bastienne Kramer - sculpturen [tot 21/10]
■ Fries Museum
Turfmarkt 11-8911KS Leeuwarden <£>058/255.55.00-di-zoll-17u
Sara Blokland [tot 14/10]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden <£>071/516.53.69 - wo-za 12-17u 
dol9-21u
“Beelden van de stad. Leiden door de ogen van kunstenaais”/Pieter Geraedts [19/9 
tot 21/10]

Maastricht 

•
Avenue Céramique 250 - Maastricht <£>043/329.01.90 - di-w ll-17u
“Stil Geluk. Een keuze uit het werk 1980-2001” - Patrick Van Caeckenbergh/Frank
Van den Broeck - werk op papier [16/9 tot 13/1]
“William Copley (1919-1996). Schilderijen 1965-1996” [tot 10/2]
“De Firma Brueghel. 41 versies van 4 schilderijen” [12/10 tot 17/2]
•Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht ©043/351.01.75 - do-w 13-17u
“Un viaje subte pas” - Yiyi de la Mota [tot 30/9]
■ Hedah op wisselende locatie
Parallelweg 101 - Maastricht <D-do-w 13-17u
“All the Things you can C#” - Anita Di Bianco, Bojan Fajfii'c [tot 30/9]

Middelburg

■ Stichting Beeldende Kunst Middelburg
Markt-Middelburg <£0118/65.22.00-di-zo 13-17u
“Middelburg Airport Lounge” - Ana Maria Tavares [tot 21/10]
■ SBK Middelburg De Kabinetten
Zusterstraat 7-4331 KG Middelburg 00118/65.22.00 - di-w I3-17u
Numinoso [tot 21/10]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 0024/360.88.05 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom” [tot 18/11]
■Beam
Pijkestraat4 - 6511BPNijmegen 0024/360.61.00 - do-zo 13-17u
“Hutspot” - Jolanda Joppe - animatiefilms [tot 30/9]
“Kunstenaarsgroep Blossum komt en kijkt terug” [6 en 7/10]
Elke Brons [4/11 tot 2/12]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
“Absorb” - Liet Heringa & Maarten van Kalsbeek [tot 7/10]

Purmerend

■ Museum Waterland
Kaasmarkt 16 -1441BG Purmerend 00299/42.26.05 - di-zo 12-17u
Fred Landsman - schilderijen [tot 14/10]

Renesse

■ Stichting Plus Min
Rampweg24A-4326LKRenesse 00111/46.14.97-za-zo 13-18u
“Sea-Run” - Yarre Stooker [tot 30/9]
“David Vandekop(1937-1994). Werk uit de collectie A. Lampe ai L. Plompen” [21/ 
lOtot 18/11]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041JERoermond00475/33.34.96-di-vr ll-17uza-zol4-17u 
"Zomerkunst eigen collectie” [tot 30/9]
“Ken dehuizenbouwer. Op de drempel tussen idee en werkelijkheid” [23/9 tot 4/11] 
“Ha grote doek is af” - Caspar Russel, Hans Engelhart, Tonnie Schmitz, Corina 
Coolen... [13/10 tot 11/11]

■ Museum De Gulden Roos Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 00165/53.69.16 - di-zo I4-17u
‘Tong” - Berend Hoekstra, Q.S. Serafijn, Judith Krebbekx, Gijs Assmann, Koen 
Vermeule [tot 9/12]

Rotterdam 

■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark - Rotterdam 0010/436.42.22-di-za 10-17uz.o ll-17u
“Boudewijn Büch. Een heel huis vol” [tot 2/12]
■RAM
Blekerstraót 10 - 3011 CHRottetdam 0010/476.76.44-do-zo l3-18u
“Tuin da Lusten” - Gijs Assmann, Mirjam Hoekman, Berlinde De Bruyckere, Bert 
Loerakker, Gerard Verdijk, Josephine Sloet... [tot 7/10]
Kas Oosterhuis, Leonel Moura [14/10tot 18/11]
■ Phoebus. Rot tenlam
Eendrachtsweg61 -3012LGRotterdam0010/414.51.51 -wo-zo 13-17u , 
“Tuin da Lusten” - Simon Benson [tot 7/10]
“Koppen” - Marian Bijlenga, Anne-Marie van Sprang [21/10 tot 2/12]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Witte de Withstmat50 - 3012BR Rotterdam 0010/413.54.98- di-zo ll-18u
“Ay Dios” - Diana Blok - fotografie [tot 7/10]
Elire Boon - fotografie, video/”A Gentle Ruddy Turnstone in an Expanding 
Collection of Thoughts" - Stef Kamil Carlens [21/9 tot 14/10]
“Madness” - Ben Augustus, Hein Dingemans, Chris Hipkiss, Aldo Piromalli [5/10 
tot 4/11]
“Mean Mercy” - Chris Baaien, Paul van da Eerden, Mariette Linders, Bjarne 
Melgaard, Matthew Monahan, Thom Puckey, Lie van da Waff [19/10 tot 25/11] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat50- 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo ll-18u
“Squatters r - Francis Alÿs, Juan Cruz, Angela Ferreira, Ceal Hoya, Runa Islam, 
Miguel Palma... [23/9]
“Squatters II”-Jeanne van Heeswijk,Honoréd’O,GertRobijns,WilliamSpeakman, 
Simon Starling, Rita Magalhaes... [7/10 tot 2/12]
•MKgalerie.nl
Witte de Withstraat53- 3012 BMRotterdam 0010/213.09.91 ■ wo-zo 13-18u
"ArtForum Berlin” - kunstbeurs [2 tot 7/10]
“Tuin da Lusten” - Rob Verf, Marjan Laaper [tot 7/10]
Cor van Dijk, Peter Goin [13/10 tot 11/11]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“The Past in the Present’ [15/9 tot 31/10]
“Ach Europa!” [tot 4/11]
“World Press Photo Joost Swart Masterclass” [7 tot 28/11]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 0010/209.20.90- ma-do 10-19u vr 10-17u
“Boekenleggers. Kenmerk van de tijd” [tot 19/10]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 0010/436.37.13 - di-vr Il-16u30za Il-17u 
zol2-17u
“Henk Chabot (1894-1949). De collectie op zaal” [tot 28/10]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u
"Theronimus Bosch (1450-1516)” [tot 11/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Heilige huisjes. Bewoners als opdrachtgever. Woonmarkt" [15 tot 16/9]
“Uit eigen huis. De mooiste huizen uit de collectie van ha NAi” [14/10 tot 8/1 ]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotterdam 0010/436.00.15- vr-zo 12-17u
“Tuin da Lusten” - Elizabeth de Vaal [tot 7/10]
Tony van Wassem [11/10 tot 11/11]
B Galerie Maas
Kortekade 14-16- 3062 GR Rotterdam 0010/412.40.48- do-vr 14-20uzal3-18u 
zo 14-17u
Piet Stockmans [tot 30/9] - Daniëlle Overmans [7 tot 28/10]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 0010/246.36.66- di-za ll-17uzo 12u30-17u 
“Why Me Lord?”-Henk Tas [tot 21/10]
“On the Waterfront. Keuze uit de collectie Nederlandse hedendaagse kunst van
Museum Boijmans Van Beuningen” [22/9 tot 18/11]
“De achterkant van Appel. Op zoek naar een experimentele praktijk" [tot -/12]
Joseph Semah [6/10 tot 23/12]
■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 0010/426.15.57- do-zo 13-18u
Gillion Grantsaam [16/9 tot 14/10]
“Sage” - Saskia van Herwijnen, Gerrit van Schuppen [21/10 tot 18/11]

Tilburg

■ Stichting Fundament
Wilhelminakwartier - Tilburg 0013/545.75.73
“Silhouettes ‘n’ Shadows. Art Voicing Urban Structures” - Tom America, Maik 
Bain, Mo Bêcha, Rachel de Boer, Diik Braeckman, Peter De Cupere, Dora Garcia, 
Ann Lislegaard, Barbara Vissa, Zhou Tiehai... [tôt 28/10]
•Scryption
Spoorlaan434A- 5038 CH Tilburg 0013/580.08.21 - di-vr I0-17u za-zo 13-17u
"LettError in Scryption” [tôt 21/10]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543183.00 - di-zo ll-17u
Toon Verhoef - werk op papia [tot 6/1]
“472 New Positions” - Rita McBride - beelden, installaties [tot 13/1]
“Calendarium” - Rudy J. Luijters [tot 21/3]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraatl-3512XA Utrecht 0030/236.23.62-di-za 10-17uzo 12-17u 
“Utrechts Gouden Eeuw. Caravaggisten en Italianisanten uit Nederlands bezit" [tot 
23/9]
"Mangistan. Hedendaagse kunstenaars in landhuis Oud-Amelisweerd" [tot 30/9]
“Impakt Festival” - videofestival [2 tot 7/10]
“Feesten in Utrecht” - fotografie [tot 11/11]
“54” - Pipilotti Rist [tot 18/11]
“Bertus Jonkers (1929-2001). Stad van Overgave” [ta-/12]
“De Via Generaties. Een eeuw lang de familie Toorop-Femhouf ’ - Jan Toorop, 
Charley Toorop, Edgar Fernhout... [20/10 ta 3/2]

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911AD Venlo 0077/351.34.57- di-vr T0-16u30za-zo 
14-17u
“Futureland”-BjömDahlem,ChristianJankowski,StefanKem.RaymondPettibon... 
[23/9 tot 2/12]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat99 - 8899AD Vlieland 00562/45.16.00- di-vr ll-17uza-zio 14-17u
Peter Petersen - sculpturen [tot 29/9]
“Op Vlieland” - Frida Holleman - aquarellen [tot 6/10]
“Gasten schilderen Vlieland” [12/10 tot 6/4]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap natuur
De Verbeelding25-3892 HZZeewolde 0036/522.70.37-di-vrll-17uza-zo 12- 
17u
“Kunstmatige natuurlijke netwerken” - davidkremers. Mark Dion. Krijn Giezen, 
Atelia van Lieshout, N55, Tobias Rehberger, Ulf Rollof, Roman Signa... [tot 12/ 
H]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse34 -6020Innsbruck 00512/58.40.00■ ma-vr ll-18u30za 
10-13u
“Passage dangereux” - Louise Bourgeois [tot 29/9]

Wien 

■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15 -1040 Wien 001/504.98.80 ■ di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“Mia san mia (Weare Who We are)” - Hans Haacke [tot 20/12]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 001/521.89.33 - dagelijks 10-18udo 10-20u
“Flash Afrique. Photography from Westafiica”-Philip Kwame Apagya, Dorris Haron 
Kasco, Seydou Keita, Malick Sidibé, Boubacar Touré Mandémory... [ta 11/11] 
‘Tele[visions]” - Vito Acconci, Dara Birnbaum, Sophie Calle, Larry Johnson, 
General Idea, David Hammons, Andrea Zittel... [18/10 ta 6/1]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St Alban-Groben 16 - 4010 Basel 0061/206.62.62 - di-zo 10-17u
"Schweizer Zeichnungen im Basler Kupferstichkabinett 1850-1900” [tot 4/11]
“Kunst am Oberrhein um 1500” [ta 11/11]
■ Museum fur Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 0061/272.81.83 - di-zo 10-17u
“En plein terre. Eine Wanderung zwischen Landschaft und Kunst Spiral Jetty und
Potsdamer Schrebergarten” [ta 18/11]

Bem

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1-3005Bem 0031/351.00.31 - di 10-21uwo-zo 10-17u
Gregor Zivic, Richard Wright/Ruth Barabash [tot 14/10]
Maria Eichhorn [27/10 tot 9/12]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Eumpaplatz I - 6002 Luzern 0041/226.78.00 - wo 10-20u di-zo 10-18u
Jean Nouvel [tot 25/11]

Sankt Gallen

■ Sammlung Hauser und Wirth
LokremiseSt. Gallen - Griinbergstrasse 7- 9000St. Gallen 0071/228.55.55 -wo- 
zo ll-18u
“Alternating Currenf’ - Larry Clark, Martin Kippenberger, Tony Oursler, Franz 
West, Dan Graham... [ta 14/10]

Zürich

■ Migros Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“Cloaca” - Wim Delvoye [tot 14/10]
■ Kunsthalle Zürich
Ummatstrafie 270 - 8005Zurich 001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
“Ein Raum ist eine Welf’ - Georges Adéagbo, Dominique Gonzalez-Foerster, Ilya 
& Emilia Kabakov, Claude Lévêque, Nari Ward [tot 21/10]
■ Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“Durchs Bild zur Welt gekommen. Hugo Loetscher und die Fotografie” [tot 18/11] 
"Bilderschatz. Die Sammlung in Bewegung” [28/9 ta 6/1 ]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15 november 2001. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 oktober 2001 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De. Witte Roef will be released on15 November2001. Please send 
your information befirre 15 October2001 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 87 - SEPTEMBER-OKTOBER 2000 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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

• 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.

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 - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

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

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

NUMMER 91 - MEI-JVNI2001 

■ Jouke Kleerebezem In Media Omnia ■ Gert Verschraegen 
Het onzichtbare medium ■ Jeff Wall Monochromie en foto- 
journalistiek in On Kawara’s Today-schilderijen ■ Sven Lütticken 
De herhalingen van Pierre Huyghe Over de eeuwige terugkeer van 
een scheepsramp en de remake van een bankoverval ■ Thierry de 
Duve Museumethiek na Broodthaers: een naïeve theorie ■ Camiel 
van Winkel Dertig jaar buiten de perken Gesprek over Sonsbeek 71 
met Cor Blok, Judith Cahen en Lambert Tegenbosch ■ Dirk 
DeLSchuttefer vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen

NUMMER 92 - JUU-AVGUSTUS 2001 

■ Dirk Pültau Pocassi ■ Jeroen Boomgaard De tijd na het grote 
gelijk ■ Mare De Kesel Een antitotalitair subject Over Slavoj 
Zizek; Did Somebody say Totalitarianism? Five Interventions on 
the Misuse of a Notion ■ Lieven de Cauter Utopie en macht in de 
twintigste eeuw Over Susan Buck-Morss’ Dreamworld and 
Catastrophe. The passing of Mass Utopia in East and West ■ Arjen 
Mulder De submediale argwaan ■ Gert Verschraegen Media en 
middelmaat ■ Cornelis Verhoeven Filosofie van liet applaus

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

AUTEURS 

■ Liesbeth Bik en Jos van der Pol (Bik Van der Pol) Kunstenaars. 
Werken samen sinds 1995. Toonden werk of realiseerden projecten 
in onder meer Rotterdam, Amsterdam, Malmö en Stockholm. Projec
ten in 2001: Insert (BüroFriedrich, Berlijn) cnLove & Happiness (De' 
Paviljoens, Almere). Mede-initiator en actief betrokken bij REST en 
Duende (tot eind 1999) en Nomads & Residents (sinds 2000). In 1999 
en 2000 ontvingen zij een residency (FvBKVB) voor PS 1, New York 
en IASPIS, Stockholm. -
■ Bert Bultinck Aspirant-onderzoeker linguïstiek bij het FWO- 
Vlaanderen. Schrijft aan de UIA een proefschrift over telwoorden en 
Griceaanse implicaturen. Redacteur van Yang, recensent bij De 
Morgen.
■ Wouter Davidts Ingenieur-architect. Als onderzoeker verbonden 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de R.U.Gent, waar 
hij een proefschrift voorbereidt over museumarchitectuur.
■ Lieven de Cauter Filosoof en kunsthistoricus. Sinds 1997deeltijds 
als onderzoeker werkzaam aan het departement Architectuur, 
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de K.U.Leuven. In 1999 
verscheen zijn proefschrift over Walter Benjamin, De Dwerg in de 
schaakautomaat. Benjamins verborgen leer (SUN, Nijmegen). In 
2001 verschijnt een boekje over De capsulaire beschaving. Over de 
stad in het tijdperk van het transcendentaal kapitalisme.
■ Vivian Liska Sinds 1997 professor Duitse literatuur aan de UIA 
(Antwerpen). Belangrijkste publicaties: DieNacht der Hymnen.Paul 
Celans Gedichte 1938-1945 (Bern, P. Lang, 1993), DieDichterin und 
das schelmische Erhabene. Else Lasker-Schülers Die Nachte Tino 
von Bagdads (1997) en Die Moderne - Ein Weib. Ricarda Huch und 
Annette Kolb (2000), beide Tübingen, Francke Verlag. Talrijke 
artikelen over Nietzsche, Kafka, Hannah Arendt, Walter Benjamin, 
Paul de Man, Paul Celan, Sarah Kofman, Uwe Johnson, Ilse Aichinger, 
literaire theorie and modernisme.
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Doceert muzieksociologie aan het 
RJ.T.S. (Brussel). Schrijft over kunst. 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'.

REDACTIE

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

PRAKTISCHE GEGEVENS

verschijnt
15 november 2001

15 januari 2002
15 maart 2002

ISSN 
0774-8523 
BTW nummer 
BE 456.630.567
Verschijningsritme

Tweemaandelijks
Planning 
nummer 94 
nummer 95 
nummer 96
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

deadline
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ABONNEMENT

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 opelkmoment 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 31 38 452
Gelieve in de mededeling uw adres en het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 40 NFL
Steunabonnement 110 NFL
Losse nummers 12 NFL
Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland
Betalingswijze per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers ‘ 250 BEF

FILIP FRANCIS
visible/non-visible

21 september tot 8 november 2001

Galerie Guy Ledune - Kanal 20 - Barthelemylaan -1000 Brussel
tel.: 02 514 09 99 - fax: 02 51414 80 - e-mail: galerie.guy.ledune@skynet.be
open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur
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Francis Alÿs 
Carla Arocha 
Anna Best

Alexander Gerdel
Liam Gillick
Dan Graham

Stefan Bruggeman 
Mariana Bunimov 
Minerva Cuevas 
Stan Douglas
José Gabriel Fernandez 
Alicia Framis 
Carlos Garaicoa

Jeanne Van Heeswijk
José Antonio Hernndez-Diez
Proyecto Incidental
Gabriel Kuri
Atelier Van Lieshout
Diana López
Mauricio Lupini

Rita McBride
Carlos Julio Molina

^Ernesto Neto 
Claudio Perna 
Paul Ramirez-Jonas 
Tom Sachs 
Karin Schneider 
Javier Téllez 
Meyer Vaisman 
Sergio Vega

4

woensdag t/m zondag van 14-00 tot 18-OOuur
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 HEALING" GENIET DE STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, COURS BANK SWITZERLAND LTD., 
FLICK COLLECTION, IFA, PRO HELVETICA EN PIONEER — FOTO © MUSEO ALEJANDRO OTERO, CARACAS

http://www.nicc.be/thebigshow

