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Anachronismen
In een cultuur waarin alles perma
nent nieuw dient te zijn, of tenminste 
die indruk dient te wekken, wordt de 
term anachronisme doorgaans nega
tief gebruikt - niet als beschrijving, 
maar als waardeoordeel. In zijn boek 
Devant le temps stelt Georges Didi
Huberman echter dat anachronismen 
geen overbodige nevenproducten zijn, 
maar een cruciale rol spelen in de 
(kunst)geschiedenis: er is altijd een 
naast elkaar bestaan van verschijnse
len die volgens een lineaire historische 
opvatting eigenlijk niet in dezelfde tijd 
thuishoren. Geschiedenis is volgens 
Didi-Huberman ‘het ritmische spel’ 
van chronologie en anachronisme. Dit 
nummer van De Witte Raaf is gewijd 
aan dat ritmische spel, aan de anachro
nistische grillen van kunst en geschie
denis. In de openingstekst ontleedt 
Didi-Huberman het dubbele begin van 
de kunstgeschiedschrijving, bij Plinius 
en bij Vasari; er blijkt nauwelijks 
sprake van continuïteit. De (geschie
denis van de) kunstgeschiedenis is geen 
rechte lijn, maar een draaikolk.
Voorts wordt in dit nummer onder
zocht hoe in de geschiedenis van de 
moderne kunst de ‘logische’ ontwik
keling keer op keer wordt doorkruist 
door profetische werken, die latere 
innovaties tot herhalingen maken 
(Sven Lütticken); ook is er aandacht 
voor de concurrerende vertellingen van 
de evolutietheorie en het bijbels 
‘creationisme’ (Petra Brouwer). Frank 
Reijnders problematiseert de overtui
ging dat het kunstenaarsatelier na de 
jaren zestig, met het opkomen van de 
post studio art, definitief tot de verle
den tijd behoort. Jorinde Seijdel stelt 
de vraag naar de status van het ana
chronisme in de huidige tijd, waarin 
de zucht naar het nieuwe hand in hand 
gaat met de permanente recycling van 
beelden. Dirk Lauwaert richt zich op 
de ‘Nieuwe Kledij’ en stelt de vraag 
naar haar relatie met het klassieke 
Holly wood-filmkostuum. Ook is er een 
kunstenaarsbijdrage van Lidwien van 
de Ven, in stemmig zwart-wit gedrukt 
op anachronistisch Witte Raaf-papier, 
maar wellicht toch niet geheel zonder 
verbanden met de actuele Weltlage.

Sven Lütticken
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De kunstgeschiedenis begint altijd twee keer

De kunsthistoricus denkt dikwijls dat hij 
alleen maar met objecten te maken heeft. In 
werkelijkheid worden die objecten georga
niseerd door relaties, die er leven en beteke
nis aan geven. Al die relaties zijn theore
tische keuzes, ook al zijn ze onbewust. Een 
geschiedenis en kritiek van deze keuzes 
moet ontwikkeld worden, anders blijven de 
objecten zelf algauw onbegrepen en worden 
ze gemakkelijk verlaagd tot de banale pro
jectie van een ‘spontane filosofie’ die ge
woonlijk idealiserend en ongepast is. Voor
dat we het dus hebben over bijvoorbeeld 
‘beeld’ of ‘portret’, moeten we absoluut de 
historische en kritische vraag stellen naar de 
relaties die daarvan het bestaan zelf vor
men. De meest fundamentele relatie - de 
meest evidente, maar ook die waarover het 
minst is nagedacht - is ongetwijfeld die van 
de gelijkenis', iedereen ziet direct in dat deze 
zowel in theoretisch als in praktisch opzicht 
essentieel is voor iedere kunstgeschiedenis 
(zo essentieel zelfs dat ze die kunstgeschie
denis overstijgt: ze overschrijdt immers het 
kennisgebied ervan juist in de mate dat ze 
dit ondersteunt, juist in de mate dat ze het tot 
uitgangspunt maakt voor de begrijpelijkheid 
van ieder figuratief geheel).

We moeten dus eerst onderzoeken wat 
deze gelijkenisrelatie precies inhoudt op het 
punt waarop de kunstgeschiedenis verschijnt 
als discours. Welk punt is dat? Het is duide
lijk dat het niet één punt kan zijn, maar op 
zijn minst een heel systeem van punten. 
Zoals op andere gebieden heeft het ook hier 
geen zin om te zoeken naar de ‘oorspronke
lijke oorsprong’. De absolute bron bestaat 
niet. Een groot deel van de Griekse litera
tuur over beeldende kunsten is verloren 
gegaan, zodat we bijna niets weten over de 
allereerste vormen van kunstgeschiede
nis. [1] Maar we hebben nog een paar ba
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kens in dit landschap van verloren zaken. 
Enigszins simplificerend - en hopelijk zon
der al te veel misbruik te maken van deze 
simplificering - zouden we kunnen zeggen 
dat de kunstgeschiedenis op zijn minst twee 
keer is begonnen. De eerste keer is ze aan
gevangen met Plinius de Oudere, in het 
jaar 77 van onze jaartelling (het jaar waarin 
de Historia naturalis aan keizer Vespasianus 
werd opgedragen) [2]; de tweede keer is ze 
begonnen in 1550, bijna vijftien eeuwen 
later, toen Vasari zijn Vite opdroeg, niet aan 
een keizer maar “aan de zeer doorluchtige 
en zeer voortreffelijke vorst Cosimo dei 
Medici”. [3]

Deze twee beginpunten hangen met 
elkaar samen. Enerzijds heeft de vasariaanse 
Renaissance zichzelf gepresenteerd als een 
herhaling van de Romeinse ‘geboorte’ van 
de kunstgeschiedenis die Plinius voor ieder
een belichaamde. De Historia naturalis was 
altijd een spontaan model blijven bieden 
voor alle vormen van discours over schil
der- en beeldhouwkunst; het vasariaanse 
vocabulaire heeft zich dikwijls voorgedaan 
als een letterlijke vertaling van de plinische 
begrippen [4]; en tenslotte: de vasariaanse 
moderno heeft zich expliciet uitgegeven 
voor een heropstanding van de Romeinse 
antico, na dat ‘duistere - vecchio- tijd
perk’ dat de Middeleeuwen in de ogen van 
de Florentijnse historicus was geweest. Maar 
anderzijds - en dit gaat verder dan alles wat 
men bij het lezen van deze teksten gewoon
lijk als vanzelfsprekend aanneemt - heeft 
de vasariaanse Renaissance de geboorte van 
de plinische kunstgeschiedenis op steelse 
wijze waarschijnlijk ook omgekeerd. Om
dat dit laatste punt nog steeds geen aandacht 
heeft gekregen, dient het verder ontwikkeld 
te worden: de humanistische traditie die is 
voortgekomen uit de academische milieus 
van de zestiende en de zeventiende eeuw, 
heeft richting gegeven aan heel de tot op 
vandaag geldende opvatting van het ‘beeld’, 
van de ‘gelijkenis’, van de ‘kunst’ in het 
algemeen. Als erfgenamen van Vasari lezen 
- en zoals we zullen zien: vertalen - we de 
woorden van Plinius vaak in een geest die de 

zin van wat er in de Historia naturalis over 
de beeldende kunsten wordt gezegd, volle
dig verdraait.

Waar het bij die omkering om gaat, 
wordt duidelijk aan de hand van het radicale 
onderscheid tussen het vasariaanse model 
en het plinische: waar Vasari een gesloten 
kenmodel van het discours over kunst lan
ceert (een model waarbinnen de kunstge
schiedenis de ‘specifieke’ en ‘autonome’ 
kennis van figuratieve objecten is), biedt 
Plinius’ tekst daarentegen de encyclope
dische boomstructuur van een open ken
model, waarin de figuratieve objecten slechts 
een van de vele uitingen van de menselijke 
kunst zijn. Wat Plinius verstaat onder 
'kunsten'(artes) valt samen met de hele 
Historia naturalis', zodoende hoort het es
thetische begrip ‘kunst’ niet bij de eerste 
definitie ervan. Er is ‘kunst’ zodra de mens 
de natuur gebruikt, instrumentaliseert, na
bootst of overstijgt. De ‘kunst’ bij uitstek is 
in de plinische tekst vooral de geneeskunde, 
waaraan in de Historia naturalis de meest 
uitvoerige beschouwingen worden gewijd. 
De schilderkunst - in de betekenis die wij er 
tegenwoordig aan geven - beslaat slechts 
een deel van boek XXXV, het staartje van 
een reusachtig opus.

Dat Vasari iets heel anders verstaat 
onder ‘kunsten’ (arti del disegno), is be
kend. [5] Heel de Vite berust op een gede
tailleerde en ‘geëxalteerde’ - aangedikte - 
esthetische en humanistische definitie van 
kunst, zodat de encyclopedische of antropo
logische inzet van het plinische model 
voortaan gereduceerd is, ‘toegespitst’, tot 
dat kleine academische kringetje, die 
Accademia de lie arti del disegno, van welke 
kunsten Vasari luidkeels stelt dat ze anders 
en veel verhevener zijn dan alle andere 
menselijke activiteiten, vooral als deze met 
de hand worden verricht. Het gesloten of 
vernauwde model van de Vite maakt zo
doende de imitazione della natura tot een 
voorrecht van de vrije kunsten die buiten het 
gemene recht beoefend worden door een 
paar academieleden die deze vrijheid duide
lijk alleen maar te danken hebben aan hun
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status als mannen van de wereld en van het 
hof (Vasari zelf had zijn werk ook niet 
kunnen schrijven als hij niet actief was 
geweest aan het hof).

Ook al merkt Plinius op een gegeven 
moment op dat de schilderkunst in Grieken
land verboden terrein was voor slaven [6], 
toch veronderstelt zijn algemene kunst
opvatting -die Romeins, en zelfs uitge
sproken ‘anti-Grieks’ is - een similitudo 
naturae die antropologisch gelegitimeerd is 
door het gemene recht. Dat wil zeggen dat 
de schilderkunst, zoals alle andere ‘kun
sten’ (landbouw, geneeskunde of krijgs
kunst) tot enige taak heeft een relatie van 
waardigheid te vestigen met de juridische 
en maatschappelijke wereld en met de ma
teriële en natuurlijke wereld. Die waardig
heid (dignitas) vormt de essentie van alles 
wat Plinius verstaat onder ‘kunst’, ‘beeld’ 
en ‘gelijkenis’. Ze bepaalt, dunkt me, alle 
scheidslijnen die getrokken kunnen worden 
tussen enerzijds de voornaamste vasariaanse 
begrippen - geschiedenis, Renaissance, imi
tatie, esthetische cultuur, retorische licenza 
of invenzione - en anderzijds de begrippen 
binnen het plinische moralisme, symme- 
trische begrippen van oorsprong, dood, 
afdruk, burgercultuur, dignitas of van zui
vere genealogische overdracht. Een onder
zoek - hoe schetsmatig ook - naar deze 
verschillende scheidslijnen tussen enerzijds 
een academische en anderzijds een juri
dische opvatting van visuele objecten, loont 
de moeite.

Plinius de Oudere: “De gelijkenis is dood”

De eerste scheidslijn: terwijl Vasari in de 
schilderkunst een orde van de idee postu
leert- zie de intellectualistische betekenis 
die hij bijvoorbeeld aan het begrip disegno 
geeft, en zie, in onze tijd, de overtuiging 
van Panofsky dat een kunsttheorie zich 
alleen maar kan ontwikkelen onder gezag 
van het woord idea [7] -ontwikkelt Plinius 
de Oudere zijn hele werk volgens een orde 
van de materie, die meteen in het voor
woord al wordt aangevoerd als rechtvaar
diging voor het niet-elegante en niet-reto- 
rische karakter van het weten dat hij te 
boek wil stellen:

“ Want de materie die ik behandel is droog: 
het gaat om de natuur van de dingen, om het 
leven dus, en wel het meest lage daarvan 
(sterili materia: rerum natura, hoc est vita, et 
haec sordissima sui parte), waarbij voor 
heel wat zaken het gebruik van boerse of 
vreemde termen, of zelfs barbaarse namen, 
vereist is. ” [8]

Is er in dit ‘smerige’, ‘lage’ materialisme, 
anders dan bij bijvoorbeeld Cicero, plaats 
vooreen kunstopvatting? Blijkbaar niet, als 
we sommige onderzoekers - zoals Eugenie 
Sellers of Raymond Schoder - moeten ge
loven, die uit het materialisme van Plinius 
onmiddellijk een fundamenteel onvermo
gen tot enige esthetische gedachte aflei- 
den. [9] Toegegeven, de lezer die in het 
begin van boek XXXV iets als een De 
pictura avant la lettre denkt te vinden zal 
behoorlijk verbaasd zijn: onze eerste wes
terse kunstgeschiedenis begint met het pro
bleem van de schilderkunst niet te stellen in 
termen van representatie (het goed of slecht 
nabootsen van de natuur), in termen van 
artistieke genres (portret, landschap), of in 
termen van stijlperiodes (archaïsme, klas
sieke rijpheid, maniëristische decadentie). 
Het gaat hier alleen maar over ruwe materi
alen (metalen, stenen, en die terrae die het 
eigenlijke ‘onderwerp’ lijken te vormen, in 
plinische termen: de eigenlijke materia van 
het boek) en over werkzaamheden die Vasari 
ambachtelijk genoemd zou hebben. Hierbij 
komen de termen ‘schilderkunst’ en ‘beeld
houwkunst’ niet eens ter sprake, maar wel 
activiteiten als graveren, boetseren of ver
ven. [10]

De tweede scheidslijn betreft het tijds- 
statuut dat de schilderkunst in beide geval
len door de orde van het discours heeft 
toegemeten gekregen. Het vasariaanse 
schema is bekend: een gouden tijdperk 
(antico) doet, na de duistere periode van de 
Middeleeuwen, ‘de goede kunst herleven’ 
(volgens de meest evidente betekenis van 
het woord rinascita) en luidt daarmee letter
lijk de moderne tijd (modemo) in, en tege
lijk ook de specifieke historische opvatting 
dat de ontwikkeling van de schilderkunst 
uiteenvalt in drie grote periodes - de perio
des waarop de Vite zelf gebaseerd zijn. De 
vasariaanse geschiedenis is, hoewel cyclisch, 
in essentie triomfalistisch en teleologisch. 
Haar eindpunt heet Michelangelo. Niets van 
dit alles bij Plinius de Oudere: zijn lofrede 

2, aan de schilder Apelles bijvoorbeeld sugge

reert geenszins een duidelijke zin van de 
geschiedenis, een teleologie van de kunst of 
hulde aan de ‘moderniteit’.

In plaats van, zoals men zo vaak doet, 
Plinius ervan te verdenken dat hij iedere 
‘historische geest’ of 'vooruitgangsbesef' 
mist, kan men beter eens aandachtig de 
vreemde tijdsorde bekijken diein à&Historia 
naturalis naar voren komt waar het om de 
schilderkunst gaat. Opmerkelijk is dat het 
begin van boek XXXV een gespleten en 
zelfs verscheurde tijd suggereert. In die 
scheuring nu verschij nen de woordenpictura 
en imago, alsof die woorden - die de kern 
van het hele probleem vormen-- op een 
verschillende wijze moeten worden begre
pen, volgens twee heterogene tijden. De tijd 
die wij spontaan verwachten is natuurlijk 
die van de geschiedenis; maar die duikt pas 
op in de vijftiende paragraaf, op het punt dat 
Plinius zijn lijst van beroemde kunstenaars 
aanvangt met de vraag naar het “begin van 
de schilderkunst” (de picturae initiisj, dat 
Egyptenaren en Grieken elkaar betwis
ten. [11] Deze banaal historische interesse 
voor het begin heeft zozeer de aandacht van 
de onderzoekers naar zich toe getrokken, 
dat in sommige uitgaven de veertien para
grafen voorafgaand aan de uitdrukking de 
picturae initiis, simpelweg achterwege wor
den gelaten. [12]

Waarover spreken deze eerste veer
tien paragrafen van boek XXXV, die veer-. 
tien paragrafen van voor het begin van de 
geschiedenis? Zij spreken over de oor
sprong, een radicaal andere tijdsorde, die 
niets te maken heeft met een historische 
chronologie van het vasariaanse type. De 
oorsprong is antropologisch, juridisch en 
structureel, daarom stelt Plinius in die eerste 
veertien paragrafen dat de begrippen ‘beeld’ 
en ‘schilderkunst’ een Romeinse oorsprong 
hebben, los van het historisch determinisme 
waarbinnen in paragraaf 15 de vraag valt of 
‘het begin van de schilderkunst’ Egyptisch 
of Grieks is. Deze tijdssplitsing is funda
menteel: zé stelt tegenover de historische 
teleologie, waar het Vasari vooral om zal 
gaan, een genealogie van het beeld en de 
gelijkenis die door Plinius wordt uitgedrukt 
in termen van wet, rechtvaardigheid en recht.

Maar deze genealogische benadering 
impliceert bij voorbaat - om precies te zijn 
in de paragrafen 2 tot 5 van Plinius’ boek - 
een cruciale paradox die in onze analyse een 
derde scheidslijn blootlegt. Terwijl Vasari 
zijn geschiedenis begint met te spreken over 
‘verrijzenis’, ‘wedergeboorte’ en ‘eeuwige 
glorie’, die etema fama die kunstenaars 
maakt tot “mensen die nooit ten onder zijn 
gegaan en nooit zijn overwonnen door de 
dood” [13], introduceert Plinius de Oudere 
zijn genealogische zienswijze met de vast
stelling van een dood. En al gauw begrijpen 
we dat voor hem het begin van de kunstge
schiedenis de dood inhoudt van een oor
sprong waarvan hij nochtans de legitimiteit, 
de wet postuleert voor ieder ‘waardig’ be
grip van het beeld en de gelijkenis.

Wanneer Plinius in paragraaf 2 bij
voorbeeld zegt dat hij het gaat hebben over 
“wat nog over is van de schilderkunst” (quae 
restant de pictura), dan speelt hij volgens 
mij met zijn eigen woorden. Aan de ene kant 
legt hij er de voor de hand liggende beteke
nis in die men verwacht bij iedere 
encyclopedische systematiek - quae res
tant de pictura betekent hier: “wat er nog te 
zeggen valt over de schilderkunst.” [14] 
Maar anderzijds suggereert Plinius een meer 
melancholische betekenis, alsof “wat nog 
over is” van de schilderkunst verwijst naar 
een kunst die volgens hem alleen maar als 
spoor heeft bestaan: het spookachtig voort
bestaan van een verdwijning. [15] Voor 
Plinius dus, een Romein uit de eerste eeuw, 
bestaat de kunst niet meer, terwijl voor 
Vasari de kunst tot object van een geschie
denis wordt in de mate waarin ze is ‘verre
zen’ uit haar middeleeuwse as (waarbij het 
paradoxale is dat datgene wat verrijst voor 
Vasari juist de Romeinse kunst is, met name 
die van de eerste eeuw).

Wat sterft er dan in die dood van de 
kunst? Niets meer en niets minder dan de 
oorsprong van de kunst. Maar wat is vol
gens Plinius de oorsprong van de kunst? In 
de vierde paragraaf geeft hij het antwoord: 
imaginumpictura, waarna hij direct verdui
delijkt dat hij daaronder de productie en 
overdracht veronderstelt van een “uiterste 
gelijkenis”. [16] Imago en pictura zijn na
tuurlijk twee heel eenvoudige woorden, twee 
gangbare woorden, die geen enkel vertaal
probleem zouden moeten opleveren. Plinius’ 
uitspraak wordt dus in veel vertalingen als 
volgt weergegeven:

“In ieder geval is het schilderen, van por-, 
fretten (imaginum quidem pictura), dat.toe

liet zoveel mogelijk gelijkende (maxime 
similes) representaties door de eeuwen heen 
door te geven, volstrekt in onbruik geraakt 
(in totum exolevit). ” [17]

We begrijpen het: voor Plinius de Oudere 
- een Romein van de eerste eeuw - is de 
gelijkenis al dood. De continue overdracht 
ervan in aevum, “door de generaties heen”, 
is al onderbroken. Laten we, alvorens het te 
hebben over de oorzaak van die onderbre
king, die verdwijning, eens kijken naar de 
naam die Plinius geeft aan dat verdwenen 
object: imaginum pictura. Dan zien we dat 
die eenvoudige uitdrukking de hele scheu
ring waarover ik eerder sprak, de scheuring 
van de oorsprong en de geschiedenis, in zich 
draagt.

In alle academische vertalingen van 
de Historia naturalis zijn de twee woorden 
imaginum pictura natuurlijk vertaald als 
“het schilderen van portretten” [18] - de 
portretkunst was in de eerste eeuw een 
bloeiend genre, met name in Pompeï en de 
hele Campagna, waar Plinius zijn villa had. 
De commentatoren hebben dan ook uitvoe
rig lucht gegeven aan hun verlegenheid met 
een zin - “de portretschilderkunst [...] is 
volledig in onbruik geraakt” - die kunst
historisch gezien [19] overduidelijk onjuist 
is. Deze moeilijkheid lost men niet op door 
Plinius blind of onnozel te noemen, maar 
door zich af te vragen of hij, wanneer hij het 
in die precieze context van paragraaf 1 tot 4 
heeft over imaginum pictura, niet simpel
weg op iets anders doelt. De vraag luidt dan: 
imaginum pictura kan inderdaad ‘het schil
deren van portretten’ betekenen in de con
text van een reeds aangevangen kunstge
schiedenis, maar wat betekent het in deze 
context, vanuit het gezichtspunt van de oor
sprong?

Afdrukken van het gezicht, 
afdrukken van de wet

In die schijnbaar zo onbelangrijke vraag 
hoe imaginum pictura in Plinius’ tekst ver
taald moet worden, openbaart zich in feite 
een vierde scheidslijn. Als erfgenamen van 
Vasari denken we algauw dat ieder figuratief 
object benaderd moet worden in termen van 
een geschiedenis van stijlen, van goede of 
slechte disegno - van een smaakoordeel 
dus -, kortom, in termen van artistieke acti
viteiten en artistieke genres, waar het por
tret zijn plaats heeft tussen alle andere ma
nieren om een schilderij te maken. Plinius’ 
tekst daarentegen dwingt ons hier in het 
begin van boek XXXV de status van het 
figuratieve object te denken volgens de ca
tegorie imago (dat we hier als ‘beeld’ verta
len), een categorie waarvan alras blijkt dat 
ze noch naar de ‘schilderkunst’ in de gebrui
kelijke betekenis (dat wil zeggen: het ma
ken van schilderijen) noch naar artistieke 
genres in de gebruikelijke betekenis ver
wijst, maar naar een soort juridisch genre 
waarvan in paragraaf 6 en 7 heel nauwkeu
rig de protocollen worden beschreven:

“Anders was het bij onze voorouders (aliter 
apud maiores): in de atriums stelden ze een 
soort beelden op, die bestemd waren om 
bezichtigd te worden; geen standbeelden 
gemaakt door vreemde kunstenaars (non 
signa extemorum artificum), noch bronzen 
of marmeren beelden, maar gezichten uit
gedrukt in was (expressi cera vultus), die 
ieder in een nis stonden opgesteld; zo had
den ze beelden (imagines) om de rouw
stoeten van de familie aan te vullen en altijd 
wanneer er iemand stierf, was de hele me
nigte van zijn gestorven familieleden aan
wezig; en de takken van de stamboom gin
gen alle kanten uit, met hun rechtlijnige 
vertakkingen, tot aan deze geschilderde 
beelden (imagines pictas), De familie
archieven waren gevuld met registers en 
boeken gewijd aan de tijdens de uitoefening 
van een ambt verrichte daden. Buiten en 
rond de drempel stonden er nog meer beel
den (imagines) van deze heldhaftige zielen, 
waarnaast men de op de vijand buitgemaakte 
bezittingen bevestigde, zonder dat het een 
eventuele koper was toegestaan ze te ver
wijderen: zo bleef zelfs bij een verandering 
van eigenaar, de herinnering aan de zeges 
die het huis had gekend, eeuwig voortbe
staan. ” [20]

Wanneer we deze tekst herlezen, zitten we 
voortaan met een paradox, een breuk binnen 
alle meningen over dat iets dat Plinius 
imaginum pictura of imagines pictae noemt. 
Enerzijds moeten we toegeven dat de ‘schil
derkunst’, pictura, hier genoemd is vóór 
iedere geschiedenis van de schilderkunst, 
dat wil zeggen vóór ieder idee van artistieke 
genres, en zelfs vóór ieder begrip yan ‘schil

derij’. De ‘schilderkunst’ is hier slechts een 
waardige kleurstof waarmee de wassen ob
jecten die gevormd waren naar de gezichten 
van de ‘voorouders’ - de Romeinen van de 
Republiek - moesten worden bewerkt om 
daarmee een “zo groot mogelijke gelijke
nis” te verkrijgen (de maxima similitudo die 
in paragraaf 2 wordt genoemd). Anderzijds 
kunnen we niet ontkennen dat het ‘beeld’, 
het imago, hier genoemd wordt vóór iedere 
geschiedenis van het portret, dat wil zeggen 
vóórdat de visuele representatie enig artis
tiek karakter werd geacht te hebben. Het 
beeld is hier slechts een rituele drager die 
afkomstig is uit het privaatrecht: een 
gelijkenismatrij s die bedoeld is om de plaats 
van individuen binnen de officiële stam
boom van het Romeinse gens [21] te legiti
meren. Voordat het de ontmoeting wordt 
van een verheven idee van de schilderkunst 
en van een genre dat gespecialiseerd is in de 
imitatie van individuele trekken, verschijnt 
imaginum pictura hier als de meer droge 
ontmoeting (sterili materia) van een stof en 
een rite. En in de ideeën die we ons spontaan 
vormen van kunst, beeld, portret of gelijke
nis, creëert deze paradoxale ontmoeting nog 
eens enkele bijkomende scheidslijnen en 
paradoxen.

Een vijfde scheidslijn kan afgeleid 
worden uit de materiële en processuele as
pecten waar Plinius op wijst wanneer hij 
zegt dat de Romeinse imagines niets anders 
zijn dan “gezichten uitgedrukt in was” 
(expressi cera vultus). Heel anders dan in 
onze vasariaanse traditie, die het portret 
definieert als een optische imitatie (op af
stand) van het geportretteerde individu, in 
het beste geval een kunstmatige illusie van 
diens zichtbare aanwezigheid, veronderstelt 
het Romeinse begrip imago een rechtstreekse 
verdubbeling van het gezicht, een proces 
van afdrukking (waarbij de gipsen mal op 
het gezicht zelf wordt ‘gedrukt’), en vervol
gens van fysieke ‘uitdrukking’ van de ver
kregen vorm (het positieve wassen beeld 
wordt gemaakt op basis van de mal). Het 
imago is dus niet een imitatie in de klassieke 
zin van het woord; het is niet kunstmatig en 
vereist geen enkele artistieke idea, talent of 
magie. Integendeel, het is een matrijsbeeld 
dat voortkomt uit een aanhechting, uit een 
direct contact van de materie (het gips) met 
de materie (van het gezicht).

Gelijkenis door generatie 
en gelijkenis door permutatie

Anderzijds - en dit wordt onze zesde 
scheidslijn - is de door Plinius beschreven 
genealogische cultus woord voor woord te
gengesteld aan de verschillende verfijnde 
vormen die behoren tot de esthetische cul
tuur waaruit voor Vasari het westerse, mo
derne concept van de beeldende kunsten 
voortkomt. Volgens Vasari is een portret 
goed of slecht; en de instantie die hierover 
mag oordelen ligt in de gesloten, zichzelf de 
wet stellende wereld van de accademia. 
Voor Plinius daarentegen is een portret recht
matig of onrechtmatig, wettig of onwettig. 
Het verkrijgt zijn legitimiteit vanuit een 
juridische ruimte die ligt op de grens tussen 
het publiekrecht en het privaatrecht, een 
ruimte die door de auteurs traditioneel het 
ius imaginum wordt genoemd, het ‘beelden
recht’. [22] Ten aanzien van dit recht nu 
horen de door Plinius beschreven visuele 
beelden, zoals ik suggereerde, tot een ge
meenschappelijk maatschappelijk terrein, 
en niet tot het geïsoleerde terrein dat wordt 
gevormd door de academische ruimte. De 
geschiedenis ervan kan dus niet ‘specifiek’ 
zijn, zoals Vasari en later Panofsky hebben 
willen doen geloven, voor de kunstgeschie
denis; ze maakt deel uit van een bredere 
zienswijze, van een antropologie van de 
gelijkenis die aan alle kanten de ‘discipli
naire’ zienswijze van de humanistische 
kunstgeschiedenis overschrijdt.

Maar op het moment dat Plinius een 
begin maakt met wat onze eerste westerse 
kunstgeschiedenis zal zijn, bestaat die juri
dische en antropologische doelmatigheid 
alleen nog maar als republikeinse nostalgie: 
“imaginum pictura... in totum exolevif'. 
Wat is nu in de ogen van Plinius de oorzaak 
van deze verd wij ning? Wat is die zaak waar
door de gelijkenis - de maximale gelijkenis 
van de beelden van de voorouders, de recht
matige gelijkenis van het ius imaginum - 
gestorven is? Het antwoord van boek XXXV 
voert een zevende scheidslijn in, die ons een 
betere kijk geeft op het ethische verschil 
tussen het plinische (oorspronkelijke) beeld 
en de vasariaanse (historische) kunst.

Zoals iedereen - en zoals ook Vasari 
later - definieert Plinius menselijke kunst 
als een imitatie van de natuur. Maar het is 
zonneklaar dat zo’n definitie onvermijde-



lijk bemiddeld is door een culturele ziens
wijze, een ethiek, en zelfs door een politiek. 
En zo wordt de similitudo naturae overal in 
de Historia naturalis gedacht volgens de 
scheidslijn van twee obsederende begrip
pen, obsederend vooral aan het begin van 
zowat ieder boek: de dignitas en de luxuria. 
Wanneer Plinius boek XXXV vóór iedere 
geschiedenis laat beginnen met een uiteen
zetting over de voorouderlijke beelden
verering, wil hij hiermee vanuit de bestem
ming en de oorsprong (en niet vanuit de 
geschiedenis) aangeven wat hij ziet als de 
dignitas eigen aan de wereld van de beel
dende representaties, waarvan de aange
brachte verf een van de constituerende ele
menten is. Maar deze waardigheid, evenals 
de gelijkenis die zij veronderstelt, is voor 
Plinius reeds dood: en ze is gedood door de 
luxuria, waarmee we zouden moeten be
grijpen dat het historische tijdperk van de 
kunst, terwijl het uitstijgt boven de ambach
telijke sfeer (zoals Vasari zal denken) en 
zelfs boven de religieuze sfeer (zoals Hegel 
zal denken), de waardigheid zelf die haar 
vormde achter zich laat, als spoor, als rouw.

Wat is nu die luxuria! Moreel gezien 
is het de wellust gepaard met exces; esthe
tisch gezien is het de weelderigheid (exces
sieve overdaad); structureel gezien is het de 
onproductieve uitgave, het exces of de over
treding als zodanig. De gebruikelijke verta
ling door het woord ‘luxe’ is des te zwak
ker [23] daar het vocabulaire dat in Plinius’ 
tekst met luxuria verbonden is, termen be
vat als “genietingen” (deliciae), “verlan
gens” {desiderid), “onbezonnenheid” 
(temeritas), “hebzucht” (avaritia), “obsceni
teiten” (obscenitates) en “waanzin” 
(insania). [24] Welnu, al die woorden wor
den in het begin van boek XXXV opgeroe
pen als precies het tegendeel van imago, of 
beter: als uitdrukking van het verval en de 
verwaarlozing waarin de Romeinen van 
Plinius’ tijd de ‘waardige’ begrippen beeld 
en gelijkenis zouden hebben gestort.

Plinius hekelt eerst de luxuria van de 
stoffen, aan de hand van de waanzinnige 
uitgaven die zijn tijdgenoten doen voor de 
‘onwaardige’ decoratie van hun huizen. 
Maar meer nog dan die “waanzin der men
selijke zeden” (morum insania) die erin 
bestaat “de ingewanden der aarde” - dat wil 
zeggen stukken marmer - naar de slaapka
mers te transporteren [25], laakt hij de ge
woonte uit zijn tijd om marmer na te schil
deren. Leugens over dematerie zijn het, die 
“valse marmers” waarin de mens de natuur 
opnieuw probeert uit te vinden, haar daarbij 
zelfs belastend met “niet bestaande vlek
ken”. [26] Luxe en waanzin van marmer 
gaan hier samen met de ‘genietingen’ en de 
‘obsceniteiten’ van brons, goud of zilver: 
bronzen duiten (aerei clipei), wanden be
dekt met bladgoud of beeltenissen van zil
ver (argenteae facies), al die objecten stui
ten onze moralistische historicus tegen de 
borst. En wel omdat ze de blik trekken naar 
het gebruikte materiaal en niet naar de gelij
kenis als zodanig: “En daarom zijn het beel
den van hun geld (imagines pecuniae) en 
niet van henzelf, die [de decadente Romei
nen] aan het nageslacht nalaten.” [27]

De tweede luxuria is die van de licha
men: het is de wellust als zódanig, het sek
suele exces dat wordt opgeroepen via de 
beschrijving van de “beelden van Epicurus” 
waarmee de slaapkamers zijn getooid van al 
degenen die aan orgieën én erotische part
nerruil doen. “Verwekelijking heeft de kun
sten te gronde gericht” (artes desidia 
perdidit), schrijft Plinius, waarbij hij het 
verval van de zeden suggereert door een 
subtiel woordspel: het waardige gebruik 
van was (cera) in de vervaardiging van 
voorouderbeelden is uiteengevallen - en dus 
vervallen - ten gunste van een onwaardig 
gebruik, namelijk het insmeren van het 
lichaam met een ceroma, (een mengeling 
van was en olie) met hét oog op zeer uiteen
lopende lichamelijke ‘oefeningen’. [28]

De derde luxuria is precies die van de 
gelijkenissen als zodanig: ze betreft de rela
ties die bestaan tussen de vorm van het 
lichaam en de materialen die vorm en ge
stalte hebben gekregen door menselijke ar
beid. Men ziet dan dat de “verwekelijking 
[die] de kunsten te gronde heeft gericht” 
niets anders is dan een zekere mateloze 
lust... tot de kunst zelf. Het is de decadente 
lust tot gelijkenissen die noch ‘natuurlijk’ 
noch ‘individueel’ zijn, tot geüsurpeerde 
gelijkenissen, leugenachtige, kortom mon
sterachtige gelijkenissen:

“[... ] het verschil tussen de individuele trek
ken wordt genegeerd. De hoofden van stand
beeldenworden verwisseld (statuarum capita 
permutantur) en daarover zijn sinds lang 
satirische verzen in zwang. Zozeer zijn alle
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mensen geneigd eerder de blikken naar de 
gebruikte materie té trekken dan een her
kenbaar beeld van zichzelf te bieden. En 
men behangt de muren van de kabinetten 
met oude schilderijen, en men vereert beel
tenissen van vreemden (alienasque effigies 
colunt), terwijl men voor zichzelf alleen de 
prijs in overweging neemt: ongetwijfeld 
opdat een erfgenaam deze werken stukslaat 
of een dief ze achteroverdrukt. Aangezien ze 
zelf met hun levende trekken nooit gerepre
senteerd zijn (nullius effigie vivente), zijn 
het dus beelden van hun geld, én niet van 
henzelf (imagines pecuniae, non suas) die ze 
aan het nageslacht nalaten. ” [29]

Zo heeft de luxuria dus haar smadelijke 
stempel gedrukt op een geheel van praktij
ken dat veel later door Vasari gezien zal 
worden als de essentie van een historisch 
kunstbesef: het moderne hergebruik en de 
moderne montage van archeologische frag
menten, de oprichting van musea waar “men 
de muren behangt met oude schilderijen”, 
het groeiende belang van een antiquiteiten- 
markt waar kunstwerken circuleren en uit
gewisseld worden - in het geval van Vasari 
zelf tekeningen van meesters - in een bewe
ging die uiteindelijk heel de praktijk van het 

connoisseurship en van de kunstgeschiede
nis vorm geeft. Maar voor Plinius is dat alles 
slechts “hebzucht”, “obsceniteit”, “waan
zin”. De drie luxuriae waarover hij het heeft, 
hangen overigens met elkaar samen, en zo
dra er in de Historia naturalis over een van 
de drie wordt gesproken, duiken meteen 
ook de andere twee op. Wanneer de “goud
honger” in boek XXXIII wordt gehekeld 
gaaf dit bijvoorbeeld samen met een kritiek 
op de excessieve verfijning van het 
graveerwerk op huishoudelijke voorwerpen, 
een ontaarding van degenen dié “zich bedie
nen van gouden vazen voor al hun basale 
behoeften”. [30] Zo worden de beeldende 
kunsten - schilder- of beeldhouwkunst - 
steeds geassocieerd met een financiële luxuria 
van de verzamelaars, en is deze op haar beurt 
weer verbonden met de luxuria die eigen is 
aan de in de Romeinse kunst alomtegen
woordige erotische iconografie. [31]

Opvallend is ook dat dit heuse systeem 
van het exces gebundeld is in een paar 
beroemde keizerfiguren die zich meer dan 
wie ook te buiten zijn gegaan aan tegelijker
tijd erotische, ethische en esthetische 
luxuriae. Dat Nero al in de derde paragraaf 
van boek XXXV opduikt, is dan ook niet 
verwondetlijk: hij verschijnt, hier en elders,
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als het zinnebeeld van al deze schandelijk
heden bij elkaar. In de lijn van Suetonius, 
die een nauwkeurige opsomming geeft van 
vormen van keizerlijk machtsmisbruik 
- waarin de esthetische luxuria van Nero 
wordt aangehaald tussen een verslag van 
zijn obsceniteiten en zijn uitgaven enerzijds 
en dat van zijn “broedermoorden” ander
zijds [32] -, haalt Plinius de Oudere overal 
in boek XXXV de onwaardige monsterach
tigheden aan die Nero beging ten aanzien 
van iedere waardigheid van de gelijkenis. 
Toen hij de kunstenaars van zijn tijd ertoe 
aanzette onmogelijke en leugenachtige 
marmerstenen uit te vinden, toen hij zijn 
Domus aurea liet bedekken met grotesken, 
toen hij zichzelf in reusachtige afmetingen 
liet schilderen op een linnen doek van hon
derd voet hoog, of toen hij de Aphrodite 
anadyomene van Apelles zonder probleem 
liet vervangen door een gewone kopie, al 
die keren beging Nero een schending van 
wat Plinius zag als de intrinsieke waarheid 
en waardigheid van iedere similitudo 
naturae. [33]

Kunnen we dan nu aangeven wat er 
aan dit systeem van tegenstellingen tussen 
dignitas en luxuria van gelijkenissen ten 
grondslag ligt? Opvallend is dat de scheids
lijnen zoals vastgelegd door Plinius de 
Oudere uiteindelijk convergeren in een pro
blematiek die door de hedendaagse antro
pologie als fundamenteel lijkt te worden 
beschouwd. Deze problematiek, die door 
Maurice Godelier is onderzocht in termen 
die doen denken aan de meest actuele vor
men van kritiek op de veralgemeende ruil, 
komt er juist op. neer datgene te onderzoe
ken wat niet wordt geruild. We moeten dus 
verder gaan dan Lévi-Strauss en een nieuwe 
structurele noodzakelijkheid onderzoeken: 
“In iedere samenleving moeten er naast de 
ruilhandel stabiele, vaste ankerpunten be
staan, sociale relaties en identiteiten die niet 
aan die ruilhandel onderhevig zijn maar 
haar wel mogelijk maken, funderen en afba
kenen doordat ze zich opwerpen als de 
begrenzing, de beperking ervan.” [34] Ze
ker is dat voor Plinius de Oudere het imago 
zo’n “begrenzing” vormde in de Romeinse 
maatschappij van de republikeinse traditie. 
Het imago was het juridische ankerpunt dat 
in staat was te beletten dat de gelijkenis 
werd geruild en systematisch de regels voor 
té schrij ven volgens wélke ze genealogisch 
kon worden overdragen. Daarom moest 
Plinius Wel de nadruk leggen op het onver
vreemdbare karakter van de voorouder
beelden of van de spolia die gerangschikt 
lagen in het atrium en “rond de drempel”, 
(circa limina) van het Romeinse huis, “zon
der dat het een eventuele koper was toege
staan ze te verwijderen: zo bleef zelfs bij een 
verandering van eigenaar, de herinnering 
aan de zeges die het huis had gekend, eeu
wig voortbestaan”. [35]

Twee werkwoorden die Plinius gebruikt 
in de allereerste paragrafen van boek XXXV, 
geven duidelijk de reikwijdte aan van deze 
laatste en fundamentele scheidslijn: het eer
ste, dat van toepassing is op de ‘waardige’ 
verering van voorouderbeelden, is het werk
woord tradere; het tweede, van toepassing 
op de ‘wellustige’ cultuur van kunstwerken, 
is het werkwoord permutare. [36] Het eerste 
duidt datgene aan wat voor Plinius het leven 
van de gelijkenis is — haar natuurwetten, 
haar menselijke rechtspraak, haar genealo
gische waardigheid. Dat leven bestaat er 
precies in door te geven, te schenken, te 
onderrichten (al deze betekenissen maken 
deel uit van het Latijnse begrip traditio). 
Het plaatst de toekomstige generaties onder 
de niet af te wenden blik van de voorbije 
generaties. Het geeft aan de gelijkenisrelatie 
een eerder temporele dan ruimtelijke waar
heid en beweging: het gezicht van onze 
ouders wordt immers doorgegeven, maar 
niet te pas en te onpas geruild tot het verlo- 
rén gaat in de kunstmatigheid vaneen puur 
esthetisch verkeer.

Het werkwoordpermutare geeft dien
tengevolge bij uitstek de doding van de 
gelijkenis aan. Plinius introduceert dit werk
woord wanneer hij het heeft over een prak
tijk die even verbreid was tijdens het Ro
meinse keizerrijk als tijdens de Renaissance 
van Vasari - vandaar tot op heden de in
scriptie testa non pertinente onder zoveel 
antieke borstbeelden in de Italiaanse mu
sea - en die erin bestond “het hoofd van de 
standbeelden te verwisselen” (statuarum 
capita permutantur). De patriciër die in het 
atrium van zijn huis Griekse beelden plaatst, 
laat in de ogen van Plinius zijn genealogische 
ruimte binnendringen of besmetten met “beel
tenissen van vreemden” (alienasque effigies 
colunt). [37] Vervolgens ziet men door de 
hele Historia naturalis heen dat de theore
tische waarden van depermutatio bij Plinius
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volledig samenvallen met die van de luxuria. 
De permutatio is in de eerste plaats verbon
den met het idee van ruil, van handel, van 
geld, en dus van die avaritia die de Ro
meinse encyclopedist zo laakt. Er is sprake 
van permutatio wanneer de dictator Fabius 
Maximus de koers van de munt wijzigt om 
op kunstmatige wijze zijn regering te ver
rijken. [38] Er is sprake van permutatio 
wanneer ongelijke waarden abusievelijk 
tegen elkaar geruild worden, wanneer bij
voorbeeld de Indiërs naïef hun edelstenen 
omruilen voor lood, dat zij niet bezit
ten. [39]

Maar permutatio duidt niet alleen op 
de onrechtmatige ruil van stoffen. Het duidt 
ook op een ruil van lichamen zelf en daarom 
speelt het een rol in Plinius’ beschrijving 
van obsceniteiten in die passage van boek 
XXXV die over ‘epicuristische’ praktijken 
gaat. In de seksuele orgie wordt alles over
hoop gehaald, wordt alles “op zijn kop” 
gezet (nog een betekenis van permutare), 
want zelfs het vrouwelijke kan er met het 
mannelijke “verwisseld” worden. [40] 
Permutatio duidt dus ook op de seksuele 
omkering, die “perversie van menselijke 
zeden” die Plinius steeds maar betreurt en 
waarvan hij blijft herhalen dat ze de goede 
familiale generatio vernietigt, de goede 
transmissio van adellijke integriteit en waar
digheid. Het hoeft geen verwondering te 
wekken dat het begrip gelijkenis, dat door 
Plinius cultureel verankerd wordt in de prak
tijk van de voorouderbeelden, zijn meest 
algemene theoretische definitie krijgt van
uit dit model - dit fantasma - dat beheerst 
wordt door de ‘zuiverheid’ van een genea
logische overdracht en de onvergankelijk
heid van een burgerlijke dignitas belichaamd 
in het imago. [41]

Voor Plinius zijn er dus twee soorten 
gelijkenis: legitiem is de. gelijkenis door 
generatie (waarmee de gelijkenis wordt 
gezien als een natuurwet) of door transmissie 
(waarmee op het juridisch-institutioneel 
karakter van de gelijkenis wordt gewezen). 
Illegitiem is de gelijkenis door permutatie, 
die zowel de natuurwet als het juridische 
systeem ontregelt. De eerste soort gelijke
nis brengt matrijsbeelden tot stand: gips- 
vormen van waaruit men dóór direct con
tact, door afdruk, die maskers van geverfde 
was ‘verwekt’ die de “eer” {honos) van 
iedere adellijke Romeinse familie belicha
men. Het tweede soort gelijkenis brengt 
kunstmatige beelden voort, simulacra dié in 
hun netten de gelijkenis tot niet meer dan 
een ruilwaarde maken, iets dat kan worden 
vervangen, omgekeerd, geperverteerd. De 
Pompeïsche patriciër die zijn verzameling 
borstbeelden uitstalt in plaats van de beel
den van familieleden, de megalomane kei
zer die zijn portret laat overzetten op een 
standbeeld van de Olympische Zeus - zij 
stellen niet zomaar fictionele constructies 
tentoon: ze liegen over hun eigen oorsprong, 
ze verloochenen hun eigen antropologische 
grondslag, zij plegen gelijkenisschennis, zij 
maken van de genealogische transmissie 
een banaal spel, een spel van retorische 
ruilhandel, een spel van esthetische verwis
selingen.

Met wat we misschien haar ‘funda
mentalistische’ aspect kunnen noemen, is 
Plinius’ redenering in haar droogheid even 
coherent als angstwekkend. Als ze zich af
sluit voor iedere ‘vreemde cultuur’ - op een 
wat mildere manier wanneer het gaat over 
het Atheense Griekenland, maar steeds vol 
haat wanneer het de ‘Aziatische’ cultuur 
van Pergamon betreft, zoals in het fragment 
waar Plinius, die beroepsmilitair was, be
treurt dat “onze eerste overwinningen op 
Azië de wellust in Italië hebben binnenge
bracht” (Asia primum devicta luxuriam mis it 
in Italiam) [42] - wil ze daarmee niet alleen 
de oeroude autochtone juridische wereld 
beschermen, maar ook het theoretische 
model van een genealogisch gedachte gelij
kenis. De kunst imiteert de natuur, zegt 
Plinius, mits die imitatie wordt opgevat als 
een strikte afstamming. Overal in de 
Historia naturalis keert de uitdrukking 
natura omnium parens terug, “de natuur is 
de ouder [vader of moeder] van alles”. [43] 
Volgens die zienswijze behoren alle kun
sten objecten voort te brengen die een 
gelijkenis met de natuur hebben (similitudo 
naturae) equivalent aan de gelijkenis die 
zonen vertonen - generisch en genealo
gisch, natuurlijk en institutioneel - met 
hun vaders.

Een paradigma dat deze idee van de 
gelijkenis kan verhelderen, lijkt me te vin
den in de uiteenzettingen die Plinius wijdt 
aan het probleem van de enting. Dit pro
bleem is alleen al exemplarisch omdat het 
gaat over een kunst - de landbouw, die ook 
een zeker rechtmatig gebruik maakt van de
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gelijkenis - die precies op de grens ligt 
tussen natuur en cultuür. De kunst imiteert 
de natuur, en soms ook “komt zé de natuur 
te hulp” (naturam adiuvat), zoals Cicero 
ergens zegt. [44] Dat is hét geval wanneer 
ze de beweging zelf van de natuur verlengt, 
zoals Lucretius zich uitdrukt om te vertellen 
over de insitionis origo, de “oorsprong van 
de enting”:

“Het voorbeeld van het inzaaien en de oor
sprong van de enting waren [aan de men
sen ] gegeven door de natuur zelf, schepster 
van alle dingen (rerum primum natura 
creatrix), die hun toonde dat op de grond 
gevallen bessen en eikels in het seizoen 
menigtes spruiten voortbrachten die aan de 
voet van de bomen omhoogschoten. Zo kwa
men zij op het idee om op de takken nieuwe 
twijgjes te enten en in de grond door de 
velden heen nieuwe scheuten af te leggen. 
Vervolgens probeerden zij zonder ophou
den nieuwe culturen uit op hun kostbare 
kleine akker, en zagen zij de wilde vruchten 
langzamerhand zachter worden, door voort
durend aandacht en tedere zorgen aan de 
aarde te besteden. ” [45]

Op dezelfde manier schrijft Plinius dat “de 
natuur” zelf de enting aan de mensen “heeft 
geleerd” (natura docuif). [46] Dat is de be
weging van de dignitas en de afstamming, 
de beweging van de goede gelijkenis. Maar 
zoals bekend zijn mensen lastige kinderen: 
ze vinden het leuk alles op zijn kop te zetten, 
alle grenzen te overschrijden, in te gaan 
tegen de fundamentele nederigheid die de 
hiërarchie van de gelijkenisrelatie veron
derstelt. Ze denken hun parens in te halen 
door zich over te geven aan de luxuria van de 
verwisselingsspelen van de gelijkenis. Om 
het toppunt van deze permutatio te illustre
ren, geeft Plinius een voorbeeld dat we, in 
termen van neroniaanse esthetiek, een agra
rische groteske zouden kunnen noemen. Het 
gaat om een boom die buitensporig geënt is, 
niet volgens de techniek van de ‘eenvoudige 
enting’ of van de ‘spleetenting’, maar vol
gens die van de gecombineerde enting, waar
voor Plinius het werkwoord miscere ge
bruikt, dat mengen, verwarren, omverwer
pen betekent.

“Dicht bij de watervallen van Tiboer heb
ben we een boom gezien, die op allerlei 
manieren geënt was, die beladen was met
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allerlei vruchten (omni genere pomorum), 
en die aan éen tak noten had hangen, aan 
een andere bessen, en weer elders druiven, 
peren en vijgen, granaatappels en verschil
lende soorten appels; maar deze boom was 
een kort leven beschoren (sed huic breuis 
fuit uita). Want onze probeersels kunnen 
niet in alles wedijveren met de natuur (nee 
tarnen omnia experimentis adsequi [in] na
tura possumus). ” [47]

We hebben hier tegelijkertijd een wonder 
en een doding. Het wonder van deze boom 
-een menselijk, experimenteel wonder, 
geen natuurlijk wonder - is dat hij veel meer 
was dan een boom: hij was een samenstel
ling van verschillende bomen, kortom, een 
fictie van een boom, een ‘maniëristisch’ of 
barok kunstwerk. Hij doorbrak de normale 
gelijkeniscyclus, de generatio of de 
transmissio die van de vader-boom gaat 
naar de kind-boom die op deze laatste lijkt. 
Een vreemde spruit was dit: hij leek op 
zoveel ouders dat hij wel de vrucht moest 
zijn van een of andere orgie, van een of 
andere fundamentele perversie. Een vreemd, 
hybride schepsel met een gelijkenis door 
verwisseling en strikt gesproken niet meer 
door transmissie. Welnu, in die hoedanig
heid van wonder, monster of kunstwerk, in 
die hoedanigheid van overgeënte samen
stelling overschreed die boom alle grenzen 
van de gelijkeniswet: hij leek op alles, dus 
leek hij, als individuele boom, nergens meer 
op. Hij was niets meer dan een simpele 
‘retoriek’ van het plantenleven omdat hij 
het substraat van dat leven kwijt was. En als 
tegenhanger van zijn wonderbaarlijke of 
artistieke natuur was hij, zoals Plinius zegt, 
onvermijdelijk veroordeeld tot de onder
gang, tot een snelle dood.

De buitensporige enting gelijkt dus op 
de neroniaanse groteske, of op de groot
heidswaan van sommige keizers die hun 
stervelingengezicht hebben laten over
planten op een godenlichaam. Ze is een ter 
dood veroordeelde gelijkenis, want ze is een 
gelijkenis zonder rest, zonder geheugen, 
zonder traditie, zonder genealogische 
transmissie. Ze is een gelijkenis die op alles 
betrekking heeft en dus versnipperd en uit
geput raakt, terwijl de genealogische band 
een substantieel en blijvend contact met de 
oorsprong veronderstelt. Dat is de reden 
waarom de vooroudermaskers, afgezien van 
hun gebruik bij begrafenissen, leven geven 

aan de gelijkenis; ze vereeuwigen van ge
neratie op generatie het gezicht van hen die 
de gens haar burgereer en waardigheid 
gaven.

De afdruk verschijnt daarom als het 
onontbeerlijke en niet te overschrijden mo
del van een legitieme enting van de gelijke
nis; het directe contact met het gezicht, de 
matrijsfunctie van de negatieve mal zorgen 
ervoor dat iedere scheut - ieder positief 
drukexemplaar - wel degelijk de legitieme, 
legitiem gelijkende “zoon” is van het ge
zicht dat hij “uitdrukt” (expressi cera vultus). 
Zo is iedere dochter van een adellijke fami
lie die trouwt en het ouderlijk huis verlaat, 
gerechtigd om nieuwe beelden te reprodu
ceren en deze op te laten nemen in de stam
boom van haar nieuwe huis. Het technische 
model van de afdruk openbaart hier heel 
zijn symbolische doeltreffendheid. Ener
zijds garandeert de mal die direct op het 
gezicht wordt gemaakt, op metonymische 
wijze de niet ongedaan te maken unieke 
aanwezigheid van de voorgestelde referent. 
Anderzijds garandeert de positieve afdruk 
de mogelijkheid van een eindeloze verme
nigvuldiging beantwoordend aan alle mo
gelijke combinaties van huwelijksverbinte
nissen. Omdat het Romeinse imago altijd 
hier (in de familie) is en omdat het altijd 
beschikbaar is om overgedragen te worden 
naar elders (de aangetrouwde families), 
beantwoordt het helemaal aan die dubbele 
antropologische - schijnbaar paradoxale - 
functie die erin bestaat de symbolische ruil 
te beperken en er tegelijkertijd de mogelijk
heid zelf van te belichamen. Hierin ligt 
ongetwijfeld zijn meest fundamentele juri
dische doelmatigheid: het installeert de ge
lijkenis als het ritueel dat de oorsprong 
tastbaar verdubbelt, niet als retoriek die 
haar optisch representeert.

De oorsprong als draaikolk

Maar wat wordt er in zo’ n beweging - in die 
scheuring tussen oorsprong en geschiede
nis - van het project zelf of gewoon maar 
het idee van een geschiedenis van beelden? 
Waarschijnlijk moeten de woorden oor
sprong en geschiedenis in een andere zin 
begrepen worden. Walter Benjamin heeft 
het geprobeerd in 1928: zijn voorstel is 
onthutsend en zeker ‘irritant’ voor iedere 
positivistische historicus (de auteur heeft 
het, zoals men weet, moeten bekopen mét 
de ‘onbevoegdverklaring’ van zijn werk én 
zijn verwijdering uit de universitaire we
reld). Het bestond erin het probleem van de 
geschiedenis te stellen in termen van oor
sprong, en het probleem van de oorsprong 
in termen van nieuwheid. Ingaand tegen het 
‘logische’ begrip van de oorsprong voorge
staan door Hermann Cohen [48], probeerde 
Benjamin de historische discipline te con
fronteren met het probleem van de oor
sprong, niet doorheen het spontane beeld 
van de bron (wat voorafgaand aan alles 
blijvend zou zijn, wat in het verleden ten 
grondslag zou liggen aan iedere genese [49]), 
maar doorheen het dynamische en in ieder 
historisch object aanwezige beeld van de 
draaikolk (die op ieder moment, onver
wacht, kan verschijnen in de loop van de 
rivier):

“De oorsprong (Ursprung), hoewel een his
torische categorie, heeft nochtans niets met 
ontstaan te maken. Met oorsprong wordt 
niet bedoeld het worden van wat ontspringt, 
maar eerder wat aan het worden en vergaan 
ontspringt. De oorsprong staat in de vloed 
van het worden als draaikolk (im Fluss des 
Werdens als Strudel) en sleurt in zijn ritmiek 
de materie van wat oprijst (Entstehungs- 
material) met zich mee. Het oorspronkelijke 
laat zich nooit kennen in de naakte, klaar
blijkelijke toestand van het feitelijke, en 
enkel vanuit een dubbele optiek (Doppel- 
einsicht) kan zijn ritmiek geopenbaard wor
den. Het wil enerzijds gekend worden als 
herstelling, restitutie, en anderzijds als on
voltooid, onafgesloten (Unvollendetes, 
Unabgeschlossenes). ” [50]

Een kunstgeschiedenis die precies in deze 
zin de vraag stelt naar de oorsprong zal dus 
een kunstgeschiedenis zijn die aandacht heeft 
voor de draaikolken in de rivier van stijlen, 
voor de spleten in de bodem van de esthe
tische doctrines, voor de scheuren in het 
weefsel van de representaties. Door de 
Doppeleinsicht waar Benjamin het over heeft 
vrij te maken, zal ze zichzelf blootstellen 
aan het risico - het mooie risico - van een 
draaikolk, een spleet of een scheur in het 
historische weten zelf. Omdat ze “niets met 
ontstaan te maken heeft”, geeft de oor
sprong in die zin op dialectische wijze [51] 
gestalte aan de nieuwheid en de herhaling,



het voortbestaan en de breuk: ze is in de 
eerste plaats anachronisme. Daarom duikt 
ze in het historische verhaal op als een barst, 
een ongeluk, een onbehagen, een symptoom- 
formatie. Een kunstgeschiedenis die in staat 
is - in de dubbele betekenis van het woord: 
fantasierijk en archeologisch - ‘nieuwe oor
spronkelijke objecten’ te bedenken, zal dus 
een kunstgeschiedenis zijn die draaikolken, 
breuken, scheuren weet te creëren in het 
weten zelf dat ze tot taak heeft voort te 
brengen. Laten we dat het vermogen noe
men tot het creëren van nieuwe theoretische 
drempels in het vakgebied.

Vertaling uit het Frans: Helen Saelman
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Musée national du Bardo (Tunis)
Rechts: positieve afdruk (uit de moderne 
tijd) van het voorgaande

Deze tekst is onder de titel L’Image- 
Matrice. Histoire de l’art et généalogie de 
la ressemblance opgenomen in Georges 
Didi-Hubermans boek Devant le temps. 
Histoire de l’art et anachronisme des ima
ges (Les Éditions de Minuit, Paris, 2000)
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Vanaf 1 september 2001 bieden zes cultuurfondsen de interregelingjaanvoorfinamciele 
ondersteuningvannieuwemediaprojectenophetgebiedvankunstenenoniwerpen
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Mondnaon Stichting
iwvwwvmondricanfoundationineiinfo@mondt
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" Nederonds Hands voor de Film

iiaww filmfund nlilimslootcfilmfündnl: 1020 5707676
i Stimaulenngsfonds voar architectuur

30e 1,010 4361600

Stimulerngsfondsculfureleomroepproducties 
wMv.Sfimulerinigsfondsinilinfo@istmiuleringsfonds. 
.0206233901
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From: Dutch Art Institute, Artez
*********************** ** ********************************************  ** It -ir le 4c -It It 1c -ie ie -ir -k
Postgraduate interdisciplinary research
visual arts and media

TAg:gMiMizra:gç2:: i:Angnggmn.rp iMMaez:orrrarkzakkz:: :r22umeTuaarua:

Facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural.

Our tutors are Curtis Anderson, Rik Fernhout, Noel 
Harding, Jos Kruit, Debra Solomon, Peter Struycken, 
Emo Verkerk. Our director is Hendriekje Bosma.
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Want to know more?
Info: Dutch Art Institute
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchart ins ti tute@dutchart institute.nl
W www.dutchartinstitute.nl

Instants
FcoGiles

Passage de Retz
Rue Chariot 9, F-7S003 Paris
Tel 01 48 04 37 99, Métro Filles du Calvaire 
temoinsocul istes@freegates.be 
www.directionsinart.org/lestemoinsoculistes

Exposition du 1312 2001 au. 3.02.2002 ' 
Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10h à 19h

Artistes invités
EDITH DEKYNOT, MESSIEURS DELMOTTE, 
FREDERIC GAILLARD, PIERRE GERARD, 
CHRISTINE HAMOIR, BENEDICTE HENDERICK, 
MYRIAM HORNARD, NICOLAS KOZAKIS, 
EMILIE LECOUTURIER, YVES LECOMTE, 
BENOIT PLATÉUS, DOMINIQUE THIRION, 
SOPHIE WHETTNALL.

bans le cadre de la présidence belge de l’Union Européenne

Duvet BeauxArts

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020)4220304

LALIBRE

DEPRAKTLK
10 november t/m 19 december 2001 

Albert van Westing 
'Kietelen, Scheren, Klimmen en andere series" 

fotografie

15 november t/m 18 november 2001
Artissima, Turijn 

Gijs Assmann, Paul van Dongen, 
Rik Meijers en Albert van Westing

22 december 2001 t/m ó januari 2002 
presentatie ‘De Praktijk in De Straat' 

met o.a. 'Mug met de Gouden Tand'

12 januari t/m 13 februari 2002
Bas Meerman

schilderijen

wo t/m za 13.00 - 18.00
1 ezo vd maand 14.00 - 17.00
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Onoriginele innovaties
Over avant-garde, parodie en salonkunst

Sven Lütticken

Rp B
B R M R G

Erschrieb eine Parodie, bevordas Original 
gegeben war.
Meier-Graefe over Turner

In 1922 publiceerde Theo van Doesburg als 
illustratie van zijn Duitstalige tekst “Der 
Wille zum Stil” een diagram dat zijn toen
malige visie op de kunstgeschiedenis sa
menvatte. Aan de hand van een tijdsbalk die 
reikt van de oudheid tot de twintigste eeuw 
is te zien hoe de verschillende perioden zich 
verhouden tot de polen van Natur en Geist. 
Bij de Egyptenaren en bij de Grieken zijn 
die twee nog in evenwicht, maar daarna 
slaat de ene periode of stroming door naar 
Natur (is dus overwegend realistisch) en de 
andere naar Geist (is dus overwegend idea
listisch). Pas de Nieuwe Beelding van 
Mondriaan en Van Doesburg zorgt voor de 
synthese tussen natuur en geest. De letters N 
en G in het schema staan niet alleen voor 
Natur en Geist, maar tevens voor Neue 
Gestaltung, ofwel Nieuwe Beelding - een 
overduidelijk teken dat de zegen van de 
Weltgeist op Van Doesburgs onderneming 
rust. [1] Zijn schema is bijna een karikatuur 
van de teleologische, hegeliaanse visie op de 
(kunst)geschiedenis die aan veel vormen van 
moderne kunstgeschiedschrij ving ten grond
slag ligt. Inmiddels zijn de ‘grote verhalen’ 
van Mondriaan, Kandinsky en met name ook 
Clement Greenberg uitentreuren bekritiseerd 
en gedeconstrueerd. Niettemin vierde nog in 
de jaren tachtig Arthur C. Danto publicitaire 
triomfen met een expliciet hegeliaanse vi
sie, die inhoudt dat in de readymades van 
Duchamp en de Brillo Boxes van Warhol 
het wezen van de kunst is herkend en gerea
liseerd. Eerdere theoretici en critici, van 
Vasari tot Greenberg, zouden tevergeefs 
hebben geprobeerd de essentie van de kunst 
te onderkennen; pas de readymades maken 
duidelijk dat het wezen van de kunst erin 
bestaat dat een voorwerp kunst is als het tot 
kunst wordt bestempeld. [2] Nu men dit 
beseft, is volgens Danto het einde van de 
kunst aangebroken, in ieder geval voor zo
ver de kunst deel heeft aan het grote verhaal 
van haar zelfdoorgronding. Het betreft hier 
een nogal curieuze Hegel-variant, want vol
gens Hegel (die Danto haar eigen zeggen 
volgt) is het einde van de kunst niet aange
broken als de essentie van de kunst is ontdekt, 
maar juist als duidelijk is geworden dat de 
Geist in haar dialectische beweging de kunst 
- die immers nooit zuiver geestelijk kan wor
den - achter zich moet laten om zich langs de 
religie en - uiteindelijk - de filosofie om 
naar het eindpunt in Hegels werk voort te 
zetten. Misschien was Danto’s publicitaire 
succes deels te danken aan het potsierlijke, 
poppy karakter van zijn theorie - Danto was 
de terugkeer van Hegel, maar als pastiche, in 
een tijd waarin gemakzuchtigepastichesook 
in de kunst opgang maakten.

Vruchtbaarder was de postume bij
drage die Wal ter Benjamin leverde aan het 
herdenken van de geschiedschrijving - kunst
geschiedschrij ving incluis. De publicatie van 
zijnPassagen- Werk in 1982brachteen stroom 
aan boeken en artikelen op gang die nog 
steeds aanhoudt. [3] Vier decennia na zijn 
dood was Benjamin weer actueel, meer nog 
dan rond 1970, toen vooral de Benjamin van 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech- 
nischen Reproduzierbarkeit in de belangstel
ling stond. Tegen vormen van geschiedschrij
ving die op het geloof in Fortschritt zijn 
gebaseerd, brengt het Passagen- Werk de no
tie van Aktualisierung in stelling. [4] De 
historicus actualiseert een historisch mo
ment dat niet volledig voorbij is, juist omdat 
het destijds nooit helemaal voltooid werd; 
het was een aanzet, een potentieel dat in 

‘zijn’ tijd maar gedeeltelijk is gerealiseerd. 
Benjamins inzet, het ‘ontwaken’ uit de 
mythos van de negentiende eeuw, stoelt op 
de overtuiging dat de mensheid zich aan een 
staat van onwetendheid en kapitalistische 
uitbuiting moet ontworstelen. Voor Benja
min is dit echter niet de ‘logische’, onver
mijdelijke uitkomst van de gehele geschie
denis. Hij ziet de geschiedenis niet als een 
doorlopend vooruitgangs verhaal à la Hegel. 
Geschiedenis is voor hem de geschiedenis 
van beloftes, van profetieën. Tegen Gottfried 
Kellers spreuk “Die Wahrheit wird uns nicht 
davonlaufen" brengt Benjamin in dat de 
historische waarheid juist wél uitermate 
vluchtig is, dat zij verschijnt en verdwijnt 
als een dief in de nacht. [5] Het is aan ‘de 
materialistische historicus’ om deze vluch
tige waarheid van een historisch verschijn
sel te fixeren - een waarheid die bij Benja
min nauw samenhangt met het niet gereali
seerde utopische potentieel van het verle
den. De historicus moet het historische 
materiaal ‘losbreken’ en op zijn historische, 
dat wil zeggen zijn actuele, implicaties on
derzoeken. Hoewel Benjamin de geschie
denis niet als Fortschritt denkt, wil hij wel 
degelijk vooruitgang boeken: hij wil het 
verleden ‘redden’. Met zijn marxistische 
messianisme is de ‘actuele’ Benjamin toch 
ook weer een Fremdkörper in de cultuur 
van de afgelopen twee decennia: hij herin
nert aldus aan de blinde vlekken van de 
postmoderne cultuur.

Profetische parodieën

Ook kunstenaars zijn historici. Ook kunst is 
kunstgeschiedschrijving. Een kunstwerk is 
profetie, actualisering, of beide. De geschie
denis van profetieën en actualiseringen in 
de moderne kunst is vol grillen en omkerin
gen: schijnbaar profetische artistieke ver
nieuwingen blijken in feite - al dan niet 
bewuste - actualiseringen te zijn. De kron
kelige geschiedenis van de abstracte kunst 
is hier een voorbeeld van. Tot die geschie
denis behoort bijvoorbeeld het derde hoofd
stuk van Melvilles Moby Dick (1851 ), waarin 
de verteller, Ishmael, een schilderij beschrijft 
dat zich bevindt in de Spouter-Inn, een 
herberg voor zeelieden. Deels doordat het 
werkjaren in de rooklucht heeft gehangen, 
is het zo donker geworden dat het lijkt alsof 
de schilder “chaos bewitched” heeft willen 
uitbeelden: “A boggy, soggy, squitchy pic
ture truly, enough to drive a nervous man 
distracted.” [6] In magnifieke bewoordin
gen schetst Melville hoe de “indefinite, half
attained, unimaginable sublimity” van dit 
schilderij de ene na de andere interpretatie 
uitlokt van wat het voorstelt: “Ever and 
anon a bright, but, alas, deceptive idea would 
dart you through. - It’s the Black Sea in a 
midnight gale. - It’s the unnatural combat of 
the four primal elements. - It’s a blasted 
heath. - It’s a Hyperborean winter scene. - 
It’s the breaking-up of the ice-bound stream 
of Time.” [7] Uiteindelijk levert Ishmael 
zelf de verklaring die hij, afgaande op ge
sprekken met oudere zeelieden, de defini
tieve acht: het doek zou de voorstelling zijn 
van een walvisvaarder en een walvis in een 
orkaan.

Een walvisvaardersplaatsje in New 
England zal wel geen meesterwerk herber
gen, en een- fictieve of echte -kunstenaars- 
naam hoort er dan ook niet bij. Toch gaat 
achter dit verrookte stuk linnen een heime
lijke hommage schuil aan een schilder die 
Melville bewonderde, te weten William 
Turner, die herhaaldelijk walvisvaarders 
heeft geschilderd. Melville verzamelde pren
ten naar Turners schilderijen, en had met 
name op zijn reizen naar Engeland ook de 
mogelijkheid om werken in het echt te 
zien. [8] In de pers werd het late werk van 
Turner vaak bekritiseerd omdat het nauwe
lijks nog iets zou voorstellen. Vooral het 
contrast tussen de verwijzingen in de titels 
ën de volgens sommigen haast abstracte 
schilderijen wekte spotlust op: “Of hij zijn 
schilderijen nu Whalers noemt, of Venice, 
of Morning, of Noon, of Night, het doet er 
niet toe: je kan er net zo makkelijk het een in 
zien als het ander.” [9] Ter illustratie van 
deze stelling verscheen in Punch een kari
katuur die bestond uit twee identieke teke
ningen, die alleen wat vage krabbels toon
den, maar als onderschrift wel verschil
lende titels meekregen. [10] Melvilles be
wondering voor Turner ten spijt, lijkt de 
passage in Moby Dick deels geïnspireerd te 
zijn op dergelijke Turner-kritiek: ook het 
schilderij in de Spouter-Inn kan de meest 

uiteenlopende titels dragen omdat het ‘niets’ 
voorstelt. Maar volgens Ishmael ligt daarin 
juist de sublieme kracht van het schilderij. 
Melville omarmt wat de critici van Turner 
verfoeiden: kunst die zich van eenduidige 
conventies heeft ontdaan en een sterk be
roep doet op de verbeelding van de 
beschouwer, om het werk te voltooien.

Is Melvilles literaire tour de force 
echter profetisch, dan zijn de nogal platte 
parodieën en satires in een blad als Punch 
dat niet minder: ook hier wordt iets voor
speld, namelijk kunst die geen herkenbare 
weergave van de werkelijkheid meer te bie
den heeft. Hoewel Turners werk in die tijd 
vast vreemder en radicaler oogde dan van
daag, valt niet aan te nemen dat de spotters 
werkelijk vonden dat zijn schilderijen om 
het even wat konden voorstellen. Zij zagen 
veeleer een tendens in zijn werk, die ze 
satirisch uitvergrootten. Hun commentaren 
betekenen in feite: “Als Turner- of de schil
derkunst in het algemeen - op deze manier 
doorgaat, dan komt er een punt waarop schil
derijen niets meer voorstellen.” Benjamin 
citeert in zijn exposé van het Passagen- 
Werk de stelling van Jules Michelet dat 
iedere periode de volgende droomt: geschie
denis is de geschiedenis van profetieën, van 
voorspellende dromen die pas achteraf, bij 
het ontwaken uit de droom, als zodanig 
kunnen worden herkend. [11] De visionaire 
negentiende-eeuwse dromen die latere vor
men van moderne kunst voorspellen, en op 
die manier een nog toekomstige ‘revolutie’ 
in de moderne kunst prefigureren, hebben 
vaak een satirisch en parodistisch karakter. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor een passage in 
Gottfried Keilers kunstenaarsroman Der 
Grüne Heinrich, waarin - anders dan bij 
Melville - expliciet dé komst van een 
nieuwe kunst wórdt aangekondigd. De 
hoofdpersoon van Keilers boek, Heinrich 
Lee, raakt beïnvloed door Caspar David 
Friedrich (de naam wordt niet genoemd, 
maar de hints zijn duidelijk); hij begint de 
natuur schematisch of ‘vergeestelijkt’ weer 
te geven.

Op een gegeven moment bedekt hij 
een grote landschapstekening met abstracte 
arceringen, en krijgt hij van een ironische 
collega-kunstenaar te horen: “Welaan! Je 
hebt beslist al het Gegenstandliche eruit 
gegooid! Deze vlijtige arceringen zijn 
arceringen an sich, zwevend in de volko
men vrijheid van het schone; dit is vlijt, 
doelmatigheid, op zichzelf staande helder
heid, in de verhevenste, alierlieflijkste ab
stractie! [...] Uit het niets heeft God de 
wereld geschapen! Zij is een ziekelijk abces 
van dit niets, een afval van God. Het schone, 
het poëtische, het goddelijke bestaat erin dat 
wij ons uit dit materiële abces weer terug
abstraheren naar het niets - alleen dit kan 
kunst zijn !” [12] Deze woorden lijken zo uit 
de suprematistische manifesten van 
Malevich geplukt, die immers vol staan met 
gefoeter op de voedertrogmentaliteit van 
materialisten en realisten, en odes aan de 
Gegenstandslosigkeitbevatten. Keiler heeft, 
in de jaren vijftig van de negentiende eeuw, 
de abstracte schilderkunst voor zijn geestes
oog gezien. Hij redeneerde verder op de 
schilderijen van Friedrich en de teksten van 
de romantische schrijvers, om uit te komen 
bij Mondriaan, Malevich en Agnes Martin. 
Keiler kon zijn visioen echter alleen in 
parodistische bewoordingen vatten: het was 
immers een bespottelijk iets. Parodieën op 
de idee van abstracte schilderkunst beston
den dus vóór het verschijnsel zelf. Terwijl 
een parodie normaal a posterori komt, als 
het geparodieerde fenomeen al bestaat, ver
schijnt de parodie in de moderne kunst a 
priori, nog voor het ‘serieuze’ feit zijn in
trede doet. Denkers, schrijvers en allerhande 
grappenmakers met een kwikzilveren geest 
lopen vooruit op de feiten, die meteen iets 
inboeten aan de heroïsche originaliteit die 
de geschiedenisboekjes hen toeschrijven. 
In een soort mengeling van satire en 
sciencefiction extrapoleren ze bestaande 
vormen van moderne kunst (Turner of 
Friedrich en het romantische ideeëngoed) 
naar een toekomst die traag dichterbij komt 
en - geredeneerd binnen een lineaire, histo
rische logica - reeds bij voorbaat achter
haald is. Overigens beschouwde Julius 
Meier-Graefe, inhet begin van de twintigste 
eeuw, het werk van Turner zelf als een 
profetische parodie op het impressionisme, 
omdat het alle slechte aspecten van het 
impressionisme en de latere moderne kunst 
in zich zou verenigen, zonder de kwaliteiten 
daarvan. [13]

Weliswaar doet men Turners werk geweld 
aan door het als abstract te behandelen, 
maar de negentiende eeuw heeft wel diverse 
‘eerste abstracte schilderijen’ gekend. De 
negentiende-eeuwse groep der Incohérents 
maakte deel uit van de wereld van de caba
rets van Montmartre, waar ook Jarry’s Ubu 
Roi uit voortkwam; in de Exposition des 
Arts Incohérents van 1882 stelde dichter 
Paul Bilhaud een geheel zwart schilderij 
tentoon met de titel Combat de nègres pen
dant la nuit. Hij werd gevolgd door zijn 
collega Alphonse Allais, die op tentoonstel
lingen in 1883 en 1884 een wit en een rood 
monochroom schilderij toonde met al even 
woordspelerige titels - respectievelijk Pre
mière communion de jeunes filles chloro
tiques par un temps de neige en Récolte de 
la tomate par des cardinaux apoplectiques 
au bord de la mer rouge (effet d’aurore 
boréale). [14] In 1897 reproduceerde Allais 
zijn eigen schilderijen, maar ook dat van 
Bilhaud in zijn Album primo-avrilesque. 
Het monochroom van Bilhaud, waarvan de 
maker overigens niet wordt genoemd, heet 
nu voluit Combat de nègres dans une cave, 
pendant la nuit, wat de grap nog wat dikker 
aanzet. [15] De ‘reproductie’ van het werk 
bestaat uit een ingeplakt rechthoekig stuk 
zwart papier. Allais paste hetzelfde principe 
toe voor de andere werken; naast het witte 
en het rode doek, vertegenwoordigd door 
een witte en een rode rechthoek, ‘reprodu
ceerde’ hij nog drie mono-chromen in an
dere kleuren, werken die vermoedelijk nooit 
als schilderij hebben bestaan en waarvan de 
‘reproductie’ in het boekje dus het origineel 
is. Ook in die gevallen verwijzen de ludieke 
titels naar zaken die min of meer de betref
fende kleur hebben.

Dat Kandinsky en andere kunste
naars graag met data sjoemelden om te 
bewijzen dat ze het eerste abstracte schilde
rij hadden geschilderd, geeft aan hoezeer zij 
in teleologische, hegeliaanse termen dach
ten. De kunst heeft hun pretenties echter 
pootje gelicht: zij liepen achter parodieën 
aan. Maar zijn dergelijke ‘profetische paro
dieën’ wel incompatibel met teleologische 
historische vertellingen? De ‘profetie’ maakt 
immers deel uit van de voorgeschiedenis 
van latere werken, die de eerdere kunst in 
zich opnemen en tegelijk overstijgen — die 
haar aufheben. Bovendien lijkt het er toch 
op dat Keiler pas voorspellingen kon doen 
doordat hij de innerlijke logica van de ge
schiedenis heeft onderkend. Toch verhoudt 
Picasso zich fundamenteel anders tot 
Cézanne, dan Allais tot de latere abstracte 
schilders. Kunsthistorici konden perfect 
beweren dat Picasso ‘logisch’ voortbouwde 
op het oeuvre van Cézanne, door er radicale 
consequenties uit te trekken; maar de ‘pio
niers’ van de abstracte kunst bouwen niet 
voort op Allais. Allais is geen ‘voorloper’; 
hij tilt het beeld van de geschiedenis dat op 
dergelijke concepten berust uit de hengsels. 
De ‘officiële’ geschiedschrijving met haar 
sequenties van namen - Manet-Cézanne- 
Picasso-Mondriaan, enzovoort - wordt ont
wricht. De profetische parodieën verstoren 
heldere ontwikkelingslijnen, doordat zij een 
Benjaminiaanse Dialektik im Stillstand van 
historische punten vormen; een constella
tie, geen evolutie.

De dichters/kunstenaars van Mont
martre hebben de parodie de status van 
kunstwerk gegeven. Zij produceerden geen 
parodieën op mogelijke, denkbare kunst
werken, maar parodistische kunstwerken. 
Dat dit alles nog in de marge bleef, dat het 
kunstwerk-als-grap pas met dada werkelijk 
als kunst geaccepteerd zou worden, illus
treert wederom het hier beschreven histo
rische mechanisme: zelfs van kunst die kunst 
bespot, bestond eerst een (nog) minder se
rieuze versie dan het ‘kunsthistorisch er
kende’ dadaïsme. Overigens treft men, naast 
abstracte schilderijen, op de tentoonstellin
gen van de Incohérents ook tal van werken 
aan die op een zeer directe manier aan latere 
dadaïstische en surrealistische kunst doen 
denken, onder meer door hun onorthodox 
materiaalgebruik en de incorporatie van 
alledaagse voorwerpen. [16] De ultieme 
dadaïstische daad van Allais was wellicht 
dat hij in zijn ‘album’ de status van het 
kunstwerk ondermijnde door vervalsingen 
in omloop te brengen - reproducties die niet 
teruggaan op een origineel. Het moderne 
kunstwerk wordt hier een gerucht, een my
the; het is onduidelijk of het om een ‘echte’ 
artistieke revolutie dan wel om een falsifi
catie gaat, of om een hybride tussenvorm, 
zoals bij Kandinsky’s achteraf vervalste 7
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dateringen. De moderne drang om een ge
nealogie van ‘oorspronkelijke’ artistieke 
innovaties te ontwerpen, wordt resoluut 
gefrustreerd. Ook Yves Klein lijkt later te 
beseffen dat de abstracte kunst niet in een 
briljant moment van oorspronkelijkheid is 
ontstaan, maar dat ze is voortgekomen uit 
parodie en mystificatie: in 1954publiceerde 
hij een kleine catalogus in twee versies, 
Yves: peintures en Haguenault: peintures, 
die als een nieuwe versie van Allais’ album 
kan worden opgevat. Ook Kleins album 
bevat ‘reproducties’ in de vorm van recht
hoeken van gekleurd papier; bij hem zijn ze 
allemaal fictief en zonder origineel - hoe
wel de getallen bij de rechthoeken naar de 
afmetingen van schilderijen lijken te ver
wijzen. De titels maken de mystificatie com
pleet: in het ene geval ontbreekt Kleins 
achternaam (naar analogie van ‘Vincent’?) 
en in het andere geval wordt de fictieve 
kunstenaar Haguenault opgevoerd als ma
ker van de fictieve kunstwerken. [17]

Klein werd door sommige critici 
verketterd als een charlataneske showman, 
die de abstracte kunst deed ontaarden in een 
pseudo-mystiek spektakel. Sommige van 
zijn acties lijken een dergelijke kritiek te 
rechtvaardigen; met name zijn latere wer
ken staan vaak bol van kitscherige retoriek. 
Toch demonstreert Klein in enkele van zijn 
- schijnbaar mystificerende - manoeuvres 
juist een lucide inzicht in de paradoxale 
situatie van de moderne kunst. Met zijn 
‘peintures’-albums ondermijnt hij de pre
tentie van de abstracte kunst om door te 
stoten tot de essentie der dingen, tot een rijk 
van zuiverheid en authenticiteit; de albums 
suggereren dat de abstracte kunst eerder een 
grap is, een mystificatie, en dat de abstracte 
kunstenaar inderdaad is wat het Gesunde 
Volksempfinden hem verwijt te zijn, name
lijk een charlatan, een con man. Voor een 
deel omarmt Klein dit inzicht omdat hij 
aanvoelt dat de charlatan de slechts gedeel
telijk onttoverde erfgenaam van de magiër 
is, en omdat hij daarin het ware potentieel 
van de moderne kunst vermoedt. Bij een 
andere gelegenheid - Milaan 1957 - stelde 
Klein elf identieke blauwe monochromen 
tentoon, die sterk uiteenlopende prijzen had
den. [18] Een snediger - zij het ook cyni
scher -commentaar op de theologische gril
len van de kunstmarkt is nauwelijks denk
baar. Klein herintroduceerde aldus de geest 
van de Incohérents in de verheven domei
nen van het modernisme. Met acties zoals 
de geüniformeerde wachters bij de ingang 
van de tentoonstelling Le vide - waar inder
daad ‘de leegte’ werd tentoongesteld - en in 
de schildersessies met ‘levende penselen’ 
infiltreert Montmartre opnieuw de abstracte 
kunst

Avant-garde en Salon

Niet alleen komt de parodie in de moderne 
kunst vaak voor het origineel; de rolverde
ling tussen ‘reactionaire’ salonkunst en 
‘vooruitstrevende’ avant-garde is evenmin 
zeker. De negentiende-eeuwse salonkunst 
droomt al van de twintigste-eeuwse avant- 
garde; daarvan getuigt bijvoorbeeld de 
polychrome sculptuur. Bij gebrek aan een 
handige specifieke term, refereer ik met 
‘polychrome sculptuur’ aan een genre dat 
eigenlijk maar een deel vormt van het brede 
aanbod aan polychrome sculpturen. Ik doel 
op beeldhouwkunst die door kleurgebruik 
een grote ‘natuurgetrouwheid’ nastreeft, en 
dus afziet van decoratief kleurgebruik dat 
het illusionisme juist ondermijnt. Na een 
periode van smetteloos classicistisch wit, 
was het in de vroege negentiende eeuw voor 
velen een schok, dat archeologisch onder
zoek uitwees dat de alom bewonderde sculp
turen uit de Griekse oudheid oorspronkelijk 
beschilderd waren geweest. [19] Hoewel 
sommige kunstenaars de nieuwe inzichten 
aangrepen als een vrijbrief om met 
polychromie te experimenteren, bleef het 
classicistisch dogma lange tijd overeind. 
Voor een deel hangt dat samen met de 
garantie die het onaardse wit leek te kunnen 
bieden voor de onthechte, zuiver esthetische 
contemplatie van het kunstwerk; de kunst, 
die steeds meer gefixeerd raakte op haar 
afgrenzing van de volks- en massacultuur, 
kon zich op die manier onderscheiden van 
‘volkse’ beelden die de beschouwer veel 
directer en schaamtelozer prikkelden. Beel
den als John Gibsons Tinted Venus (1854) 
en de latere werken van Jean-Léon Gérôme 
zijn voor ons ‘salonkunst’ par excellence 
- in de modernistische twintigste eeuw raak
ten ze dan ook volkomen vergeten, om pas 
in het vorige decennium te worden her
ontdekt. Termen als ‘salonkunst’ of ‘acade
mische kunst’ suggereren echter de veron
derstelling dat dergelijk werk ook destijds 
als conservatief of traditioneel werd erva-
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Gibson en Gérôme ook door conservatieve 
critici neergesabeld, omdat ze de grens tus
sen kunst en niet-kunst dreigden te over
schrijden.

Die grensoverschrijding was twee
ledig: ten eerste bestond het gevaar dat een 
beeld met een vleeskleurig velletje ook in 
overdrachtelijke zin te ‘vleselijk’ werd; sek
suele prikkels zouden de onthechte contem
platie van het kunstwerk verstoren. Ten 
tweede dreigde de kunst in de buurt te ko
men van Madame Tussaud’s en diorama’s, 
dus van de massacultuur. Een criticus schreef 
vol misprijzen dat Gibsons Tinted Venus 
hem herinnerde aan de semi-erotische, ro
zige neobarokke beeldjes die men verkocht 
op de Parijse boulevards - barok en rococo 
waren niet minder verdacht dan Madame 
Tussaud’s. [20] De kleur van de Tinted 
Venus is eigenlijk nog heel bedeesd, al vol
stond dat in die tijd om controversieel te 
zijn. Gérôme, een van de vedetten van de 
Franse salonkunst uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw, ging een stuk verder. 
Zowel in schilderijen als in sculpturen refe
reerde Gérôme - die in de eerste plaats 
schilder was, maar zich laat in zijn carrière 
meer op de beeldhouwkunst ging toeleg
gen - aan de Griekse praktijk om beelden te 
beschilderen. Ook het Pygmalionmotief 
gebruikte hij ter legitimatie: onder zijn be
langrijkste sculpturen bevindt zich een 
Pygmalion et Galatea (1892), waarvan de 
beschildering in de afgelopen eeuw werd 
verwijderd. Voor dit en andere late werken 
van Gérôme - waaronder La joueuse de 
boules (1902) en Corinthe (1903-04) - was 
de kritiek niet mals. Corinthe is dan ook 
bijzonder gewaagd: de sieraden van dit zit
tend naakt zijn van echt brons, waarmee het. 
verschil tussen representatie en werkelijk
heid drastisch wordt ondermijnd.

In zekere zin werden kunstenaars als 
Gibson en Gérôme (in weerwil van hun 
eigen intenties) avant-gardisten. Grensover
schrijdingen zijn immers een voorrecht van 
de avant-garde, en voor veel critici bestond 
er geen twijfel over: deze polychrome beel
den waren een ontoelaatbare transgressie. 
Ze overschreden de grens tussen kunst en 
non-kunst; er zijn dan ook structurele over
eenkomsten tussen een beeld van Gérôme 
en een readymade van Duchamp. Voor 
Duchamp waren academici als Bouguereau 
en Gérôme toonbeelden van de verganke
lijkheid van artistieke roem. Toen hij een 
kunstopleiding ging volgen, waren zij nog 
geëerd en machtig, maar al snel taande hun 
roem. Als jonge man studeerde Duchamp 
een tijd aan de Académie Julian, waar Jules 
Lefèvre de grote man was - een iets min
dere god in het pantheon van de salonkunst, 
die net als Bouguereau en Gérôme decennia 
van vergetelheid wachtte. [21] Het lot van 
deze salonschilders en, omgekeerd, de her
ontdekking van El Greco, waren voor 
Duchamp telkens exempla van de arbitraire 
aard van kunsthistorische oordelen. Het deed 
de vraag rijzen of de canonisering van de
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avant-garde, die Duchamp tijdens zijn le
ven meemaakte, niet even broos was. Wat 
betekende het als musea werk van Duchamp 
en zijn collega’ s aankochten? “Toen ik jong 
was, had Bouguereau net zo’n grote roem 
als vandaag de dag Picasso - herinnert u 
zich nog, wie Bouguereau was?” [22] Het is 
belangrijk te beseffen dat hier niet iemand 
aan het woord is die smaalt omdat het pu
bliek de onbenulligheid van de salonkunst 
eindelijk doorheeft. Veeleer klinkt hier een 
scepticus die zich verbaast over de 
onbestendigheid der dingen. En wat de avant- 
garde betreft: ging die niet dezelfde kant 
op? “Nu zijn de voormalige revolutionairen 
gevangen in de val van de beroemdheid. [...] 
Zij hebben de gewaden van de academici 
aangetrokken, zoals die van de ‘Académie 
Bougros’. ” (‘Bougros’ is kennelijk een 
Duchampiaanse woordspeling op ‘Bougue
reau’ en ‘bougre’ - schoft) [23] Weliswaar 
zou de academisering van de avant-garde 
pas na de Tweede Wereldoorlog een hoog
tepunt bereiken; maar het proces was in de 
jaren dertig al volop aan de gang, vooral 
door toedoen van het New Yorkse Museum 
of Modem Art. Gaandeweg werd ook de 
readymade gebanaliseerd tot het esthetische 
trucje van een nieuw soort salonkunst, met 
het nouveau réalisme en aanverwanten als 
dieptepunt.

Duchamps readymades zijn de 
ultieme avant-gardistische breuk met aca
demische conventies en competenties. Het 
was kunst die geen ambachtelijke vaardig
heden vereiste - het ‘maken’ van een werk 
stond gelijk met het uitkiezen van een be
staand object. De readymade is zodoende de 
tegenpool van de illusionistische poly
chrome sculptuur, die juist de vaardigheid 
van de maker etaleert om iets ‘levensecht’ te 
doen lijken. Maar als we Gérôme’ s geliefde 
Pygmalionmotief serieus nemen, dan 
droomde deze salonkunstenaar ook van een 
kunstwerk dat zo ‘echt’ lijkt dat het geen 
kunst meer is. De sculptuur wordt vrouw. 
Langs de oeroude kunstenaarsmythe om 
wordt de academische kunstenaar dan een 
echte avant-gardist: hij zou er immers in 
geslaagd zijn om geen kunst meer te maken, 
maar in te grijpen in ‘het leven’ door nieuw 
leven te scheppen. Het signeren van naakte 
vrouwen door Manzoni was niet alleen een 
actie in de geest van Montmartre en Yves 
Klein; we kunnen deze act ook opvatten als 
een transformatie van het Pygmalionmotief, 
in een tijd dat de readymade was gebana
liseerd door de neoavant-garde. De avant- 
gardist hoeft geen dingen of vrouwen te 
scheppen, hij eigent ze zich toe. Dat resul
teert uiteindelijk in een regelrechte omke
ring van de Pygmaliondroom: het kunst
werk wordt niet ‘echt’, maar echte dingen of 
mensen worden kunstwerk. Noch de 
readymades, noch de polychrome sculptu
ren konden aanvankelijk probleemloos als 
kunstwerk worden gecontempleerd. Beide 
overschreden de grens tussen kunst en non- 
kunst. Het verschil is dat de gecompliceerde 
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handmatige uitvoering van Gérômes beel
den bij de readymade werd vervangen door 
een keuze.

In zijn late werk ruilde Duchamp 
deze keuzestrategie weer in voor een am
bachtelijke uitvoering, en niet toevallig greep 
hij daarvoor terug naar de realistische, 
figuratieve polychrome sculptuur- de meest 
verachte vorm van salonkunst. De poly
chrome sculptuur werd voor Duchamp het 
scharnier waar salon en avant-garde in elkaar 
grijpen, waar twee eeuwen en twee schijn
bare extremen elkaar raken. Het ongewilde 
avant-gardisme van de academicus Gérôme 
vindt zijn pendant in de duchampiaanse re
flectie op de academisering van de avant- 
garde. Die resulteerde onder meer in het 
reliëf Torture-morte uit 1959 - een levens
echte beschilderde gipsen voet waarin dode 
vliegjes zijn gedrukt - en het diorama Etant 
donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz 
d’éclairage ( 1946-1966), waaraan Duchamp 
gedurende twee decennia in het geheim 
werkte. In deze werken verwijst hij niet 
zozeer naar de barok, maar naar de wereld 
van Madame Tussaud’s - die altijd al op de 
loer lag bij polychrome sculptuur. Wat 
Duchamp onderscheidt van Gérôme is de 
nog grotere detaillering: de oneffenheden 
van de huid, de echte haren. Gérôme bleef 
lichaam en huid idealiseren, hoezeer de 
critici hem ook zijn zonden tegen het idea
liserende classicisme verweten. Duchamp 
drijft het realisme pas echt op de spits: hij 
geeft het naakt in Etant donnés een varkens
huid. De grenzen tussen salon, avant-garde 
en vertier voor de massa worden definitief 
geslecht. Toen Etant donnés na Duchamps 
dood werd onthuld, was men stomverbaasd 
omdat het zo radicaal afweek van alles wat 
de neoavant-gardes in de jaren zestig deels 
op basis van Duchamps eerdere werk had
den gedaan. Ookhier bleef Duchamps voor
beeld uiteindelijk echter niet zonder gevol
gen: zo maakten Duane Hanson en John de 
Andrea in de jaren zeventig furore met 
hyperrealistische beelden.

Terwijl Duchamp in Etant donnés 
experimenteerde met varkenshuid, maak
ten Hanson en de Andrea gebruik van mo
derne kunststoffen om perfecte afgietsels 
van modellen te bekomen. De houdingen 
van Gérômes figuren, die nog aan de traditie 
zijn ontleend, en de vreemde, verwrongen 
pose van het naakt in Etant donnés, maakten 
plaats voor houdingen die uit fotografische 
snapshots lijken te komen. Gérôme had dit 
nooit goedgekeurd, maar niettemin heeft 
het werk van Hanson en de Andrea ervoor 
gezorgd dat zijn sculpturen werden her
ontdekt: in 1970 werd de Joueuse de boules 
samen met onder meer werk van Duane 
Hanson tentoongesteld. [24] De ‘atelier
scènes’ in de Andrea’s latere werk, waarin 
soms een monochroom naakt (dus een ‘beeld 
van een naakt’) wordt gecombineerd met 
een gepolychromeerd, hyperrealistisch naakt 
(dus een ‘vrouw van vlees en bloed’), gaan 
bovendien terug op Géróme-schilderijen van
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het type Le travail en marbre (1895), dat 
eveneens draait om het contrast tussen het 
levende model en het marmeren beeld. De 
academisch geworden avant-garde reflec
teert de Salon, die reeds de prefiguratie van 
diezelfde avant-garde was. Die tendens 
mondde in de jaren tachtig en negentig uit in 
de polychrome beelden van Jeff Koons, 
waarin avant-garde en salon definitief een 
gordiaanse knoop vormen. Zo worden po
tentieel en paradoxen van de salonkunst en 
de historische avant-garde telkens weer ge
actualiseerd. Maar komt die actualisering 
wel voort uit een beslissing van de auteurs 
die ze voltrekken? Hoe komt de momentane 
verbinding van twee historische momenten 
tot stand? In een reflectie op Benjamins 
werk heeft Slavoj Zitek gesteld dat wij - de 
actuele ‘handelenden’ van de geschiedenis, 
de actoren die de vluchtige historische waar
heid in dialectische beelden trachten te van
gen - niet méér zijn dan de gematerialiseerde 
spoken van voorbije generaties, die alsnog 
trachten om hun potentieel te vervullen. [25] 
Ziteks bewoordingen suggereren dat dit 
daadwerkelijk tot een oplossing zou kunnen 
leiden, maar de kunst geeft soms eerder de 
indruk dat de spoken eeuwig met elkaar 
blijven worstelen, tot het publiek het spek
takel moe is en wegblijft.

De ruïnes van de Wille zum Stil

Duchamps kunsttheoretische opvattingen 
vertonen duidelijke parallellen met die van 
Mondriaan en andere abstracte schilders, 
zoals Kandinsky en Malevich. Ook 
Duchamp verafschuwde het realisme van 
Courbet en het impressionisme; die ‘netvlies
kunst’ moest te vuur en te zwaard worden 
bestreden. De intellectuele en artistieke 
wortels van zowel Duchamp als de ‘pio
niers’ van de abstracte kunst liggen rond de 
eeuwwisseling, in een symbolistisch milieu 
dat in naam van de Geist tegen de moderne 
materialistische cultuur ten strijde trok. Om 
de evolutie van de kunst in het algemeen en 
van Mondriaans kunst in het bijzonder te 
illustreren, vergeleek Van Doesburg in De 
Stijl ooit twee Mondriaan-tekeningen van 
een façade. [26] De rechter was meer geab
straheerd dan de linker (de schets voor de 
definitieve tekening rechts), hetgeen duide
lijk een vooruitgang inhield, niet enkel in 
formeel maar ook in spiritueel opzicht. Door 
de beeldende middelen te ‘zuiveren’, trachtte 
Mondriaan de mens en de cultuur op een 
hoger, minder materialistisch plan te bren
gen, net zoals Duchamp met het Grote Glas 
en de readymades trachtte om van de kunst 
“een intellectuele expressie in plaats van een 
dierlijke expressie” te maken. [27] Welis
waar dacht Duchamp niet in hegeliaans- 
theosofische termen, zoals Kandinsky en 
Mondriaan, maar de readymade was niette
min - net als de abstracte schilderkunst - 
een middel om de kunst te vergeestelijken. 
Duchamp heeft die verwantschap ook her
kend: hij hamerde er meermaals op dat 

Mondriaan in geen geval als een ‘netvlies
schilder’ mocht worden beschouwd, en over 
Kandinsky schreef hij in termen die diens 
exacte, ‘duchampiaanse’ kant benadrukten 
- “a clear transfer of thought on can
vas”. [28] Zijn late polychrome sculpturen 
tonen echter aan dat Duchamp het verleden 
niet beschouwt als iets dat moet worden 
overwonnen. Voor Mondriaan betekende 
het ‘zuiveren’ van de kunst ook dat ze alle 
historische verwijzingen uitbande. Zijn werk 
wilde een synthese van de kunstgeschiede
nis zijn, en moest dus op een hoger plan 
staan; Duchamp daarentegen kon zich his
torische vormen toe-eigenen, zoals hij dat 
met alledaagse objecten deed.

Natuurlijk is de readymade juist dat
gene wat uit een abstract (‘non-objective’, 
'gegenstandslos') schilderij is geweerd: een 
object. In zekere zin is de readymade het 
ultieme realistische kunstwerk: het is een 
reëel object. Hoe kan de readymade dan 
‘cerebraal’ zijn? Feit is dat de objecten die 
Duchamp als readymade koos, hem ook 
inspireerden tot bizarre speculaties die vaak 
verband hielden met zijn passie voor de n- 
dimensionale geometrie, een passie die op 
zijn beurt verwant is met de interesse van de 
kubisten voor een hogere, vierde dimensie. 
De cultus van de vierde dimensie was een 
soort gemoderniseerd platonisme en idea
lisme; men ging ervan uit dat de ware, gees
telijke wereld zich pas in een vierde dimensie 
openbaarde, en dat ons driedimensionale 
universum maar een armzalige afspiegeling 
van dat spiritueel universum was. Diverse 
readymades kunnen met n-dimensionale 
preoccupaties in verband worden gebracht: 
zo bestaat het flessenrek uit metalen ringen 
in uiteenlopende afmetingen, waardoor het 
een bol suggereert die een tweedimensionaal 
vlak doorkruist, en daarbij een groeiende en 
weer krimpende cirkel produceert (een ge
liefde topos in de n-dimensionale litera
tuur). [29] Door het kunstwerk met dit soort 
pseudo-wetenschappelijke toespelingen te 
overladen (om van de erotische connotaties 
van het flessenrek en veel andere werken 
nog maar te zwijgen) ondermijnt Duchamp 
de idealistische notie van het kunstwerk als 
synthese van het ideële en het reële: het 
kunstwerk is zo reëel als maar mogelijk is 
(het is een echt ding) én het is ook uiterst 
cerebraal en intellectueel; maar die twee 
elementen zijn niet tot een eenheid versmol
ten.

Niet toevallig legt Duchamp in zijn 
notities voor het Grote Glas de relatie met 
de allegorie — hij maakt gewag van een 
‘allegorische verschijning’ van ‘verschei
dene feiten’. [30] De romantische en post- 
romantische opvatting die het kunstwèrk als 
‘symbolische’ versmelting van natuur en 
geest definieerde, was juist verbonden ge
weest met een kritiek op de allegorie. De 
allegorie was te verstandelijk, een externe 
betekenis die is opgelegd aan een vorm in 
plaats van uit de vorm voort te komen. Het 
Grote Glas en de readymades - en ook 
latere werken als Etant donnés - zijn alle
gorisch omdat ze beladen zijn met (nogal 
groteske) betekenissen die niet uit hun visu
ele verschijningsvorm zijn af te leiden. Er 
vindt geen synthese - of zelfs maar een 
poging daartoe - plaats. De kijker ziet een 
gewoon ding, en pas door zich te verdiepen 
in Duchamps notities en zijn denkwereld, 
verwerft hij inzicht in de andere kant. Uit
eindelijk geldt dat ook voor de schilderijen 
van Mondriaan, die uiteenvallen in een - in 
teksten uiteengezet - wereldbeeld dat voor 
de meeste mensen moeilijk toegankelijk is, 
en schilderijen die men ook aantrekkelijk 
kan vinden als men de achterliggende ideeën 
niet kent of ze onzinnig acht. Men vindt 
deze schilderijen mooi, maar ziet ze niet als 
tekens van spiritualisering.

Mondriaan was overigens vertrouwd 
genoeg met het Duitse idealisme om te 
beseffen dat een ‘zuiver geestelijk’ kunst
werk niet bestaat, hoezeer de onvoorzich
tige retoriek van andere kunstenaars en cri
tici dat ook suggereerde. In zijn denken is 
- niet anders dan bij Schelling en Hegel - 
ieder kunstwerk een synthese van spirituele 
en materiële aspecten, waarbij de synthese 
soms door de ene, dan weer door de andere 
pool wordt gedomineerd. [31] Het reeds 
genoemde schema waarin Van Doesburg 
demonstreerde hoe de Nieuwe Beelding het 
evenwicht tussen Natur en Geist eindelijk 
(weer) realiseert, beeldt in grote trekken 
dezelfde visie uit. Mondriaan had het ideële 
element ten top gedreven door de beeldende 
middelen te ‘zuiveren’, en zich te beperken 
tot rechte lijnen en primaire kleuren; maar 
alleen al het feit dat zijn werken uit verf op 
doek bestaan, en duidelijk handmatig ge
schilderd werden (wat ze ‘imperfect’ maakt), 
zorgde ervoor dat het materiële aspect be
houden bleef. Het resultaat was volgens 
Mondriaan een ‘evenwichtige verhouding’ 

tussen de twee polen, al werd dit evenwicht 
gegarandeerd door een dominantie van het 
ideële.

Hetreële, hetmateriële in Mondriaans 
schilderijen is met de jaren alleen maar 
prominenter geworden: zoals alle kunst
werken worden zij aangevreten door de tijd. 
De ‘absolute’ tekens van de abstracte kunst 
worden ruïnes van verf op doek. Ze verwij
zen niet meer naar een komende Zeit des 
Grossen Geistigen maar naar hun eigen 
verleden. Utopia verandert in een verwoeste 
stad. De idealistische droom van Mondriaan 
en Van Doesburg, dat de geschiedenis zich 
ooit zou voltooien onder leiding van de 
Geist, strandt in de imperfecties van olie
verf en schildertechniek. Zo is uiteindelijk 
ook het abstracte schilderij (net als de ready
made) een uiteengevallen, mislukte syn
these. Natuur en geest versmelten niet, ze 
botsen op elkaar. Een schilderij van 
Mondriaan is in tegenstelling tot een ready
made dan wel vormgegeven door de kunste
naar, doordrongen van zijn ‘Wille zum Stil’, 
maar niettemin is ook dit kunstwerk een 
fysiek ding dat ouder wordt en vervalt. 
Misschien wordt het daardoor zelfs nog 
‘spiritueler’: men moet het kunstwerk als 
‘idee’ achter de tanende, craquelerendehuid 
zoeken. Het geleidelijke verval van deze 
schilderijen, door het optreden van scheur
tjes en het afbrokkelen van verf, herinnert er 
ons echter aan dat het kunstwerk geen vol
maakte synthese is, maar een constructie die 
in toenemende mate verandert in een ruïne 
-waarin wij, hedendaagse beschouwers, 
als gematerialiseerde geesten van het verle
den rondspoken.
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Spilzucht van tijd
Over nut en noodzaak van anachronismen

Petra Brouwer

Een van de meest vooraanstaande medië
visten van de achttiende eeuw, Jean-Baptiste 
de La Cume de Sainte-Palaye, raakte tijdens 
zijn studie en classificatie van middeleeuwse 
manuscripten gefascineerd door de schoon
heid van de miniaturen bij de tekst. En dat 
niet alleen. Hij ontdekte dat de afbeeldingen 
waardevolle historische informatie konden 
geven over ceremonies, kleding, rechtspraak 
en oorlogsvoering in de Middeleeuwen. Bij 
nadere analyse van een manuscript van rond 
1550 stuitte Saint-Palaye echter op een pro
bleem. Op de afbeeldingen van de aankomst 
van Koningin Isabella in Parijs in 1324, en 
van de gevangenneming van de Koning van 
Navarra op gezag van de Franse Koning 
Jean le Bon in 1356 had de zestiende-eeuwse 
kunstenaar de personen in eigentijdse kle
ding gestoken: “de schilder had de kleding 
van zijn eigen eeuw verward met die uit de 
tijd waarvan hij de geschiedenis schilderde”, 
concludeerde de geleerde tot zijn spijt. [1] 
Drie jaar later had hij zijn mening over de 
verwarring herzien, sterker nog: hij zag het 
als een voordeel dat schrijvers en schilders 
nog “onvoldoende deskundig waren ten
einde ‘le costume' te herkennen en te bestu
deren”, en daarom historische gebeurtenis
sen beschreven en afbeeldden als ware het 
hun eigen tijd. Op het moment dat het bus
kruit was uitgevonden, werd de Trojaanse 
oorlog in de miniaturen met moderne mid
delen uitgevochten. [2]

De waardering van Sainte-Palaye voor 
literaire en picturale anachronismen was 
gebaseerd op het inzicht dat de afbeeldin
gen van de geschiedenis niet zozeer be
trouwbare informatie boden over de gere
presenteerde historische gewoonten en ge
beurtenissen, maar wel over die van de tijd 
van de kunstenaar. Daarmee waren ze nog 
steeds een bruikbare bron, maar voor een 
ander tijdvak dan waarvoor Sainte-Palaye 
aanvankelijk verwacht had. Vanuit het per
spectief van de hedendaagse historiografie 
is de opvatting van Sainte-Palaye weer fas
cinerend, omdat hij een probleem formu
leerde dat voordien niet bestond. De mid
deleeuwse miniaturisten en de zestiende- 
eeuwse kunstenaar die verantwoordelijk was 
voor de afbeeldingen van koningin Isabella 
en de koning van Navarra, hadden zich 
allerminst vergist en waren waarschijnlijk 
wel degelijk ‘deskundig’ - zij het volgens 
de conventies en maatstaven van hun tijd.

De huidige definitie van een anachro
nisme is gebaseerd op dezelfde vooronder
stellingen als die van Sainte-Palaye. Het 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
heeft het over een “vergissing met betrek

king tot de tijdrekening”, en in geval van 
een persoon: iemand “die misplaatst is in de 
tijd waarin hij gesteld is [...], die tot een 
ander tijdperk behoort”. [3] Het interessante 
aan deze definitie is dat ze ook meteen haar 
problematische status laat zien. Immers, op 
basis waarvan kan men vaststellen of iets of 
iemand een anachronisme is? Wat maakt 
ons zo zeker dat we een persoon of hande
ling naar een ander tijdperk kunnen verban
nen? Wat is die gedeelde, vanzelfsprekende 
kennis waar de vergisser kennelijk geen 
weet van heeft, en die Foucault in Les Mots 
et les choses definieerde als het ‘archeolo
gisch systeem’? Hiermee bedoelt hij die 
positief onbewuste kennis van het weten
schappelijk discours, waarvan de regels niet 
bewust en expliciet geformuleerd worden 
omdat ze voor iedereen vanzelfsprekend 
zijn. [4] Wat zijn de ongeschreven regels 
die bepalen dat een opvatting, een theorie, 
een persoon een anachronisme is?

Het anachronisme is nergens heviger 
onderwerp van debat dan in die takken van de 
wetenschap waar de tijdrekening zich in het 
hart bevindt: de geologie en de evolutieleer. 
De vergissing in de tijdrekening dat de aarde 
niet ouder zou zijn dan zesduizend jaar en dat 
ze in zes dagen door God zou zijn geschapen, 
werd in de achttiende eeuw gecorrigeerd, 
maar leent zich tot heden voor wetenschap
pelijk wapengekletter. Het moge duidelijk 
zijn dat diegenen die niet uitgaan van een 
vergissing in het huidige wetenschappelijk 
debat tot het kamp van de ‘christelijke 
fundamentalisten’ worden gerekend; bijvoor
beeld door Frederick Crews, die in het 
oktobernummer van The New York Review 
of Books een aantal boeken over de evolutie
leer, intelligent design en het creationisme 
bespreekt. [5] Volgens Stephen Jay Gould in 
Time’s Arrow, Time’s Cycle. Myth and 
Metaphor in the Discovery of Geological 
Time, is de dichotomie tussen evolutionisten 
en creationisten echter even onvruchtbaar als 
andere vaak gehanteerde tegenstellingen tus
sen rede en openbaring, empirie en theo
rie. [6] Het denken in tweedelingen beneemt 
ons het zicht op de complexiteit van de vra
gen die wetenschappers zich stellen, en van 
de methodes en aannames waarmee ze die 
proberen te beantwoorden - in het geval van 
Goulds geologen, de vraag naar het wezen 
van tijd en verandering en de zoektocht naar 
een theorie die de observaties van de aarde 
zou kunnen verklaren. Hoe onvruchtbaar 
het denken in dichotomieën is, laat Gould 
onder meer zien aan de hand van het werk 
van Thomas Bumet Telluris Theoria Sacra 
(1680-90), dat in de geschiedschrijving van 
de geologie is afgedaan als een fantastisch 
en irrationeel verhaal van een diepreligieuze 
Anglicaanse priester.

Bumets heilige theorie van de aarde 
had als doel de volledige waarheid van de 
bijbel aan te tonen door ‘de woorden van 
God’ natuurwetenschappelijk te onderzoe
ken, ervan uitgaand dat de schepping ineens 
en volmaakt was, en God nadien dus niet 
meer ingreep. [7] Dit stelde Bumet direct 
voor het enorme probleem een natuurwe
tenschappelijk bewijs te vinden voor de 
zondvloed. Hoe kon er voldoende water zijn 
geweest om de aarde volledig te bedekken? 
Uit het antwoord op deze centrale vraag 
verwachtte Bumet alle andere antwoorden 
af te kunnen leiden. Berekeningen van de 
hoeveelheid oceaan- en oppervlaktewater, 
vermeerderd met de hoeveelheid water van 
veertig dagen en nachten onafgebroken re
gen (waarvan de Bijbel melding maakt) 
leidden Bumet tot de conclusie dat er onvol
doende water was geweest om het aardop
pervlak volledig te doen overstromen. Zon
der ingrijpen van God met extra water, lag 
er maar een conclusie voor de hand: er 
moest een laag water hebben bestaan ónder 
de oorspronkelijke aardkorst. De overstro
ming van de aarde had dus plaatsgevonden 
van onderaf en de huidige staat van de aarde 
toonde overduidelijk de sporen van de 
verbrokkeling als gevolg van de doorbraak.

Met dit gegeven kon nu ook terug
geredeneerd worden naar de situatie van 
voor de zondvloed. Dat God ordening schiep 
uit chaos was natuurwetenschappelijk te 
verklaren door het gegeven dat deeltjes als 
gevolg van onderlinge aantrekkingskracht 
een ordening aannemen in de volgorde van 
licht naar zwaar. Het chaotische oermateriaal 
had aldus de vorm aangenomen van 
concentrische lagen, die dichter bij de kem 
van de aardbol steeds compacter werden. 
Omdat een doorbraak van onderaf alleen 
mogelijk was wanneer de onderste laag 

zwaarder was dan die erboven, moest de 
oorspronkelijke, paradijselijke aardkorst uit 
een licht soort schuim hebben bestaan, met 
daaronder een laag dik en zwaar water. De 
doorbraak bracht de gelijkmatige aardbol 
letterlijk uit zijn evenwicht: hij kantelde op 
zijn as, en de ongezonde wisseling der sei
zoenen begon, met als bijkomend gevolg de 
kortere levensduur van de mensen. De eeu
wige lente in het Paradijs, dat Burnet loka
liseerde op de steenbokskeerkring, ver
klaarde de opmerkelijk lange levensduur 
van meer dan negenhonderd jaar van de 
aartsvaders.

Omdat volgens de Openbaringen de 
aarde in de toekomst zou verbranden en weer 
in chaos zou vervallen, moest Bumet ook de 
vraag beantwoorden hoe de relatief natte, 
rotsachtige substantie van de huidige aarde 
vlam kon vatten. Bumet verwachtte dat er als 
gevolg van droogte water zou verdampen, 
waardoor het ruïneuze aardoppervlak te veel 
lucht tussen de deeltjes bevatte, die het bin
nenste vuur van de aarde aanwakkerde. Het 
verzengende vuur zou beginnen bij de 
Vesuvius en de Etna, niet geheel toevallig 
nabij het door de Anglicaanse wetenschap
per verfoeide Rome; maar ook Bumets ge
liefde Engeland zou spoedig vlam vatten, 
gezien de hoeveelheid steenkoollagen al
daar.

Bumets theorie werd door Isaac New
ton zwaar bekritiseerd. Volgens Newton 
was het huidige aardoppervlak niet het 
ruïneuze restant van de zondvloed, maar 
nog steeds hetzelfde als dat ten tijde van de 
schepping. Bovendien vond hij een schep
ping van zes dagen onwaarschijnlijk kort. 
Hij ging ervan uit dat de initiële chaos door 
Gods hand in verschillende chaosdelen uit
eenviel, een voor elke planeet. Reeds vóór
dat de zon de vorm had aangenomen van een 
compacte bol, begon ze te schijnen: de licht
gevende zonnechaos bescheen die van de 
planeten, en dat was de eerste dag waar 
Mozes over sprak. Deze dag kon zo lang 
zijn als we maar willen, want pas op het 
moment dat de aarde 365 rotaties om haar as 
maakt, is er sprake van de dag zoals we die 
nu kennen. Een onbekende kracht zorgde 
voor de langzame acceleratie van de aarde 
en verdween ook weer toen de huidige 365 
rotaties bereikt waren. [8] Voor Bumet was 
deze acceleratie onacceptabel, omdat ze 
impliceerde dat God na de schepping nog 
had ingegrepen. Bovendien maakten de 
lange dagen de leeftijd van de aartsvaders 
nog problematischer, gezien de 969jaar die 
Methusalem bereikt had.

De kem van het dispuut tussen Newton 
en Bumet draaide echter rond Bumets over
tuiging dat de aarde een geschiedenis had. 
Hij ging daarmee in tegen de aristotelische 
notie van de onveranderlijke en eeuwige 
tijdscyclus. Bumet leidde het directieve, 
sequentiële karakter van de tijd af uit de 
imperfectie van de aarde, en uit de gevolg
trekking dat iets wat nu gehavend is, eens 
heel was: “Wanneer ik mij dit idee van de 
aarde in gedachten voorstel, dan kan ik net 
zo min geloven dat dit de oorspronkelijke 
vorm was waarin hij gemaakt werd, als dat 
ik mijzelf ervan had kunnen overtuigen dat, 
wanneer ik de geruïneerde Tempel van 
Jeruzalem had gezien toen hij door de 
Babyloniërs was toegetakeld en geplunderd, 
deze er nooit anders had uitgezien, maar dat 
Salomo opdracht had gegeven hem op deze 
manier te bouwen.” [9] Bumets methode 
van de indirecte bewijsvoering zou later 
ook door Darwin worden gebruikt. Ook 
Darwin ontwaarde de geschiedenis in de 
onvolkomenheden, en kon zich niet voor
stellen dat God de imperfectie had gescha
pen: eenden met vleugels die niet in staat 
zijn tot vliegen, slangen met rudimenten 
van achterste ledematen. [10] Hoewel het 
proces van natuurlijke selectie, en bij Bumet 
de doorbraak van het water van de zond
vloed, niet direct waarneembaar waren, kon 
men de veranderingen in het verleden aflei
den uit de waarneming van de actuele toe
stand van de aarde. Dit ‘moderne’ aspect 
van Bumets werk is volgens Gould volledig 
genegeerd in de geologische geschiedschrij
ving. [11] Bumets theorie over de zond
vloed werd dermate onzinnig bevonden, dat 
ook zijn redeneringen en onderzoeks
methoden dit predikaat toegedicht kregen.

Elders in zijn boek laat Gould zien dat 
de receptie van The Principles of Geology, 
Being an Attempt to Explain the Former 
Changes of the Earth’s Surface, by Reference 
to Causes Now in Operation (1830) van 
Charles Lyell daarentegen alleen gericht 

was op het bestendigen van diens status als 
grondlegger van de moderne geologie. Ge
negeerd wordt de hilarische passage waarin 
Lyell schrijft over de mogelijke terugkeer 
van uitgestorven soorten, die alleen bekend 
waren van fossiele overblijfselen: “Dan 
zouden deze diersoorten terug kunnen ke
ren, waarvan de gedenktekens bewaard zijn 
gebleven in de oeroude rotsen van onze 
continenten. De reusachtige iguanodon zou 
weer in de bossen kunnen verschijnen, en de 
ichthyosaurus in de zee, terwijl de 
pretrodactylus opnieuw door de lommer
rijke bosschages van bosboomvarens kon 
fladderen.” [ 12] Lyells revolutionaire door
braak in de stratigrafie en de datering van de 
ouderdom van de aarde, zo blijkt, was on
losmakelijk verbonden met een cyclisch, 
niet-progressief wereldbeeld. Lyell ging niet 
alleen uit van de onveranderlijkheid van 
natuurwetten, maar óók van een onveran
derlijke toestand van de aarde. Land en zee 
veranderen bijvoorbeeld wel voortdurend 
van positie als gevolg van erosie en 
sedimentatie, maar de verhouding tussen 
water en land was volgens Lyell constant. 
Bij diersoorten ging hij ervan uit dat elke 
soort volmaakt toegerost voor zijn natuur
lijke omgeving tot stand kwam - door Gods 
hand, of door een onbekende, secundaire 
oorzaak - en weer uitstierf wanneer de le
vensomstandigheden zich wijzigden. Aan
gezien Lyell niet geloofde in de voortschrij
dende evolutie van soorten stond niets de 
terugkeer van soorten in de weg, wanneer 
op een gegeven moment dezelfde levens
omstandigheden zich weer zouden voor
doen. [13]

De paradox dat de inzichten van de 
moderne geologie gebaseerd zijn op de 
anachronistische wereldbeelden van onder 
meer Bumet en Lyell is precies het punt dat 
Gould wil maken. De tegenstrijdigheid tus
sen onderdelen van hun gedachtegoed be
staat namelijk alleen in onze eigentijdse 
opvattingen. We negeren de oorspronke
lijke samenhang tussende aannames, vraag
stellingen en onderzoeksmethoden van vroe
gere geleerden als Lyell en Bumet, omdat 
we alleen die aspecten toe-eigenen die in 
ons hedendaagse wereldbeeld en onze we
tenschappelijke theorieën passen. Bumets 
heilige theorie over de zondvloed en Lyells 
aanname van de onveranderlijkheid van 
soorten en hun mogelijke terugkeer, werken 
op onze lachspieren. Maar Lyells opvattin
gen over de historiciteit van de aarde en zijn 
bewustzijn van de geologische tijdspanne 
zijn modem en krijgen van ons, als het even 
meezit, het complimenteuze etiket ‘hun tijd 
vooruit’. Als het tegenzit, zoals in het geval 
van Bumet, dan vinden we de aannames en 
het wereldbeeld al dermate curieus, dat een 
verdere poging tot analyse van de theorie 
achterwege blijft. Tot iemand als Gould 
erop wijst dat sommige inzichten wel dege
lijk ‘modem’ zijn, en daarom de moeite 
waard.

Wat nu als theorieën en wereldbeel
den uit vroegere tijden ons niets meer te 
bieden hebben, omdat we ons er niets van 
kunnen toe-eigenen? Wanneer iemands op
vatting zelfs in zijn eigen tijd al tot de 
achterhoede werd gerekend? Vanuit het 
perspectief van de hedendaagse weten
schapsgeschiedenis is de Geologie, of ver
handeling over de vorming en vervorming 
der aarde, die dichter, advocaat en polemist 
Willem Bilderdijk in 1813 publiceerde, vol
strekt onbelangrijk. Bilderdijk schreef zijn 
verhandeling niet om de nieuwste inzichten 
van het jonge vakgebied - “geologie is tot 
nog toe geen aangenomen woord in het 
Hollandsch" - voor het voetlicht te bren
gen. Integendeel, hij wilde de blijvende 
geldigheid van het scheppingsverhaal van 
Mozes “als door Goddelijke ingeving te 
boek gesteld” bewijzen. [14] Bilderdijk is 
daarmee de volmaakte personificatie van 
het anachronisme: niet alleen maakte hij 
een ‘vergissing met betrekking tot de tijdre
kening’, hij was met zijn overtuiging tevens 
‘misplaatst’ in zijn eigen tijd.

Wat was Bilderdijks redenering? 
Ervaren retoricus die hij was, toonde hij in 
zijn inleiding eerst begrip voor het geolo
gische vraagstuk. Wanneer we de aardbo
dem bestuderen, schreef hij, zijn veel ver
schijnselen uit elkaar te verklaren. Rivieren 
ontstaan omdat sneeuw op de gebergten 
smelt en het water naar beneden stroomt; de 
kou van de bergtoppen wordt veroorzaakt 
door die van de dampkring. Maar de zee, het 
land, de bergen en de dampkring zelf zijn 
verschijnselen die zich volgens Bilderdijk 1 1
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niet uit elkaar laten verklaren, “omdat zy 
niet worden, maar zijn; en wy vragen ons- 
zelven vergeefs, hoe of waardoor zich (by 
voorbeeld) de zee van het land heeft ge
scheiden? Hoe of waardoor de landbodem 
die ongelijkheden heeft die wy bergen en 
dalen noemen?” [15] Deze nieuwsgierig
heid werd gevoed door vondsten en ontdek
kingen: de bergen leken uit ontzaglijke brok
stukken te bestaan, verdeeld in “evenwij
dige dikke bladen van verschillende stof’, 
en er werden zeeschelpen gevonden onder 
de grond, soms vermengd met overblijfse
len van landdieren. “Vanwaar die verwoes
ting? Zonder dat wy er de oorzaken van 
bespeuren?” [16],

Het was deze vraag, aldus Bilderdijk, 
waaruit de geologische wetenschap voort
kwam. Hoewel de geologie veel verklaarde, 
kon volgens Bilderdijk niet verwacht wor
den dat ze op al te specifieke vragen een 
antwoord had. “Op algemeene beginsels 
gegrond, verklaart zy het algemeene, geen 
byzonderheden." De vraag “van waar de 
bergen” kon ze beantwoorden, maar niet 
“van waar, dat die berg daar en niet ginds 
ligt?”, “t Is ook niet te verwachten, dat een 
wetenschap, die uit menschelijke waarne
mingen opgemaakt is, een volstrekte waar
heid zou kunnen betoogen", voegde hij er 
mild aan toe, om vervolgens precies deze 
zwakte tot de achilleshiel van de moderne 
wetenschap te verklaren. Want of Bilderdijk 
zich nu bewoog op het terrein van de ethiek, 
de perspectiefleer, de taalkunde of de geolo
gie, telkens benadrukte hij dat de empi
rische methode die uit waargenomen ver
schijnselen algemene oorzaken en verkla
ringen afleidde per definitie bedrieglijk was. 
De waarneming en het verstand van de 
mens waren veel te beperkt en te gebrekkig 
om zulke veronderstellingen hard te maken. 
Het voert voor dit verhaal te ver om in te 
gaan op Bilderdijks theosofische en 
neoplatoonse ‘ideeënwereld’. [17] Wekun- 
nen volstaan, met een poging begrip op te 
brengen voor Bilderdijks verdediging van 
het scheppingsverhaal, voor de verleide
lijkheid en de overtuigingskracht van zijn 
weg “met de stellingen te beginnen, die de 
reden of oorzaaken inhouden” en van daar
uit af te dalen tot de verschijnselen.

Geologen kwamen immers met de 
meest onvoorstelbare verklaringen. De aarde 
zou een brokstuk zijn dat als gevolg van een 
uitbarsting van de zon werd “uitgeworpen”, 
of door een dwalende komeet of ster van de 
zon was afgestoten. Vervolgens was die 
“gloeienden klomp” afgekoeld, om er leven 
mogelijk te maken. “Etlijke duizenden en 
millioenen van jaren kosten niets aan den 
stelselmaker [...]”, schamperde Bilderdijk, 
al betrof zijn verwijt vooral die geologen, 
die dergelijke tijdspannes gebruikten om 
het leven op aarde te verklaren nadat de 
aardbodem zich gevormd had. Bilderdijk 
wilde de “spilzucht van tijd” nog wel accep
teren wanneer ze betrekking had op de “aard
bol” vóórdat de aardbodem zich gevormd 
had; het mozaïsche scheppingsverhaal had 
hier toch geen betrekking op, en de Bijbelse 
chronologie was er nog niet op van toepas
sing. [18] Zodra er echter leven mogelijk 
was, was er sprake van een lichamelijke 
wereld, waar niets kon gebeuren buiten de 
bepaling van ruimte en tijd. Het probleem 
van de ontzaglijke geologische tijdspanne 
was nu juist dat ze onvoorstelbaar werd, en 
zodoende onbepaald; ze hield zich immers 
op buiten het domein van het menselijk 
verstand. Men kon daarom wel beweren dat 
na de afkoeling van de aarde kristallen wa
ren ontstaan en daarna planten en dieren, 
maar de “eerste groei van het plant- of 
dierenrijk” bleef even “onnaspoorlijk” als 
de schepping van de aarde zelf. [19]

Hoe anachronistisch Bilderdijks be
toog in onze ogen en die van zijn weten
schappelijke tijdgenoten ook is, de proble
men die hij aan de orde stelde, speelden ook 
een centrale rol in het werk van Lyell en 
Darwin: ten eerste de onvoorstelbaarheid 
van de geologische tijd, later ook ‘deep 
time’ genoemd, en ten tweede het raadsel 
van het allereerste begin op aarde. [20] Voor 
Bilderdijklag het antwoord op beide vragen 
besloten in God. Een wetenschappelijke 
theorie die zich baseerde op de geologische 
tijd was volgens hem niet bewijsbaar, want 
niet te begrij pen met ons verstand, en daarom 
letterlijk “onnaspoorlijk”. Lyell en Darwin 
stuitten op precies dezelfde problemen als 
Bilderdijk maar, anders dan deze laatste, 
vonden zij de goddelijke schepping als 
verklaringsmodel al even onvoorstelbaar. 
De enige oplossing die hen restte, was de 
twee problemen van elkaar los te koppelen.

Lyell benadrukte in de inleiding van 
Principles of Geology de noodzaak van een 
strikt onderscheid tussen de geologie en de 
kosmogonie. De geologie was niet geïnte- 
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dingen aangaan”. [21] Ook in The Origin of 
Species wordt geen onderwerp zorgvuldi
ger gemeden dan de oorsprong van het be
staan. De enige afbeelding in Darwins boek, 
een diagram van het verloop van ‘geslach
ten’, ‘variëteiten’ en ‘soorten’ maakt de 
scheiding tussen de natuurwetenschappen 
en de metafysica in een oogopslag duide
lijk. We zien een stamboom zonder begin of 
eind. Het ging Darwin om de wetmatigheid 
van het proces van de natuurlijke selectie en 
de enorme impact van The Origin of Species 
moet de bezwerende bewijsvoering zijn 
geweest van dit proces, van “één algemene 
wet”. [22] Deze wet deed niets anders dan 
consequent en oneindig zijn, waardoor toe
vallige, minuscule variaties enorme groot
heden konden worden om daarna weer te 
verschrompelen tot uitstervende soorten. 
Het bestaan van deze wet was dermate over
tuigend dat ze geaccepteerd werd, ook al 
was ze niet direct waarneembaar, en ook al 
ontnam ze de wereld tot op heden een slui
tende verklaring voor het allereerste be
staan van het leven op aarde. [23]

Darwin en Lyell hadden geen oplos
sing voor de vraagstukken van Bilderdijk én 
van henzelf. De overtuigingskracht van hun 
werk dankten ze aan het feit dat ze de 
onvoorstelbaarheid van hun theorieën niet 
als een onoverkomelijk probleem, maar als 
een gegeven beschouwden. Dit gold ook 
voor de onvoorstelbaarheid van ‘deep time’. 
Lyell betoogde in Principles of Geology dat 
het onvoldoende was de geologische tijds
dimensie theoretisch te aanvaarden, wat de 
meeste geologen van zijn tijd al deden: “het 
was hun wetenschappelijke verbeeldings
kracht die moest worden omgevormd.” [24] 
De langzame vooruitgang in de geologische 
wetenschap was volgens Lyell dus niet te- 
wijten aan het feit dat een kleine groep vast 
bleef houden aan de mozaïsche tijdreke
ning, maar aan een te weinig doorleefd 
besef en daardoor een permanente onder
schatting van de werkelijke dimensies van 
de tijd en, in het verlengde daarvan, van de 
omvang en reikwijdte van geologische pro
cessen. Ook Darwin, die voor zijn theorie 
van de natuurlijke selectie voortbouwde op 
Lyells werk, benadrukte de beperktheid van 
het menselijk voorstellingsvermogen van 
tijd. “Wie Sir Charles Lyells grootse werk 
over de Principes van de Geologie [...] kan 
lezen zonder te erkennen hoe onbevattelijk 
lang de voorbije tijdsperioden zijn geweest, 
kan dit boek maar beter meteen dichtslaan. 
Niet dat het volstaat om de Principes van de 
Geologie te bestuderen [...]. Men moet ja
renlang zelf grote stapels bovenop elkaar 
geplaatste lagen onderzoeken, en de zee aan 
het werk zien bij het vermalen van oude 
rotsen en het maken van vers sediment, 
alvorens men kan hopen iets te begrijpen 
van het tijdsverloop waarvan wij rondom 
ons de gedenktekens zien.” [25]

Het verontrustende aan de wereld van 
Lyell en Darwin is dat ze ons omringt met 
sporen, aanwijzingen en gedenktekens, die 
we met behulp van de geologie en de evolu
tieleer steeds beter kunnen verklaren, maar 
waar we tegelijkertijd van zijn afgesneden 
omdat de processen zich voltrekken buiten 
ons menselijk tijdsgevoel en buiten onze 
verbeelding. “Het mag worden gezegd dat 
de natuurlijke selectie iedere dag en ieder 
uur bezig is om overal ter wereld iedere 
variatie, zelfs de geringste, in detail te on
derzoeken; wat slecht is verwerpend en wat 
goed is bewarend en accumulerend. [...] Wij 
zien niets van die traag vorderende verande
ringen, totdat de wijzer van de tijd het ver
loop van eeuwen heeft aangegeven, en dan 
is ons zicht op reeds lang voorbije geolo
gische tijdperken nog zo onvolmaakt dat 
wij alleen maar zien dat de levensvormen nu 
anders zijn dan ze vroeger waren.” [26]

Bijna twee eeuwen later hebben 
Bilderdijks vragen naar de voorstelbaarheid 
van de tijdsdimensie en naar het allereerste 
begin van het leven op aarde nog niets aan 
geldigheid ingeboet. De hedendaagse boe
ken over tijd beginnen nog steeds met de 
onbevattelijkheid van ‘deep time’, en in de 
reeds eerder aangehaalde boekbespreking 
in The New York Review of Books blijkt ook 
de tweede vraag nog aanleiding te geven tot 
een bittere strijd. Frederick Crews laat geen 
gelegenheid onbenut om het creationisme 
en intelligent design als een gevaarlijke 
sektarische organisatie af te schilderen die 
sluipenderwijs de wetenschap infiltreert en 
mensen van de evolutieleer afhaalt: “Ze 
doen niets anders dan het publiceren van 
populair-wetenschappelijke boeken, het 
houden van persconferenties en briefings, 
het bestieren van het Internet, het voor zich 
trachten te winnen van de wetgevers, het 
geven van lezingen op seculiere en reli
gieuze universiteiten, en zelfs, in een geval, 
zich verzekeren van een universitair insti
tuut dat volledig van henzelf is.” [27]

Het succes van deze ondernemingen zou 
volgens Crews blijken uit het gegeven dat 
bijna anderhalve eeuw na Darwin, niet meer 
dan 44 procent van de Amerikanen zich kan 
vinden in de propositie dat de menselijke 
soort geëvolueerd is uit oudere diersoorten. 
“Een van de dissenters is waarschijnlijk 
onze president, van wie bekend is dat hij een 
voorstander is van een evenwichtig 
onderwijsprogramma van darwinistische en 
creationistische ideeën.” Hoe weinig op
wekkend dit vooruitzicht ook moge zijn, 
door voortdurend in termen te praten als “de 
absurditeit van hun beweringen” en “hun 
sektarische bedoelingen” ontslaat Crews 
zichzelf van de verplichting zich serieus tot 
zijn tegenstanders te verhouden. In plaats 
daarvan verbant hij ze naar een ander tijd
perk. Hun denkbeelden zijn immers achter
haald, hun vragen misplaatst. Crews ver
geet zich echter af te vragen wat hem zo 
zeker maakt dat zijn wetenschappelijke te
genstanders zich vergissen, wat zijn vast
staande, maar onuitgesproken en vanzelf
sprekende kennis is. De mogelijkheid dat de 
aarde en het leven het plan zouden zijn van 
een doelgerichte God is voor Crews even 
onbevattelijk als het ontbreken van zo’n 
plan voor de creationisten: “Inderdaad, na
tuurlijke selectie heeft geen verklaring voor 
het mechanisme hoe bepaalde organische 
moleculen zich aan een mal hechtten met 
het doel zichzelf te kopiëren, en zo hun 
gedenkwaardige kunststuk ten uit voer brach
ten. Maar het succes van de theorie met 
betrekking tot elk stadium daarna pleit er 
sterk voor het ontstaan van leven toe te 
schrijven aan een of andere naturalistische 
oorzaak.” [28]

Het gemak waarmee Crews een eeu
wenoude vraag denkt te kunnen beantwoor
den, draagt waarschijnlijk net zoveel bij aan 
het succes van het creationisme en intelli
gent design, als de nijvere publicitaire stra
tegieën van laatstgenoemden. Het is een 
antwoord dat gespeend is van alle verwonde
ring, en dat diegenen die zich wel verwonde
ren - hoe onbevattelijk hun wereldbeeld ook 
is - uit het blikveld bant. Daarmee zijn niet 
alleen hun hypothesen terzijde geschoven, 
maar ook de daaruit voortvloeiende vragen, 
methoden en bevindingen. De voorbeelden 
van Bumet en Bilderdijk hebben laten zien 
dat we hun wetenschappelijke theorieën niet 
hoeven te accepteren om, zelfs vanuit he
dendaags perspectief, bepaalde aspecten te 
waarderen, zoals Bumets methode van de 
indirecte bewijsvoering en Bilderdijks vra
gen over de onvoorstelbaarheid van de geo
logische tijd. Op dezelfde wijze kunnen 
vragen die vanuit de theorieën van het 
creationisme en intelligent design worden 
gesteld, belangrijk zijn. Al was het maar 
omwille van onze eigen reactie dat hun 
hypothesen en redeneringen ‘tot een ander 
tijdperk’ behoren.

Roger Scruton schrijft in Modern 
Philosophy dat Descartes nog het weten
schappelijke principe huldigde dat het denk
bare als toetssteen geldt voor het mogelijke. 
In de huidige wetenschapsbeoefening is 
volgens Scruton precies het omgekeerde het 
geval: het mogelijke is het criterium gewor
den voor het denkbare. Statistische waarhe
den of quantummechanica gaan ons voor
stellingsvermogen immers ver te boven. 
Wanneer we zeggen dat deze waarheden 
voorstelbaar zijn, denkbaar zijn, dan is dat, 
aldus Scruton, alleen omdat onze weten
schappelijke methodes en theorieën hun 
mogelijkheid bewijzen. Geconfronteerd met 
de bewijslast van hun bestaan, proberen we 
ons deze waarheden voor te stellen. [29]

Aan statistiek en quantummechanica 
kunnen de schij nbaar meer vanzelfsprekende 
waarheden van de geologische tijd en de 
evolutieleer worden toegevoegd. De vieren
eenhalf miljard jaar die onze aarde telt, het 
proces van natuurlijke selectie dat “iedere 
dag en ieder uur bezig is” maar dat we niet 
kunnen waarnemen: we menen ze te begrij
pen, tot de anachronistische opvattingen 
van tijdgenoten die deze grootheden niet 
bevatten, ons een spiegel voorhouden. De 
diepste waarheid die in de teksten van Lyell 
en Darwin besloten ligt, is misschien niet 
die van hun wetenschappelijke bevindin
gen, die de basis legden voor de moderne 
geologie en biologie, maar schuilt in de 
manier waarop ze zich tot hun bevindingen 
verhielden. Lyell en Darwin waren net als 
Crews nu, overtuigd van het eigen gelijk, en 
zonder deze arrogantie hadden ze hun on
voorstelbare theorieën ook nooit kunnen 
uitdenken. Maar de arrogantie van het eigen 
gelijk ging gepaard met een deemoed over 
de mogelijkheid van het eigen gelijk. Meer 
dan wie dan ook realiseerden zij zich hoe
veel onderzoek en inspanning nodig was 
“alvorens men kan hopen iets te begrijpen 
van het tijdsverloop waarvan wij rondom 
ons de gedenktekens zien”.
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Matrix Art Project

tentoonstelling van 16 november t/m 15 december 2001 
donderdag t/m zaterdag van 14:00 tot 18:00

en

voorstelling van het boek 
met teksten van Mark Ruyters en Philippe Pirotte 

uitgegeven door uitgeverij Pandora

KRIS FIERENS
MATRIX ART PROJECT BRUSSELS, KOOLMIJNENKAAI 30-34

T +32 2 411 3619 — F +32 2 411 41 98 — e-mail: matrix.art.project@skynet.be

Isabell Heimerdinger
auch als anti-star ein star

10 I li - 22 I 12 I 2001

open Wednesday to Saturday

from 12 am to 7 pm or by appointment

galerie p
rue des Eperonniers 71 Spoormakersstraat | Bruxelles 1000 Brussel

I. +32.2 5421112 E +32.2 648 20 721 Email galerie_lephonecom.be | hp.//www.galeriep.be
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Barnett Newman
Cathedra
Stedelijk Museum Amsterdam
08.12.2001-10.02.2002

20)

Internationaal 
Symposium

‘Barnett Newman - 
Cathedra. Considering 
the restoration of a 
monochrome painting’

8 december 2001

Jan van Adrichem 
Yves-Alain Bois 
Alan Charlton 
Thierry de Duve 
Ann Temkin
Carol Mancusi-Ungaro 
Stedelijk restauratie
team

voertaal: Engels

info: 020-732.726/655
f.herme1ijn@stedelijk.nl
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SKOR Stichting Kunst en
Openbare Ruimte

Ruysdaelkade 2, 
hoekStadhoudérs- 
kade, Amstérdam.

Vanzonsondergan 
tot znsopgang 
www.skor

D
e W

itt
e R

aa
f 9

4 
• n

ov
em

be
r-

de
ce

m
be

r 2
00

1 T/M/

monument voor
nef boontje achteruit 2701

1 6

mailto:matrix.art.project@skynet.be
galerie_lephonecom.be
hp.//www.galeriep.be
mailto:f.herme1ijn@stedelijk.nl
http://www.skor


De tussenkomst van het atelier
Frank Reijnders

Als iemand ooit de beschikking had over een 
ivoren toren, goed afgeschermd door sloten 
en grendels, dan was het wel Eugène 
Delacroix Zoals anderen privacy zoch
ten voor hun orgieën, zo zocht hij de afzon
dering voor zijn inspiratie; en als hij deze 
eenmaal had gevonden, dan bedronk hij 
zich aan zijn werk als betrof he t een orgie. 
Charles Baudelaire, 1863. [1]

Het burgerlijke publiek rond 1470 zag de 
kunstenaar als een technische producent 
van kunstvoorwerpen (...) die achter in zijn 
werkplaats schildert en beeldhouwt, maar 
vóór in zijn winkel alles verkoopt wat men 
nodig heeft: riemgespen, beschilderde 
bruiloftskisten, liturgisch gerei, votief- 
beelden van was en gravures. Men ging niet 
naar de abstracte kunstenaar in zijn atelier 
om onder invallend noorderlicht de disso
nanten van de vermoeide cultuurmens in 
veelbetekenende esthetische pose mee te 
voelen, maar sleurde zijn goudsmidsschilder 
waar het maar kon uit zijn werkplaats van
daan naar de werkelijkheid van alledag, 
waar het leven, op welke plaats ook maar 
van zijn kringloop, omgevormd diende te 
worden tot bouw, tot sieraad, gereedschap 
of een feestelijk aangeklede optocht.
Aby Warburg, 1902. [2]

Verwisseling van anachronisme

Twee citaten die een tegengesteld beeld 
oproepen van het functioneren van het ate
lier, beide met de intentie dit beeld de gel
digheid van een voorbeeld te geven. Voor 
Baudelaire is Delacroix het voorbeeld van 
de kunstenaar die ervoor kiest zich geheel 
alleen, in de beslotenheid van zijn atelier, te 
concentreren op het vervaardigen van schil
derijen, die pas na voltooiing het atelier 
verlaten om te worden tentoongesteld op de 
Salon. Er is een strikt en hiërarchisch onder
scheid tussen privé en openbaar. Baudelaire 
beschrijft zijn bezoek aan het atelier van 
Delacroix als een indringing. Wat hem op
valt is de soberheid van de inrichting: “geen 
juwelen, geen oude kleding, geen bric-à- 
brac”. Enige aanwezige in dit verder lege 
atelier is de schilderkunst. Tegenover dit 
type atelier stelt de kunsthistoricus Aby 
Warburg het open atelier van de Florentijnse 
vroege Renaissance. Het feit dat de kunst 
van dat moment geworteld is in het leven 
van alledag, geeft haar juist een kracht die 
zich steeds verjongt. Zelfs de grootste schil
ders ontwikkelen zich dan in de werkplaats 
van de goudsmid. Warburg beseft heel goed 
dat de moderne kunstenaar wordt geboren 
in de ruimte van het atelier, op het moment 
dat hij de deur op slot doet voor leergierigen 
en zelfs voor assistenten. Maar hij weigert 
dit te zien als een vooruitgang. In het citaat 
brengt Warburg bewust het anachronisme 
van de premoderne renaissancewerkplaats 
in stelling tegen het moderne atelier van de 
geïndividualiseerde kunstenaar; de eerst
genoemde situatie lijkt hem veel gezonder 
dan het verstofte atelier waarin menig kun
stenaar van zijn eigen tijd decadent geachte 
poses celebreert. Delacroix zag zichzelf 
overigens niet als de eerste moderne kunste
naar. Dat was Michelangelo, toen die zijn 
individualiteit in het spel bracht, en zich 
eenzaam opsloot in zijn atelier, terwille van 
de opperste concentratie. Volgens de over
levering zou hij hebben geweigerd om met 
assistenten te werken. Zo is hij ook gepor
tretteerd op het schilderij uit 1849-’50; 
slechts in gezelschap van twee voltooide 
sculpturen, melancholisch peinzend en zijn 
beitel ongebruikt op de grond. Dit atelier- 
schilderij kan als een geschilderd manifest 
worden opgevat, omdat Michelangelo voor 
Delacroix de definitieve breuk markeerde 
met de door Warburg verheerlijkte werk
plaats, de sterk ambachtelijk ingestelde 
bottega.

In 1961 huurt Claes Oldenburg in New 
York een winkelruimte als atelier (107 East 
2nd. Street). Vervolgens richt hij dit atelier 
weer in als een winkel om er zijn nage
maakte etenswaren en kledingstukken uit te 
stallen en te koop aan te bieden; dit alles 
onder het pseudo-sponsorschap van de ‘Ray 
Gun Manufacturing Company’. Als een 
Florentijnse producent vervaardigt hij zijn 
gipsen koopwaar achteraan in de werkplaats. 
Op deze manier probeert Oldenburg het 
tentoonstellingscircuit, dat in New York op 
dat moment wordt gedomineerd door de 
galeries, te omzeilen. Tevens ruimt hij het

Eugène Delacroix

Michelangelo in zijn atelier, 1850

geïsoleerde atelier uit de weg. Ray Gun, 
Oldenburgs alter ego, maakt uitdrukkelijk 
reclame voor het open atelier: “RG as the 
street, RG as the store. RG as the factory !” [3] 
Andy Warhol doet iets vergelijkbaars wan
neer hij in 1963 een industriële loft betrekt 
in 231 East 47th. Street en deze omdoopt tot 
zijn ‘Factory’. Maar bij Oldenburg en War
hol is het atelier niet enkel een open werk
plaats waar kunstvoorwerpen worden ver
vaardigd; er bestaat een zichtbare relatie 
tussen atelierruimte, locatie en de aard van 
de werken. Het atelier treedt nadrukkelijk 
op de voorgrond.

Warhols Factory, zoals die tussen 1963 
en 1968 gestalte kreeg, is zonder twijfel een 
van de vreemdste ateliers die ooit hebben 
bestaan. Een grote open ruimte, geheel be
dekt met zilverfolie, inclusief de ramen en 
de pijpleidingen. En als dit onmogelijk was, 
zoals in het geval van lampen, stoelen of het 
toilet, dan was zilverspray een goed alterna
tief. Deze ruimte werd volledig in bedrijf 
genomen. De badkamer fungeerde tegelij
kertijd als donkere kamer. De sofa’s dien
den als decor voor menige film die hier werd 
opgenomen, en dan niet alleen The Couch. 
De werkvloer was de aangewezen plek voor 
de seriële productie van zeefdrukken en 
Brillodozen, maar werd ook gebruikt als 
filmset en als podium voor rockconcerten. 
Warhol zorgde ervoor dat de materiële voor
waarden van dien aard waren dat aan de 
lopende band en ook door anderen kon 
worden geproduceerd: “I think everybody 
should be a machine.” Bovendien gaf deze 
ruimte op zich al vorm aan de overgang van 
privé naar publiek. Warhol concipieerde 
zijn ‘beelden’ uitdrukkelijk met het oog op 
hun functioneren in de wereld buiten het 
atelier; een wereld waarin de kunst voor het 
eerst onderdeel was geworden van het spek
takel van de koopwaar en de media - het 
absolute tegendeel van de ivoren toren van 
Delacroix. De productiewijze van de wer
ken in de Factory werd in de eerste tentoon
stellingen herhaald. Zo stonden de Brillo 
Boxes niet alleen in het atelier on line opge
steld, ter wille van het productieproces, maar 
werden ze in de galerie op dezelfde wijze 
geïnstalleerd. Ook de Dance Diagram 
Paintings werden niet alleen in het atelier 
horizontaal op de vloer geschilderd, maar 
ook op die manier in de galerie tentoon
gesteld. Het publiek werd uitgenodigd om 
op de schilderijen te gaan staan, in de hou

ding van de danspassen. Men kan de fabriek 
in vol bedrijf op zich als een multimediaal 
kunstwerk beschouwen, en in die zin wel
licht als Warhols ultieme schepping. In de 
laatste beelden van de film die Slate en 
Davis in 1966 draaiden in Warhols atelier, 
zien we de Velvet Underground in actie, 
terwijl Gerard Malanga bezig is met zijn 
whip dance en Edie Sedgwick tuttend voor 
de spiegel staat. De aftiteling loopt al wan
neer Warhol zelf in beeld komt, druk telefo
nerend, terwijl een met helium gevuld zilve
ren kussen als een wolk voor zijn gezicht 
drijft. Warhol als bedrijfsmanager en im
presario: rock promotor, movie producer, 
product endorser en magazine publisher. 
Maar een manager die zich wel omhulde 
met passiviteit, om tegelijkertijd distantie te 
bewaren tussen zijn atelier en de buitenwe
reld. En tussen zijn atelier en zichzelf: “I 
don’t really feel all these people with me 
every day at the Factory are just hanging 
around me, I’m more hanging around 
them.” [4]

Sinds het begin van de j aren ’ 60 van de 
twintigste eeuw heeft zich een omkering 
voorgedaan en is men geneigd om ‘het be
sloten atelier’ juist als een anachronisme te 
zien, als een relict uit de romantiek. Zelfs 
Warburg wordt vanaf dat moment in ver
band gebracht met de intenties van de histo
rische avant-garde, in zoverre hij in het 
kader van zijn onderzoek getracht heeft om 
de grenzen tussen kunst en dagelijks leven 
te slechten. [5] Bildniskunst und floren- 
tinisches Bürgertum, waaruit het citaat aan 
het begin afkomstig is, poogt de sociaal- 
economische en mentale dimensie van het 
Florentijnse quattrocento te reconstrueren 
en het beeld van die eeuw te ontdoen van de 
typisch negentiende-eeuwse projecties. 
Maar zo eenvoudig zijn het besloten atelier 
en de open werkplaats niet tegenover elkaar 
te stellen. Hoe paradoxaal het misschien, 
ook lijkt in onze post-studio condition, de 
nadrukkelijke tussenkomst van het atelier is 
van het grootste belang geweest bij alle 
radicaal moderne pogingen om bewust aan
sluiting te zoeken bij het publiek. Een pu
bliek dat nog vorm moest krijgen, een nieuw 
publiek. Met de Parijse Salon was een open
bare ruimte voor de kunst ontstaan. In dat 
licht ontwikkelde het atelier zich tot een 
intieme en exclusieve tegenhanger. Salon 
en atelier gingen een koppel vormen dat 
vóór de negentiende eeuw niet bestond. Het 

atelier van Delacroix markeert hier een be
ginpunt.

Schilders waren voor hun succes ge
heel afhankelijk geworden van de Salon. Ze 
moesten tegemoet komen aan de vraag van 
‘het publiek’ naar grote en, in academische 
zin, voltooide historiestukken. Delacroix 
echter stelde onafhankelijkheid en indivi
duele integriteit boven een succesvolle car
rière. Daarom keerde hij zich bewust af van 
het onbepaalde publiek dat de Salons en 
masse bezocht, om zich te laven aan de 
schilderkunst zelf. Hij wilde weer aankno
pen bij de grootse traditie van ‘het barokke’, 
en in concurrentie treden met Rubens, de 
Venetianen of Michelangelo. Hoewel hij 
een groot verhalenverteller was en het spec
taculaire effect niet schuwde, vond hij dat 
het publiek in de eerste plaats moest worden 
verleid door de virtuositeit waarmee hij zijn 
verfstreken neerzette en zijn kleuren 
orkestreerde. Zelfs de historiestukken die hij 
op de Salon tentoonstelde, moesten voor 
hem alle kwaliteiten bewaren van de eerste 
schets. Zo zou het publiek directer in contact 
komen met het schilderen zoals dat had plaats
gevonden in het atelier. Een volgehouden 
schetsmatige werkwijze kon het oog strikken 
door de wendingen van de verf of verlokken 
door een onverwacht schilderkunstig detail. 
Omdat het schilderij ‘onvoltooid’ leek, werd 
het publiek aangespoord tot nauwkeurige 
observatie. Maar publiek en kritiek - met 
uitzondering van Baudelaire - zagen in deze 
geste slechts een provocatie aan het adres van 
‘de ware kunst’. Delacroix speelthet atelieruit 
tegen de Salon. Doordat hij een productieve 
spanning creëert tussen het atelier en de open
bare tentoonstelling, speelt hij echter onrecht
streeks een cruciale rol voor het ontstaan van 
factories als die van Oldenburg en Warhol.

Gedeeltelijk ontoegankelijk

Marcel Duchamp ruilt in 1915 Parijs voor 
New York, en raakt daar gefascineerd door 
de etalages waarin de nieuwste producten 
van industrie en techniek worden ‘tentoon
gesteld’ als betrof het een galerie. De kunst 
breidt zich uit naar het dagelijks leven, en de 
kunstenaar raakt aan het shoppen verslin
gerd. Hij koopt in een ijzerwinkel een ge
wone sneeuwschop. Het voorwerp wordt 
voorzien van de tekst ‘In Advance of the 
Broken Arm’, gesigneerd ‘[after] Marcel 
Duchamp’, met een koord vastgemaakt aan 
het handvat en opgehangen aan het plafond 
van zijn tijdelijke atelierruimte. Enkele 
weken later koopt hij een gewone schoor
steenventilator. Dit voorwerp wordt op de
zelfde wijze gesigneerd, voorzien van een 
even dissociatieve tekst, ‘Pulled at 4 Pins’, 
en in het atelier opgesteld (het voorwerp 
ging verloren en is niet fotografisch gedo
cumenteerd). Omstreeks diezelfde tijd komt 
Duchamp op het idee om deze uitverkoren 
voorwerpen ‘readymades’ te noemen: mas
saal en machinaal vervaardigde voorwer
pen zonder enige esthetische kwaliteit, ge
kozen op basis van ‘visuele onverschillig
heid’. Dit in tegenstelling tot het ‘fietswiel 
op keukenkruk' uit 1913, dat thans alge
meen als eerste readymade wordt geaccep
teerd. Wanneer hij het wiel in zijn Parijse 
atelier ronddraaide, verschafte dit hem een 
genoegen dat vergelijkbaar was met het 
staren naar vlammen in een open haard. 
Naar eigen zeggen was deze assemblage 
aanvankelijk niet meer dan een aardig 
atelierrekwisiet. Maar in 1916 vervaardigt 
Duchamp een tweede versie.

Opmerkelijk genoeg neemt hij deze 
readymades steeds mee bij het wisselen van 
atelier. Wanneer Duchamp in oktober 1916 
eindelijk meer jaren na elkaar een atelier 
betrekt in 33 West 67th. Street, groeit deze 
ruimte uit tot één van de merkwaardigste 
‘installaties’ ooit. In 1917 hangt Duchamp 
nog een hoedenkapstok (Porte-chapeau) aan 
het plafond en schroeft hij een j assenkapstok 
(Trébuchet) vast op de vloer van zijn atelier. 
Dit kapstokkenexperiment dient “om te 
ontsnappen aan het conformisme dat vereist 
dat een kunstwerk wordt opgehangen aan 
de muur of wordt gepresenteerd op een 
ezel”. [6] In 1918 tenslotte koopt Duchamp 
een partij felgekleurde badmutsen. Hij snijdt 
ze in repen, maakt ze op willekeurige pun
ten aan elkaar vast en spant ze met draden 
vanuit verschillende hoeken door zijn ate
lier, dat op die manier gedeeltelijk ontoe
gankelijk wordt. Een soort veelkleurig 
spinnenweb. Omdat dit voorwerp makke
lijk kan worden gedemonteerd en in een 
koffertje opgeborgen, noemt Duchamp het 
Sculpture de voyage. Als hij in 1918 New 
York inruilt voor Buenos Aires, is deze 
reissculptuur het enige ‘kunstwerk’ dat hij 
meeneemt en uithangt.
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Dit New Yorkse atelier is dankzij een tiental 
zwartwitfoto’s gedocumenteerd. Wie de 
moeite neemt de vaak onscherpe foto’s 
nauwkeurig te bekijken, ontdekt nog meer 
voorwerpen. Zelfs het urinoir is op twee 
foto’s te ontwaren, eveneens opgehangen, 
gekanteld in de deuropening. Heel anders 
dus dan op de beroemde foto die Alfred 
Stieglitz maakte van het voorwerp. Hij 
plaatste het urinoir op een sokkel, artistiek 
belicht en met een schilderij van Marsden 
Hartley als achtergrond. Stieglitz manoeu
vreerde het voorwerp in de richting van een 
sculptuur. Maar niet wetend wie ‘de auteur’ 
was, werd hij in feite gemanipuleerd door 
Duchamp. Stieglitz gaf het vulgaire urinoir 
een esthetische kwaliteit. Duchamp experi
menteert in zijn atelier niet alleen met de 
tijd-ruimtelijke relatie tussen voorwerpen, 
maar ook met hun functionele relatie, nu ze 
hun gebruikelijke rol in het dagelijkse leven 
hebben prijsgegeven. Hij articuleert de ver
schijningsvorm van de voorwerpen, de plaat
sing in de ruimte en de ruimte zelf in hun 
onderlinge betrekking. De hoek van waaruit 
iets bekeken wordt, blijkt van groot belang, 
getuige de foto’s. Het isolement van het 
atelier wordt gekoesterd en zelfs opgevoerd, 
want Duchamp houdt zich volstrekt afzijdig 
van een cultuur die in het teken staat van 
expositie en commercieel belang. Het ate
lier is een geheim laboratorium, waarin wordt 
geëxperimenteerd met ongekende vormen 
en dimensies, die slechts bestaan bij de 
gratie van fotografische documentatie. Daar
onder bevindt zich een foto waarop alleen 
maar schaduwen zijn te zien. Geprojecteerd 
op de tweedimensionale wand door de 
driedimensionale voorwerpen, die Duchamp 
analoog hieraan als projecties van de vierde 
dimensie opvat. Zijn toenmalige fascinatie 
voor het niet-meetbare en n-dimensionale 
doet vermoeden dat er inhoudelijke verban
den zijn met The Large Glass, vanaf 1915 
het enige grote project waaraan Duchamp 
met tussenpozen werkt. Er is geen enkele 
aanwijzing dat de gekozen voorwerpen het 
atelier dienen te verlaten om als kunstwer
ken te worden geëxposeerd. De enige uit
zondering is het urinoir, dat bedoeld is om 
het 'exposeren/niet exposeren’ aan de orde 
te stellen. Fountain wordt in 1917 om strate
gische redenen niet geëxposeerd. Duchamp 
trekt het voortijdig terug wanneer de gulle 
invitatie voor de tentoonstelling van de 
Society of Independent Artists een farce 
blijkt te zijn. De signatuur ‘R. Mutt’ ver
wijst naar ‘Mott and Co’, één van die fir
ma’s die zijn (sanitaire) producten aanprijst 
als kunst. De enige twee readymades die in 
1916 in de Bourgeois gallery worden ten
toongesteld (niemand weet welke), blijven 
onopgemerkt. Tot tevredenheid van 
Duchamp.
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Het New Yorkse atelier van Duchamp (1916- 
1918) is volstrekt uniek op het moment van 
ontstaan en is opmerkelijk genoeg niet als 
kunstwerk opgenomen in The Complete 
Works of Marcel Duchamp (New York 
1969), het standaardwerk van Arturo 
Schwarz. Misschien is het geen kunstwerk, 
maar het is ook geen atelier. Overigens is de 
status van ‘kunstwerk’ in het geval van de 
readymades discutabel. Het blijft spannend 
om te speculeren over de rol die de artistieke 
omgeving van dit atelier gespeeld heeft bij de 
geboorte van de readymade. Een aantal van 
de genoemde foto’s wordt later opgenomen 
in Duchamps draagbare ‘privé-museum’, de 
Boïte-en-Valise ( 1935-’41 ). Ze worden voor 
deze gelegenheid op zo’n manier geretou
cheerd dat sommige readymades zijn uit
gelicht, terwijl aan de atelierruimte erom
heen elke contrastwerking is ontnomen. Dit 

effect wordt nog versterkt doordat ze met de 
hand zijn ingekleurd. Wanneer Duchamp 
wordt uitgenodigd om ideeën te leveren 
voor de inrichting van de internationale 
groepstentoonstellingen van de surrealisten, 
borduurt hij voort op de ateliergestes. In 
1938 (Parijs) laat hij, in de verduisterde 
centrale hal, 1200 lege kolenzakken ophan
gen aan het plafond. Zijn eerdere idee om 
dit te doen met omgekeerde open paraplu’s 
ging niet door omdat er niet genoeg voor
handen waren. Opnieuw het tarten van de 
wetten van de zwaartekracht, alsook het 
visueel en lichamelijk frustreren van het 
publiek, deze keer echter binnen de open
bare sfeer van het tentoonstellen. In 1942 
(New York) wordt een gedeelte van een 
zestien mijl lang katoenen koord als een 
web in de ruimte gespannen. Dat maakt de 
kabinetten waarin de kunstwerken hangen, 
moeilijk toegankelijk. Het slapstickeffect, 
veroorzaakt door mensen die de werken 
toch van dichtbij wilden bekijken, laat zich 
raden. [7]

Er zijn in het begin van de twintigste eeuw 
nog meer voorbeelden van kunstenaars die 
het atelier niet zomaar als een werkplaats 
beschouwen. Kurt Schwitters zette vanaf 
1920 zijn atelier aan de Waldhauserstrasse 5 
in Hannover vol met sculpturen die hij ver
vaardigde van afvalmateriaal uit zijn dage
lijkse leefomgeving. Deze sculpturen 
klonterden spoedig samen tot één grote zuil 
midden in zijn atelier. De dadaïstische Ka
thedrale des erotischen Elends zou het kern
stuk blijven van de MERZbau, maar kreeg 
een totaal ander aanzien toen Schwitters ér 
rond 1925 een constructivistisch skelet van 
hout en gips omheen zette. Ook daarna bleef 
hij zijn atelier doorlopend transformeren, 
tot hij in 1937 gedwongen werd Duitsland te 
verlaten. Ook de ensembles die de beeld
houwer Constantin Brancusi vanaf de ja
ren ’20 creëerde in zijn ateliers (Impasse 
Ronsin no.8 en no. 11, Parijs) lijken een 
eigen leven te leiden. De honderden zelf- 
genomen foto’s waarmee Brancusi dit pro
ces documenteerde, tonen een atelier dat 
steeds minder lijkt op een werkplaats, met 
gereedschap, hout- en steenblokken en gruis. 
Rond 1930 kreeg elk voltooid werk zijn 
definitieve plaats in de ruimte van het ate
lier, wat een ‘installatie’ deed ontstaan die 
de suggestie wekt een kunstwerk op Zich
zelf te zijn. Een ingreep als het gedeeltelijk 
pompejaans rood schilderen van een muur, 
omhetglad gepolijste brons van zijn Oiseau 
dans l’espace beter te laten uitkomen, wijst 
in dezelfde richting. Een soortgelijke in
druk maakt het beroemde atelier dat Piet 
Mondriaan tussen 1921 en 1936 bewoonde 
in Parijs (26, Rue du Départ). Het atelier 
demonstreerde Mondriaans principes van 
het neoplasti-cisme even voorbeeldig als de 
schilderijen zelf. De grote en lichte ruimte 
met hoog plafond had een wat ongelukkige 
vijfhoekige plattegrond die Mondriaan op 
ingenieuze wijze ‘optisch corrigeerde’ door 
tegenover, maar parallel aan de muur rechts 
van de ingang een grote zwart geschilderde 
kast neer te zetten en daarnaast, in het ver
lengde van de kast, een schildersezel buiten 
gebruik. Hierop plaatste hij grote rood, grijs 
en wit geschilderde stukken karton, waar
door hij het bed achter de ezel gedeeltelijk 
aan het zicht wist te onttrekken. Ook de rest 
van het schaarse meubilair paste zich aan 
deze strakke entourage aan, inclusief de 
wulpse fauteuil van teenwilg die hiertoe wit 
was geschilderd. Maar het belangrijkste 
waren de muren, en dan vooral het grote 
ononderbroken muuroppervlak schuin te
genover de ingangsdeur. De muren gaven 
een ritmisch spel te zien van rechthoeken in 
verschillende formaten, en in primaire kleu
ren (rood, geel en blauw) of ‘niet-kleuren’ 
(wit, grijs en zwart). Deze waren ofwel 
beschilderd, ofwel afgedekt met losse stuk
ken karton die heen en weer geschoven 
konden worden, waardoor steeds nieuwe 
situaties ontstonden. Tegen deze muren kre
gen de schilderijen een prominente plaats. 
Ze werden onderworpen aan dezelfde strikte 
eis van optische tweedimensionaliteit, maar 
dan in een meer gecondenseerde vorm. 
Omdat ze enigszins loskwamen van de muur, 
gingen ze daarmee een spanningsrelatie aan. 
Die werd nog opgevoerd doordat de lijst 
achter het beschilderde oppervlak terug
week. De schilderijen ontvouwden zich niet 

langer naar binnen, maar traden trapsgewijs 
naar voren. Tegelijk beteugelde de (ver
brede) lijst de expansiedrift van de lijnen, 
waardoor de schilderijen als zodanig intact 
bleven, als ‘een beelding op en door zich- 
zelve’. Ze vormden het attractiepunt van 
waaruit de verbinding met de ruimte tot 
stand kwam. Zo ontstond een unieke ab
stracte esthetische eenheid die elke vorm 
van ornamentiek of design weerstond. Te
gelijk was dit atelier zowel een provocatie 
van het chao-tische en gefragmenteerde 
stadsleven van Parijs als een anticipatie op 
een ruimtelijke totaliteit waarin de schilder
kunst als afzonderlijke discipline zou wor
den opgeheven, zoals Mondriaan had uit
eengezet in Le Home, La Rue, La Cité uit 
1927.

Tussen 1926 en 1930 laat Mondriaan dit 
atelier een aantal keren volgens zijn aanwij
zingen fotograferen. De geënsceneerde fo
to’s hebben door hun nadruk op frontaliteit 
stuk voor stuk een streng uiterlijk. Ze bevat
ten opmerkelijke details, zoals de zwarte 
ezel tegen de achterwand. Mondriaan maakte 
bij het schilderen nooit gebruik van een 
ezel; hij legde zijn doeken horizontaal op de 
tafel tegenover het grote raam, en gebruikte 
de ezel alleen om bepaalde schilderijen aan 
bezoekers te tonen. Op de foto’ s fungeert de 
ezel hoogstens als embleem van een type 
atelier dat buiten werking is gesteld. Als 
formeel element dient hij om de horizontale 
en verticale lijnen van de muur te benadruk
ken. Mondriaan ging zelfs zo ver om ver
schillende onderdelen van de ezel zwart of 
wit te schilderen, om de beoogde asymme
trie te verkrijgen (foto 1927) of om de voe
ten van de ezel aan de achterkant af te zagen, 
teneinde de overgang van wand naar ruimte 
te markeren, op een manier die tegelijk elke 
perspectivische, werking uitbande (foto 
1930). Maar niet alles wordt onderworpen 
aan Mondriaans strenge regie. Opmerkelijk 
zijn bijvoorbeeld de spiegels die op som
mige plaatsen tegen de muren waren aange
bracht. Ze moeten de uitgekiende harmonie 
van de grote muur, waartegenover ze zich 
bevonden, hebben verstoord. Wie zich door 
de ruimte bewoog, zal af en toe verrast zijn 
geweest door onverwachte reflecties van 
het atelier. Ook de ruitvormige schilderijen 
die Mondriaan in deze periode maakt, bren
gen een ruimtelijke desoriëntatie teweeg, 
vergelijkbaar met die van de spiegels. Door 
de schilderijen op hun punt te zetten en 
binnen het beeldvlak de horizontale en ver
ticale lijnen te handhaven, ontstaat er een 
dubbele oriëntatie, die van de ruit en die van 
het raster. De positie die het schilderij in
neemt in de ruimte blijkt bij dit type schilderij 
van cruciaal belang. Op de achterkant van 
Foxtrot A (1929) schrijft Mondriaan precies 
hoe dit schilderij dient te worden opgehan
gen, op welke hoogte en in welke relatie tot 
het blikveld van de beschouwer.
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Zelfs in zijn strengste periode was 
Mondriaan niet de saaie piet die menigeen 
nog steeds in hem ziet. Het lijkt wel of 
André Kertész juist deze speelse kant wilde 
benadrukken toen hij in 1926 Mondriaans 
leefruimte fotografeerde. Van hem is de 
beroemde foto van de wenteltrap die naar de 
atelierruimte leidt; vlak naast de voordeur 

bevindt zich een tafel met daarop een ronde 
vaas met een bloem. Voor wie oppervlakkig 
kijkt, verbergt deze zwartwitfoto dat het om 
een kunstbloem gaat; Mondriaan heeft bo
vendien stengel en blad wit geschilderd 
“om dat onmogelijk naturalistische groen 
uit mijn interieur te bannen”. [8] Het 
atelierrekwisiet komt niet minder bizar en 
dadaïstisch over dan ‘het fietswiel’ van 
Duchamp; en het is eveneens bedoeld om de 
leefruimte te veraangenamen. Maar tegelij
kertijd hield Mondriaan met één laag witsel 
de natuur, haar onzuiverheid en de toeval
ligheid van haar uiterlijke verschijnings
vorm, buiten zijn gezichtsveld. Beide kun
stenaars werden bij de inrichting van hun 
atelier gedreven door een excessieve logica: 
de absurde wetmatigheden van de droom 
resulteerden bij Duchamp in een ‘surrea
listisch’ spel met de dimensies van het alle- 
daagse bestaan; terwijl Mondriaan zelfs een 
gewone bloem onderwierp aan de 'neoplas- 
tische’ principes van verinnerlijking en ab
stractie.

Dansen voor de camera

Toen Pollock stierf, liet hij een atelier achter 
dat niet meer was dan een loods. Zonder 
Pollock, Zijn schilderijen en Zijn schilders- 
benodigdheden was het gewoon leeg. Thans 
is het atelier in Springs (Easthampton) weer 
in de oude staat hersteld en als museum te 
bezoeken. Maar zonder schilderijen. Be
zoekers wordt gevraagd om bij het betreden 
van de ruimte de schoenen uit te doen. Hier 
schilderde Pollock tussen 1947 en 1950 de 
meesterwerken waarmee hij de schilder
kunst daadwerkelijk een ander aanzien gaf. 
Schilderijen die de zichtbare sporen droe
gen van de manier waarop ze werden ver
vaardigd: de drippings, de afdruk van zijn 
handen {Number I), de rotzooi van de vloer 
{Full Fathom Five). Terwijl de vaak enorme 
doeken op de vloer van zijn atelier lagen 
uitgespreid, werden ze door Pollock be
sprenkeld en bevloeid, hetgeen tenslotte 
resulteerde in intrigerende verfweefsels van 
druppels en draden. Pollock wist de 
schildersgeste als zodanig vast te leggen, 
hierbij geholpen door de zwaartekracht. 
Nooit eerder had de schilderkunst zo’ n spek
takel te zien gegeven. Logisch dat men zich 
uitgedaagd voelde om dit atelier binnen te 
dringen en naar middelen zocht om de kun
stenaar te betrappen bij het scheppingspro
ces. In 1950 lukt het Hans Namuth om 
Pollock, aan het werk in zijn atelier, met 
behulp van de camera vast te leggen. Het 
levert vijfhonderd foto’s op en twee films. 
Het is de eerste keer dat schilderkunstige 
activiteit zo gedetailleerd wordt vastgelegd. 
Namuths tweede film uit 1951 wordt ge
deeltelijk buiten opgenomen, om in kleur te 
kunnen filmen. Hier komt de beroemde 
sequentie tot stand waarin we Pollock aan 
het werk zien op een glasplaat. Hij ziet ons 
niet, maar wij kijken hem recht in het ge
zicht omdat we ons aan de andere kant van 
het glas bevinden. Op die manier is het 
zowel voor Pollock als voor ons mogelijk 
om ‘letterlijk in het schilderij te zijn’. Deze 
twee films van Namuth hebben uiteindelijk 
een grotere impact op het verdere verloop 
van de Amerikaanse kunst gehad dan de 
schilderijen zelf. Wat bleef hangen in het 
collectieve bewustzijn was het beeld van 
Pollock die bezig is een ‘rituele dans’ uit te 
voeren. De films inspireerden tot nieuwe 
vormen van kunst, tot performances en body
art, tot environments en happenings. Vor
men die overigens niet per se in het atelier 
worden uitgebroed. Pollock werd door veel 
collega’s gewaardeerd omdat hij de schil
derkunst vernietigd zou hebben; maar dat
gene waardoor zijn schilderkunst vernietigd
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werd, was ironisch genoeg het voyeurisme 
van de foto- en filmcamera. Om zijn expe
riment met de schilderkunst te kunnen uit
voeren was het contact met de materialiteit 
van de verf in de beslotenheid van het atelier 
noodzakelijk. De komst van de camera in 
het atelier plaatste niet de schilderijen maar 
de kunstenaar in het centrum en maakte van 
Pollock een acteur. Bij elke handeling zag 
hij zich voortaan als een performer die de 
schilder in de weg zat.

Allan Kaprow zette de toon, toen hij 
eindjaren ’50 de enorme schilderijen die in 
het atelier bij elkaar stonden, als environ
ments begon te ervaren, en Pollocks de
structie van conventies als “een terugkeer 
naar het punt waar kunst actiever was 
geïnvolveerd in het ritueel, in de magie van 
het leven”. [9] Hij maakte zo de stap buiten 
het atelier, naar de happening, de installatie 
en het environment, dat hem toeliet het 
werkelijke leven in de stad als “een doek 
voor actie” te behandelen. Kaprow was ooit 
als schilder begonnen, net als Eva Hesse, 
Richard Serra en Bruce Nauman. Ook zij 
raakten in de jaren ’60 geïnspireerd door 
Pollocks vermeende breuk met de schilder
kunst. Ze begonnen ‘dingen te doen’ in hun 
atelier met behulp van een heel aantal in die 
tijd onartistieke materialen zoals touw, vilt, 
glas, rubber en lood. Deze, acties werden 
fotografisch of filmisch gedocumenteerd. 
De beroemde foto van Gianfranco Gorgoni 
waarop Richard Serra, getooid met stof- 
masker en -bril, op het punt staat een hoe
veelheid gesmolten lood met een knots weg 
te werpen, heeft duidelijk zijn vertrekpunt 
in de films van Namuth. Splashing (1968) 
bestaat als ‘sculptuur’ slechts bij de gratie 
van dit vastgelegde gebaar. De aanblik van 
de kunstenaar als een bliksemslingerende 
Zeus in zijn atelier levert een fraai beeld op, 
maar is bedoeld om de toeschouwer bewust 
te maken van de conventionaliteit van de 
plek en de handeling. Wat dit laatste aspect 
betreft, wordt de meest provocerende stap 
gezet door Bruce Nauman, wanneer hij zich 
de vraag stelt wat een kunstenaar zou doen 
in zijn atelier als hij, hoewel opgeleid als 
schilder, geen linnen, verf of kwasten meer 
ter beschikking had. Stel je voor, Pollock 
gecastreerd! “If you see yourself as an artist 
and you function in a studio and you’re not 
a painter, if you don’t start out with some 
canvas, you do all kinds of things - you sit 
in a chair or pace around. And then the 
question goes back to what is art? And art is 
what an artist does, j ust sitting around in the 
studio.” [10] Nauman raakt gefascineerd 
door het lege atelier. Wat doet iemand die 

, zich kunstenaar noemt in zo’n ruimte, wan
neer hij niets om handen heeft behalve zich
zelf? Hij begint zich af te vragen wat hij daar 
doet: rondlopen, op een stoel zitten en voor 
zich uit staren, koffiedrinken enzovoort. Hij 
raakt gefixeerd op zijn eigen gedrag. Wat 
bijkomstig was, wordt hoofdzaak. In de 
winter van 1967-‘68 maakt Nauman enkele 
16 mm-films waarin hij een aantal van der
gelijke activiteiten in het atelier registreert: 
Walking in an Exaggerated Manner around 
the Perimeter of a Square', Playing a Note 
oh thé Violin While I Walk Around the 
Studio; Bouncing Two Balls between the 
Floor and Ceiling with Changing Rhythms 
en Dance or Exercise on the Perimeter of a 
Square. Deze zwartwitfilms zijn opgeno
men met een statisch camerastandpunt en 
duren elk tien minuten. Ze laten alleen de 
letterlijke uitvoering van hun titel zien. Het 
publiek dat naar deze films kijkt, registreert 
de gedragingen van Nauman in dezelfde 
‘real time’ als de camera dit heeft gedaan. 
Het meest cruciale in deze films is dat het 
atelier leeg is, zodat een discrepantie ont
staat tussen het mythische beeld dat de 
beschouwer heeft van de scheppende kun
stenaar, zoals we dat uit de films van Namuth 
kennen, en datgene wat zich daadwerkelijk 
voor de ogen van het publiek afspeelt.

In de winter van 1968-‘69 maakt 
Nauman een aantal video’s waarin het me
dium zich enigszins verzelfstandigt ten op
zichte van de geregistreerde actie. Hij kan
telt de camera, of zet hem op zijn kop: Slow 
Angle Walk; Pacing Upside Down. Deze 
video’s duren een uur, zodat ze ook het 
uithoudingsvermogen van het publiek op de 
proef stellen. Soms zien we alleen een leeg 
atelier en horen we slechts het geluid van de 
voetstappen van de kunstenaar buiten beeld. 
Nauman creëert ook situaties die zijn ge
drag in het atelier extra frustreren. De video 
Walk with Contrapposto (1968) is opgeno
men in een smalle houten corridor, die naar 
achteren toe is afgesloten. De camera is zo 
opgesteld dat alleen de zijwanden van dit 
verontrustende rekwisiet in beeld komen, 
de rest van het atelier valt buiten het ge
zichtsveld. Nauman beweegt zich uiterst 
langzaam van achteren naar de camera toe 
en weer terug. Met de handen gekruist in de 
nek en met geëxalteerde bewegingen in 
contrapost volvoert hij zijn gestileerde ri-

André Kertész

Het atelier van Mondriaan, 1926

tuele dans. Een jaar later (1969) wordt deze 
corridorin het Whitney Museum (New York) 
tentoongesteld als zelfstandige installatie: 
Performance Corridor. Nauman zelf heeft 
zich uit zijn werk teruggetrokken en nodigt 
nu het publiek uit dezelfde wandeling te 
maken die hij eertijds in zijn atelier voor de 
camera deed. Op deze manier draagt Nauman 
zijn ervaring van het atelierexperiment over 
naar de publieke sfeer; verwant aan de ma
nier waarop Delacroix zijn schetsmatige 
werkwijze ooit een publieke context ver
schafte. De toeschouwer wordt gevraagd 
om, steeds opnieuw, het kunstwerk ‘te vol
tooien’, binnen een aantal restricties die 
door de kunstenaar zijn vastgesteld. Zoals 
bij velen van zijn tijdgenoten gaat het 
Nauman om een relativering van het ego 
van het kunstenaarschap en om een ontrege
ling van de vanzelfsprekende kunstperceptie 
van het publiek. De kracht van deze vroege 
films en video’s schuilt hierin dat Nauman 
het atelier niet verlaat, zoals veel van zijn 
generatiegenoten, en op die manier eenpost- 
studio condition creëert, maar dat hij het 
atelier transformeert binnen de eigen gren
zen en vervolgens, op basis daarvan, het 
kunstenaarschap van deze private ruimte 
naar het publieke domein van de instituties 
verplaatst. [11]

Decor en rekwisieten

Voor de Biënnale van Venetië in 1980 rea
liseerde Joseph Beuys een installatie met 
behulp van dertig rekwisieten, die hij in 
voorgaande ‘Aktionen’ had gebruikt, en 
vijftig schoolborden volgekalkt met aante
keningen en diagrammen. De titel Das 
Kapital, 1970-1977 bevatte een expliciete 
verwijzing naar het beroemde atelier- 
schilderij van Gustave Courbet dat voor de 
Salon van 1855 geweigerd werd, waarop de 
schilder besloot het, in concurrentie met de 
Salon, in een eigen loods tentoon te stellen. 
Dit schilderij wilde een resumé zijn van 
zeven jaren van Courbets artistieke leven. 
Het presenteerde, op voorheen ongekende 
wijze, het atelier als de centrale plek van 
waaruit de structuur van de samenleving 
door de kunstenaar kon worden overzien en 
verbeeld. Ook Beuys had naar eigen zeggen 
al datgene bijeengebracht wat hem in die 
bewuste zeven jaren, als kunstenaar tegen
over de samenleving, intensief had bezigge
houden. In tegenstelling tot Courbet maakte 
Beuys echter niet eerst een kunstwerk in 
zijn atelier, om in tweede instantie het pu
bliek daarmee te confronteren. Wat hij wilde 
tonen, realiseerde hij onmiddellijk in de 
tentoonstellingsruimte. Een aantal schetsen

en enkele notities volstonden Om aan het 
werk te kunnen. Zijn installatie moest, als 
een katalysator, ieder mens tot creativiteit 
aanzetten, en de vermeende crisis van het 
kapitalisme in zijn visioen van de toekomst 
- zijn soziale Plastik — te boven komen.

Het onderscheid tussen het isolement 
van het atelier en de publieke ruimte van de 
tentoonstelling is weggevallen. De kunste
naar kan voortaan overal en op elk moment 
zijn werkruimte installeren. Het atelier treedt 
als zodanig voor het voetlicht in het open
bare domein. Eén van de opmerkelijkste 
artistieke fenomenen van de laatste decen
nia is het daadwerkelijke binnendringen van 
het atelier in de galerie en het museum. 
Wanneer Rirkrit Tiravanija in een Keulse 
galerie een houten reconstructie maakt van 
zijn New Yorkse woon- en werkruimte, met 
inbegrip van keuken en badkamer, doet hij 
dat om zijn leven te kunnen delen met de 
bezoekers in den vreemde. Hij spoort ze aan 
om gewoon door te gaan met dingen die ze 
altijd al doen, zoals eten, slapen, spelen of 
wat knutselen. Zonder de sporen die ze 
achterlaten is er geen kunstwerk. In 
Tiravanija's installatie Tomorrow is Another 
Day (Kölnischer Kunstverein, 1996) is de 
kunstenaar wel aanwezig en zelfs bereid 
gratis een smakelijk Thais kerriegerecht te
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serveren, maar het feit dat hij zichzelf weg
cijfert, vormt een belangrijk aspect van zijn 
werk. Deze bereidwillige openstelling van 
‘zijn atelier’ voor het publiek is de exacte 
omkering van de narcistische opsluiting, 
die zo typerend is voor de meeste moderne 
kunstenaars sinds de negentiende eeuw. 
Tiravanija's reconstructie ontleent zijn ef
fect aan de bijna onmogelijke opgave haar 
te isoleren uit de voortgang van het leven 
van alledag. Een ander voorbeeld is Tracey 
Emin die, uitgenodigd voor een tentoonstel
ling in Stockholm, eveneens de galerie ge
bruikt om daarbinnen een afgesloten ruimte 
te creëren waarin ze twee weken lang slaapt, 
eet, de was doet en uithangt, maar ook een 
tentoonstelling realiseert: Exorcism of the 
Last Painting 1 Ever Made (Galeri Andreas 
Brandström, 1996). Het publiek wordt uit
genodigd om haar gade te slaan door de 
zestien fish-eyelenzen die in de muur zijn 
aangebracht. Door naakt rond te lopen en te 
schilderen in dit kunstmatig gecreëerde ate
lier speelt Emin de rol van kunstenaar én 
van naaktmodel. Soms ironiseert ze een 
rollenpatroon, door te poseren in houdingen 
die haar mannelijke collega’ s tot cliché heb
ben gemaakt. Ze gebruikt zowel het voyeu
risme van het publiek als het exhibitionisme 
van haar kunstenaarschap; zo hoopt ze ver
lost te raken van haar remmingen om te 
schilderen, waarvan ze op dat moment al 
een aantal jaren last heeft. Zowel in het 
geval van Emin als van Tiravanija wordt het 
atelier uitdrukkelijk als ‘kunstwerk’ geïn
stalleerd. De onontkoombare context van 
galerie en museum transformeert het dage
lijks leven van de kunstenaar en zijn publiek 
tot een kunstmatig paradijs. Maar dit leidt 
ook tot een nieuwe en paradoxale uitdaging: 
hoe blijft de illusie van een spanning tussen 
privé en openbaar intact waar deze 
tezelfdertijd in objectieve zin is opgeheven.

“Wat is Kunst? Sinds de negentiende 
eeuw wordt deze vraag onophoudelijk ge
steld zowel aan de kunstenaar, de museum
directeur, als aan de liefhebber. In werke
lijkheid geloof ik niet dat het gewettigd is 
van kunst een serieuze definitie te geven 
tenzij in het licht van één constante factor, 
namelijk de transformatie van Kunst in koop
waar. In onze tijd heeft dit proces zich 
dermate versneld dat artistieke met com
merciële waarden samenvallen. Wanneer 
we ons bezighouden met het fenomeen van 
de reïficatie, dan is Kunst een bijzondere 
representatie van dit fenomeen - een vorm 
van tautologie.” [12] Marcel Broodthaers 
kwam al vroeg tot het inzicht dat het in een 
volledig geïnstitutionaliseerde kunstwereld 
geen zin had om uit het atelier te ontsnappen 
of zich buiten het museum te begeven. Het 
atelier werd slechts verplaatst naar de fa
briek, de straat of naar de woestijn. Het 
museum voedde zich vervolgens met alles 
waardoor het in principe bedreigd werd, 
want het moest zijn voortbestaan veilig stel
len, en de cirkel was weer rond. Joseph 
Beuys werd de tentoonstellingskunstenaar 
par excellence, niet in weerwil van, maar 
juist vanwege zijn politieke utopie van een 
soziale Plastik, zijn alternatief voor het kapi
talisme. Broodthaers begreep dat er binnen 
het kapitalisme geen alternatief was voor het 
museum. De kunst kende slechts één context 
en functioneerde daarbinnen noodgedwon
gen als tautologie. Volgens Broodthaers was 
de kunstenaar sinds Duchamp nog slechts 
auteur van een definitie.

Om het museum te attaqueren brengt 
Broodthaers opmerkelijk genoeg het atelier 
in stelling. In 1968 installeerde hij een mu
seum in zijn atelier aan de Rue de la Pépinière 
in Brussel. Zijn Musée d’Art Moderne, Dé
partement des Aigles bestond vier jaar en 
verscheen op verschillende plekken in uit
eenlopende vormen. Het museum werd in 
de loop der jaren uitgebreid met twaalf 
secties. Broodthaers zelfwas de directeur. In 
zijn eerste verschijningsvorm in september 
1968, de Section XIXème Siècle, bestond het 
museum uit lege transportkisten die gebruikt 
werden voor het vervoer van kunstwerken, 
met daarop woorden als ‘picture’, ‘keep dry’, 
‘with care’ of 'fragil(e)'. Daarnaast had hij 
prentbriefkaarten met reproducties van be
roemde negentiende-eeuwse schilderijen 
(David, Ingres, Courbet, Wiertz, Meissonier) 
opgehangen. Tenslotte werden op de kisten 
doorlopend dia’s geprojecteerd van negen
tiende-eeuwse schilderijen en karikaturen. 
Door toedoen van de nivellerende werking 
van het ruil waardesysteem was het museum 
volgens Broodthaers niets meer dan louter 
omlijsting van ingelijste kunstwerken. 
Daarom waren de kunstwerken zelf afwe
zig. Het publiek dat zijn atelier bezocht, 
werd er geconfronteerd met een kritische 
analyse van ‘het museum’ in de vorm van 
een kunstwerk. De meest legendarische af
deling van het Musée d’Art Moderne, 
Département des Aigles ontstond in 1972 
toen Broodthaers in de Kunsthalle van 
Düsseldorf zijn Section des Figures .(Der

Tracey Emin

Exorcism of the Last Painting I Ever Made, Galeri Andreas Brandström, Stockholm, 1996

Adler vom Oligozan bis heute ) presenteerde. 
Hij maakte zijn zelf opgelegde taak van 
museumdirecteur volkomen waar toen hij 
voor dit doel meer dan driehonderd objec
ten en afbeeldingen rond het thema ‘ade
laar’ bijeenbracht, beroemde kunstwerken 
naast gebruiksartikelen. Alle tentoon
gestelde werken werden voorzien van een 
plastic plaatje met een nummer en het bij
schrift ‘Dit is geen kunstwerk’ (beurtelings 
in het Frans, het Duits en het Engels). Voor 
zover de werken opgingen in de neutralise
rende werking van de reeks, werden ze lege 
tekens. Maar omdat Broodthaers de cynische 
museumcontext tegemoet trad met een 
geënsceneerde museumfictie werden de
zelfde werken ook met poëzie geladen, en in 
staat gesteld elkaar en de toeschouwer te 
verleiden. Zolang de tentoonstelling duurde, 
konden de voorwerpen tegelijk ‘kunstwerk’ 
en ‘geen kunstwerk’ zijn. Broodthaers stelde 
hier een ‘experimentele tentoonstelling van 
zijn museum van moderne kunst’ tentoon. 
Een verdubbeling waarmee hij de actuele 
realiteit van het museum zichtbaar wist te 
maken, maar tegelijkertijd een ander poten
tieel articuleerde dat door die realiteit ver
borgen bleef.

“Reconstitution, la plus fidèle possible 
(?), d’un ensemble fait par l’artiste en 1968 
qui s’attaquait, à l’époque, à la notion de 
musée et à celle de hiérarchie. M.B. Paris 
1975.” Zeven jaar later keert Broodthaers 
de hiërarchie om, door een gedeelte van het 
atelier waar hij in 1968 zijn museum opende 
binnen het officiële circuit tentoon te stel
len: La Salle Blanche. Een container van 
blank hout geplaatst in een museumzaal. 
Een ruimte die niet betreden maar slechts 
bekeken mag worden: een kunstwerk. Een 
zo nauwkeurig mogelijke (?) reconstructie 
van het vroegere atelier, compleet met deur
en wandpanelen, ramen, een schoorsteen
mantel en twee radiatoren die echter trompe- 
l ’oeil blijken te zijn (namelijk fotografische 
reproducties). Dit is geen atelier. Het is een 
fictie. Het is een ironisch commentaar op de 
cultus van het atelier, als een heilige plek die 
na de dood van de kunstenaar nog kan 
worden bezocht, onaangeraakt en onveran
derd. De titel verwijst naar ‘the white cube’, 
de museumzaal met zijn witte muren; voor

Broodthaers slechts een decor, maar voor 
het merendeel van zijn tijdgenoten nog al
tijd de optimale conditie voor het tentoon
stellen van kunstwerken. La Salle Blanche 
is een lege huls, een mal, zoals de lege 
transportkisten dat waren. Ook nu moeten 
we het stellen met losse woorden die in 
groten getale in schoolschrift op de muren 
en de vloer zijn aangebracht: copie, 
collectionneur,portrait,pourcentage,prix, 
amateur, eau, paysage, brillant, toile, 
chevalet, galerie,perspective, abc, lumière, 
soleil, nuages, musée... Wat doet een kun
stenaar in zijn atelier wanneer hij niets 
omhanden heeft, maar ook geen zin heeft 
om heen en weer te lopen of dingen te doen? 
Broodthaers’ atelier is op een andere manier 
leeg dan dat van Nauman. Wat rest, is een 
kale ruimte en een hoeveelheid woorden die 
door de schij nbaar toevallige rangschikking 
en de veelvuldige herhaling al snel hun 
betekenis verliezen, en inwisselbaar wor
den. Maar in bepaalde combinaties zijn ze 
ook in staat beelden op te roepen, zoals dat 
van de schilder die voor het eerst wordt 
geconfronteerd met de effecten van het in
dustrieel kapitalisme. Door de fabricage 
van verftubes en de lichtgewicht ezel was 
deze plotseling in staat zijn atelier naar de 
buitenlucht te verplaatsen. Zo’n bewust 
archaïsch beeld zou een ironische bevesti
ging kunnen zijn van het verlangen van zijn 
Amerikaanse tijdgenoten het atelier voor
goed op slot te doen. Terwijl een andere 
combinatie van woorden ‘het atelier’ weer 
tot verschijning brengt, in al zijn rijkdom en 
complexiteit. Broodthaers’ lege atelier is 
als de mal van zijn zo geliefde mossel. En de 
kunstenaar is de mossel, volmaakt, omdat 
hij de schelp die hem vormt zelf creëert. 
Van binnenuit.

Er is bij Broodthaers uiteraard geen 
nostalgisch verlangen om terug te keren 
naar de beslotenheid van het atelier. Dat 
atelier is een anachronisme. Het is volko
men achterhaald. Maar precies om die reden 
raakte hij gefascineerd door dit en andere 
fenomenen uit de negentiende eeuw. Zijn 
lichtbakens waren Baudelaire en Mallarmé. 
Zijn obsessie gold de technische media in 
hun prille vorm: diaprojectie, eerste cinema. 
Als model voor publieke ruimtes in zijn

installaties verkoos hij het decor van het 
panorama of de wintertuin. Broodthaers 
vond de negentiende eeuw veel interessan
ter dan zijn eigen tijd, omdat bijna alle 
uitdrukkingsvormen die nog steeds gang
baar zijn, op dat moment waren ontdekt. Hij 
vond dan ook dat de kunstgeschiedenis het 
best in tegengestelde richting kon worden 
doorlopen. “Ik heb de indruk dat we vanaf 
een bepaald moment een reis terug in de tijd 
maken.” [13] Het ligt voor de hand om te 
denken dat Broodthaers hier het anachro
nisme van het negentiende-eeuwse atelier 
opnieuw in stelling brengt, zoals Warburg 
eerder deed met de werkplaats van de Re
naissance. Maar zijn speelse omkering van 
‘de kunstgeschiedenis’ laat zien dat 
Broodthaers niet langer gelooft in de 
onomkeerbaarheid van haar historisch ver
loop. Hij beseft dat precies dit geloof in het 
reële bestaan van de geschiedenis een der
gelijk anachronisme produceert. Hij is juist 
geboeid door vormen van anachronisme 
omdat ze niet bestaan, tenzij als fictie.

Noten

[1] Charles Baudelaire, L’Oeuvre et la vie 
de Delacroix, in: Claude Pichois (ed.), 
Oeuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 
1976, p. 761.
[2] Aby Warburg, Bildniskunst und 
florentinisches Bürgertum, in: Gertrude Bing 
(hg.), Gesammelte Schriften, Nendeln/ 
Liechtenstein, 1969, p. 113.
[3] Claes Oldenburg, Store Days, New 
York, Something Else Press, 1967, p. 28.
[4] Gretchen B erg, Nothing to Lose (inter
view met Andy Warhol), in: Cahiers du 
Cinéma, nr. 10, mei 1967, p. 40.
[5] Te beginnen bij William S. Heckscher, 
The Genesis of Iconology, in: Stil und 
Uberlieferunginder Kunst des Abendlandes 
(Akten des XXI. Internationalen Kongresses 
fiir Kunstgeschichte inBonn, 1964, Vol.III), 
Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1967.
[6] Arturo Schwarz, The Complete Works 
of Marcel Duchamp, London/New York, 
Thames and Hudson, 1969, p. 469.
[7] Duchamps ‘atelierexperiment’ 
vormde afgelopen vooijaar het uitgangs
punt van een door ondergetekende bege
leide werkgroep aan de Universiteit van 
Amsterdam. Thema van deze werkgroep 
was: ‘de rol van het atelier in de transforma- 
tie van het moderne kunstbegrip’. Van een 
aantal papers die in het kader van deze 
werkgroep werden geschreven, heb ik dank
baar gebruik gemaakt.
[8] Geciteerd in tent. cat. Mondrian: From 
Figuration to Abstraction, Tokyo, The Seibu 
Museum of Art, 1987, p. 32.
[9] Allan Kaprow, The Legacy of Jackson 
Pollock, in: Art News,jrg. 57, October 1958, 
pp. 24-26, 55-57.
[10] Coosje van Bruggen, Bruce Nauman, 
New York, Rizzoli, 1988, p. 14.
[11] Met betrekking tot de ontwikkeling 
van de ateliergebonden modernistische een
zaamheid naar de onbegrensdheid van de 
post-studio condition in de postmoderne 
wereld verwijs ik naar Caroline Jones, 
Machine in the Studio; Constructing the 
Postwar American Artist, Chicago/London, 
The University of Chicago Press, 1996. Dit 
is de enige mij bekende studie waarin ge
tracht wordt het atelier in een context te 
plaatsen. Omdat Jones deze ontwikkeling 
schetst als een bevrijding uit het atelier, 
schaduwt ze exact de intenties van de door 
haar behandelde Amerikaanse kunstenaars: 
Stella, Warhol en Smithson. Het atelier fun
geert hier als een negatieve referentie. De 
nadruk op dit discours verhindert dat het 
atelier als zodanig tot verschijning komt. 
Mijn tekst kan dan ook gezien worden als 
een antwoord op de (overigens fascinerende) 
studie van Jones. Voor een meer fundamen
tele kritiek op haar aanname van geschiede
nis als metafysica (“If my aims have a single 
name, it is history”, p. xvii), verwijs ik naar 
Frank Reijnders, Kunst — Geschiedenis/ 
Verschijnen en verdwijnen, Amsterdam, 
SUA, 1984 (1990).
[12] Marcel Broodthaers, To Be A Straight 
Thinker or Not to Be, in: tent.cat. Le Pri
vilège de I ’Art, Oxford, Museum of Modem 
Art, 1975, z.p.
[13] Anna Hakkens (ini. en red.), Marcel 
Broodthaers aan het woord, Gent/Amster
dam, Ludion, 1998, p. 16.

Illustraties pagina 18 : het atelier van Marcel 
Duchamp in New York, 1917-1920. De foto 
onderaan de derde kolom is van Man Ray.2 O
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Het einde van de anachronismen
JORINDE SEIJDEL

Nur der Anachronismus hat eine Chance, 
die Epoche zu überdauem.
Franz Werfel

Ondanks de hegemonie van het Nieuwe en 
het Nu hoef je in het dagelijkse leven maar 
oppervlakkig om je heen te kijken om gecon
fronteerd te worden met talloze anachronis
men, met dingen en voorstellingen die feite
lijk ‘tijdstrijdig’ zijn - anachronisme komt 
uit het Grieks: ana - terug, en chronos - tijd. 
Of het nu gaat om architectuur, afbeeldin
gen, gewone objecten, of om politieke of 
sociale structuren, alom aanwezig is dat wat 
niet direct uit het hedendaagse stamt. Dit 
betekent echter niet dat dat alles ook als 
anachronistisch wordt ervaren, integendeel, 
veel relicten uit het verleden dragen juist in 
belangrijke mate bij aan de verschijning en 
de ervaring van het contemporaine, dat om 
zich te kunnen profileren immers niét zon
der het oude kan: het aan continue innovatie 
onderhevige heden is in geen tijd oud en 
heeft voortdurend tekens uit het verleden 
nodig om zich als nieuw te kunnen presen
teren. In zekere zin worden deze ‘gewenste’ 
anachronismen dus doelbewust geprodu
ceerd en gecultiveerd, om het te doen voor
komen dat alles zo gebeurt alsof het allang 
gebeurd is.

In weerwil van de moderne neiging 
om het oude bij te zetten en te gedogen ten 
gunste van het nieuwe, zijn er tevens talloze 
zaken die als ‘ongewenste’ anachronismen, 
als ‘misplaatst’ in de tijd worden beschouwd, 
als ongevraagde of zelfs illegale voort- 
woekeringen van het verleden. Het zijn din
gen die hoe dan ook geen attractiviteit kun
nen ontlenen aan het verlangen naar vertra
ging, tegen de achtergrond van de razend
snelle veroudering van alles wat nieuw is.

Wat wel en wat niet op legitieme 
wijze voort kan blijven bestaan, wat wel 
of niet tot fout in de tijd wordt gerekend, 
lijkt vooral bepaald te worden door de-mate 
waarin dingen, ten koste of tenminste los 
van hun oorspronkelijkheid en oude orde, 
de tegenwoordige tijd kunnen prolongeren 
en affirmeren - niet voor niets bepleitten de 
door vooruitgang en dynamiek voortgedre
ven en met de eigen tijd gepreoccupeerde 
futuristen de grootscheepse vernietiging van 
alle anachronismen.

In samenlevingen die enerzijds muse
aal zijn en anderzijds de mediale vluchtigheid 
vieren, neemt het anachronisme een ambigue 
positie in; als experimentele denkfiguur toont 
het anachronisme bovendien het vermogen 
om de dominante temporele orde te provo
ceren, of om actuele vertogen te doorkrui
sen en te compliceren. Het zijn per definitie 
eigentijdse benoemingen en waarde- 
concepten die een rol spelen in de genese 
van een anachronisme: een anachronisme is 
dus, paradoxalerwijze, altijd ‘nieuwbakken’. 
Het anachronisme kan alleen in het heden 
als anachronisme verschijnen.

Waarom wordt bijvoorbeeld een 
zeventiende-eeuws stilleven generaliter niet 
als anachronisme ervaren, maar een schil
derij uit 2001 in de stijl van een stilleven uit 
de Gouden Eeuw wel? Waarom niet omge
keerd? Het eerste is immers niet van deze 
tijd, en wat dat betreft dus feitelijk ‘geda
teerd’, terwijl het laatste de facto uit de 
eigen tijd stamt, behlve op het niveau van 
de voorstelling. Precies omdat een anachro
nisme, ondanks zijn wezenlijke nieuwheid 
of materiële eigentijdsheid, vooral gecon
stitueerd wordt door zijn vermeende on
juistheid in het irreversibel geachte verhaal 
van de geschiedenis, door zijn ongepaste 
aanwezigheid in een bepaalde historische 
periode.

Als implicatie van een dergelijke 
geschiedenisopvatting is het anachronisme 
in die zin een modem begrip: het premoderne 
publiek, voor wie het verleden zich nog niet 
materieel hoefde te bewijzen, had helemaal 
geen moeite met historische onjuistheden 
binnen de voorstelling. Hoe dan ook, het 
anachronisme drijft de spot met het histo
rische besef en het lineaire tijdsmodel, met 
het heersende ‘beeld’ van de geschiedenis 
door geconsolideerde, chronologische rela
ties en officiële historische verbanden, be
wust of onbewust, te negeren of door elkaar 
te gooien. Het revelerende verhaal van Han 
van Meegerens schilderij De Emmaüs

gangers, dat in 1937 werd ontdekt als een 
echte Vermeer, om vervolgens in 1945 ont
maskerd te worden als een boosaardig ana
chronisme, illustreert de mate waarin 
waardebegrippen als authenticiteit en 
waarachtigheid een rol spelen in de veroor
deling van een object of voorstelling tot 
anachronisme. Het bewust faken van histo
rische echtheid, dus aangaande stoffelijkheid 
en voorstelling, impliceert dan een bedrog 
van de eerste orde, een misleiding van de 
geschiedenis en het geloof daarin. Zoals 
Van Meegeren het uitdrukte: “Rusteloos 
gedreven door een beklemd affect, veroor
zaakt door een te geringe erkenning, besloot 
ik, op een fatale dag, mij te wreken op de 
kunstcritici. ” [1] Na een korte periode van 
erkenning en het drama van de onthulling 
werd De Emmaüsgangers zonder pardon de 
officiële kunstgeschiedenis uitgegooid, om 
deel te gaan uitmaken van een andersoor
tige,pathopsychologische geschiedenis, van 
een schaduwgeschiedenis, waarin het ge
doemd is rond te dolen zonder erkende 
kunsthistorische kaders.

Anachronismen lijken voor een deel 
bepaald te worden door een onoplosbaar 
conflict tussen representatie (representatie 
opgevat als een opnieuw presenteren of 
laten zien van ‘iets’ op een tedere plaats en 
op een ander tijdstip) en presentie (in de zin 
van tegenwoordigheid), tussen uiterlijke en 
materiële vorm: een anachronisme past qua 
uiterlijke verschijning, qua voorstelling bij
voorbeeld in een tijdvak uit het verleden, 
maar niet wat betreft stoffelijke vorm; het 
stamt qua stoffelijkheid uit het heden, maar 
refereert qua afbeelding aan het verleden. 
Precies daarom provoceert het anachronisme 
de causaliteitsbeginselen of het historisch 
besef, en wordt het opgevat als een ver
dwaald ‘spookbeeld’ dat bezworen moet 
worden.

Anachronismen kunnen intentioneel 
tot stand gekomen zijn, als vormen van 
misleiding, of kunnen niet meer geldig ge
achte, en daarom onrechtmatig voort
bestaande overblijfselen uit het verleden 
zijn, maar ze ontstaan hoe dan ook vanuit de 
actuele blik. Het anachronisme kan alleen 
benoemd worden vanuit het heden en is dus 
onlosmakelijk verbonden met de tegenwoor
dige tijd. In die hoedanigheid bevestigt het 
de historische correctheid van ‘het andere’, 
zonder daarvan deel uit te kunnen maken.

De ongelijktijdigheid van het ana
chronisme, het veronderstelde ‘te vroeg’ of 
‘te laat’ zijn, de inopportuniteit of 
oneigentijdsheid ervan, is niet iets dat onge
daan gemaakt kan worden: een anachro
nisme kan haar juiste plek in de tijd nooit 
(her)vinden, kan nooit synchroniseren met 
de conventionele tijd - teruggezet in het 
verleden zou het anachronisme ook een 
anachronisme zijn. De fout in de tijds
volgorde kan niet hersteld worden door het 
anachronisme bij te schrijven in het tijdvak 
waaraan het refereert, tenminste niet zonder 
te moeten afwijken van het gevestigde beeld 
van de geschiedenis, en uiteindelijk dus niet 
zonder de tegenwoordige tijd te veranderen. 
Precies omdat het actuele zich daartegen 
beschermt, is de enige plek van het anachro
nisme de anachrone plek. In die zin is het 
anachronisme tijdloos, bevindt het zich bui
ten de geschiedenis in een perpetueel va
cuüm.

Anachronismen vormen ahistorische, 
anachrone geschiedenissen, onontcijferbaar 
vanuit het traditionele waarnemers- 
perspectief. Ze tonen de haperingen, 
‘glitches’, rafelranden en leemtes van de 
cumulatieve geschiedenis, en hebben de 
potentie om het teleologische geschiedenis

verhaal als constructie bloot te leggen en, 
zelf ficties zij nde, het fictieve karakter daar
van te tonen.

Binnen de praktijken theorie van de moderne 
kunst heeft het anachronisme een aparte sta
tus, en niet in de eerste plaats als stijlfiguur, 
waarbij binnen een hedendaags kader stijlen 
en beelden uit het verleden als citeerbare 
tekens fungeren. Anachronistische effecten 
zijn tot het wezen van de kunst gaan beho
ren. Volgens een moderne kunstopvatting 
moest kunst eeuwigheidswaarde hebben, 
zich onvergankelijk tonen. Kunst moest de 
vluchtigheid van het onvolkomen heden 
ontstijgen en appelleren aan de toekomst: in 
die zin moest ze dus fundamenteel 
anachronistisch zij n, ontsnappen aan de tijds- 
rekening van het moment, en kreeg ze een 
bovenhistorische ruimte toegewezen. Ech
ter, één waarvan de marges en de speling 
bepaald werden door een kardinaal histo
risch verhaal, waarin een correcte opeen
volging in de tijd bepalend was voor de 
betekenis en waarde van kunst. Als pendant 
hiervan kwam de kunst in het teken te staan 
van de mode, van ‘de eeuwige terugkeer van 
het nieuwe’, en werd ze opgenomen in het 
ruilwaardesysteem van het industrieel kapi
talisme. Kunst werd op een ander niveau 
van nature anachronistisch in potentie: het 
hedendaagse, het nieuwe, kan immers maar 
zo kort het duurt hedendaags of nieuw zijn. 
In de ideologie van het nieuwe zijn de be
grippen ‘ouderwets’, ‘achterhaald’ en 
‘gedateerd’ dan ook als vernietigende, ne
gatieve waardeoordelen gaan gelden: als 
anachronistisch bestempelde kunst kan bin
nen de kunstgeschiedenis geen enkele legi
timatie vinden. Hoewel, anachronistische 
kunst beweegt zich in een vervaarlijke zone, 
die enerzijds gedoogd wordt ter profilering 
van de 'tijd-correcte kunst’, maar tegelij- 
kertijd overlapt met de getroebleerde 
schaduwgeschiedenis waarin ook De 
Emmaüsgangers rondwaart.

Door het in de moderne kunst inge
bouwde anachronistische werd niet alleen 
de productie van kunst(geschiedenis) bin
nen het dominante kunsthistorische para
digma gaande gehouden, waarin kunst ge
fixeerd en geconsolideerd werd in de tijd. 
De geschiedenis werd ook tegen zichzelf 
ingezet, met als doel zich ervan te bevrijden: 
als kunst in een mum van tijd oneigentijds 
is, en daarom steeds opnieuw moet begin
nen vanuit een punt waarop heden, verleden 
en toekomst samenvallen, kan iets als de 
immanente finaliteit van de geschiedenis 
zich immers nergens meer op baseren. Exit 
anachronisme. Maar als het anachronisme 
in de kunst verdwenen is, is de Kunst dat 
ook.

In de hedendaagse cultuur heeft recycling de 
plaats van finaliteit ingenomen: de lineariteit 
van product-consumptie-afval-vuilnisbelt 
en/of museum, wordt vervangen door de post- 
historische kringloop van product-gebruik- 
separering-recycling-secundair product. [2] 
De reële orde van de consumptie-economie 
schrijft voor dat de duur van de opslag van 
dingen steeds korter wordt, maar anderzijds 
kan volgens de logica van de cultuurindustrie 
dat wat vandaag nieuw is en morgen oud, 
vroeger of later opnieuw ‘als nieuw’ in 
circulatie gebracht worden, hetzij als retro, 
re-run, revival, remake, sample of recycling 
- de geschiedenis niet als legitimatie voor 
het hedendaagse, maar als ‘stock’. Ook in 
deze zin is de voorstelling van een onom
keerbaar tijdverloop dus niet meer geldig, 
waarmee het anachronisme zelf een ana
chronisme is geworden, buiten spel gezet 
lijkt te zijn - of het zou om kunstmatig 
ontworpen anachronismen moeten gaan, om 
commerciële, hybridische vormen van his
torisch en hedendaags materiaal.

In de media- en informatiesamen
leving, waarin het traditionele ruimte- en 
tijdsbegrip verdampt onder invloed van de 
snelheid, gaat het tevens in steeds grotere 
mate om de onmiddellijkheid van dingen en 
gebeurtenissen, om directheid, gelijktijdig
heid en real-timeoverdracht. De historische 
ruimte, waarvan het anachronisme een 
bijproduct is, lijkt in de nieuwe constellatie 
van de telecommunicatie en -presentatie 
steeds meer een nostalgisch retro-effect. De 
afstand en orde in ruimte en tijd die het 
anachronisme nodig heeft om zich te kun
nen manifesteren, is opgelost in het gelijk
tijdige, in het simultane en synchrone, waarin 
het gaat om de live-ervaring en -presentatie 

van dingen en gebeurtenissen, en om een 
tegelijkertijd waarnemen van alles tegelijk.

Het tijdsconflict van het anachronisme 
wordt in de technologische media opgehe
ven. Niet alleen omdat de massamedia de 
geschiedenis ingewisseld lijken te hebben 
voor de eeuwige actualiteit, en voor de 
geheugenloosheid van het nieuwe en het 
Nieuws, maar ook omdat de nieuwste 
digitale technieken het mogelijk maken om 
oude vormen te converteren in datapakketjes, 
in rekenkundige bewerkingen. De immate- 
rialiteit van het digitale heft een van de 
grondslagen van het anachronisme op, na
melijk het conflict tussen representatie en 
materialiteit. De dingen in digitale vorm 
zijn allemaal gebaseerd op binaire getallen
reeksen, en ze zijn altijd even oud.

Hier zou evengoed tegenin gebracht 
kunnen worden datais de media en de nieuwe 
technologieën volledig in het teken staan van 
het Nu en van de ervaring en presentatie in 
real time, ze in feite alleen anachronismen 
kunnen voortbrengen, dat alle mediabeelden 
direct na hun lancering anachronistisch zijn, 
omdat ze in hun real timetransmissie bij elk 
volgend beeld direct hun actualiteit verlie
zen. De beelden zijn echter sneller of 'aan- 
weziger’ dan de gebeurtenissen: ze zijn eer
der zichtbaar dan de werkelijke gebeurte
nissen, die in hun materiële vorm door de 
meeste ‘ontvangers’ helemaal niet beleefd 
of aanschouwd kunnen worden. Wellicht 
zou je kunnen stellen dat hierdoor de werke
lijkheid zelf anachronistisch wordt, in die 
zin dat ze ervaren wordt als niet bij de tijd, 
als achteroplopend. Je kijkt om je heen en 
aanschouwt de gebeurtenissen: op het mo
ment dat je je richt tot de real time live- 
beelden ervan, is de werkelijkheid die je net 
zag alweer verdwenen. Of omgekeerd: je 
kijkt naar de beelden en zodra je je richt op 
de werkelijkheid die ze in beeld brengen, zie 
je iets anders. De beelden en de werkelijk
heid kunnen niet tegelijkertijd waargeno
men worden, en lopen daarom, tenminste 
vanuit het perspectief van de waarnemer, 
nooit synchroon - ze maken elkaar tot ana
chronisme. Echter, het switchen tussen beeld 
en werkelijkheid is nu juist wat we, door de 
onmogelijkheid ervan, achterwege laten. 
Daarmee is het anachronisme als nadrukke
lijke ondervinding uitgeschakeld. De nieuwe 
anachronistische conditie betekent het einde 
van het anachronisme als lapsus in de tijd, 
als ‘storing’ in de ervaring van werkelijk
heid en geschiedenis. Het anachronisme 
werd ervaarbaar door de dominantie van het 
lineaire tijdsmodel en het daaraan inherente 
historische besef. In een cultuur waarin de 
werkelijkheid onderhevig is aan museali- 
sering en mediatisering, waarin heden en 
verleden constant onderhevig zijn aan 
recycling, en waarin de media een andere 
tijds- en waamemingsstructuur creëren, is 
het anachronisme geen term meer van be- 
lang. Echter, niet omdat het werkelijk bui
tenspel is gezet, maar omdat het de 
tijd overtroffen heeft. Het einde van het 
anachronisme is de triomf ervan.

Noten

[1] Marie-Louise F.C.Doudart de la Grée, 
Geen standbeeld voor Han van Meegeren, 
Antwerpen, De Goudvink, 1966, p. 12.
[2] Zie ook: Wolfgang Ernst, Arsenalen 
van de herinnering, in: Mediamatic Maga
zine, vol. 8, nr. 1, zomer 1994, pp. 1913- 
1923.
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Intimiteiten uit de garderobe
Over kledij, het filmkostuum en een blanke huid

Dirk Lauwaert

Het ontgaat niemand dat de kledij vandaag 
een prominente rol speelt; niet alleen in de 
consumptie, maar ook in de reflectie, niet 
alleen als object in het dagelijkse leven, 
maar ook als beeldelement, niet alleen als 
ding, maar ook als maatschappelijke dyna
miek. Tegelijk valt ook op dat onze reacties 
op dat feit vol innerlijke tegenspraak blij
ven. De moralistische afwijzing van de mode 
werkt des te koppiger door omdat ze zich 
onder de meest diverse vormen aandient, 
niet in het minst als cynische hommage aan 
de schijn.

Desondanks lijkt de nieuwe positie 
van de kledij een mutatie. Het pact dat de 
kledij ooit met de mode sloot, lijkt vandaag 
een niveau hoger getild te zijn. Heeft dat 
pact de kledij ooit autonoom gemaakt, dan 
is de kledij vandaag de uiting van een ‘idee 
der mode’. Die mutatie is de verovering van 
een conceptuele autonomie.
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Eerdere pogingen om de kledij te concep
tualiseren, gingen steeds uit van reform- 
bewegingen. De ontwikkeling van een idee 
van de kledij was steeds gericht op 
vereenvoudiging: moraliserende sanering, 
comfort dat de vestimentaire erotiek weg
knipt. Maar het ging er vooral om de kledij 
te bevrijden uit de greep van de mode. Het 
belang van de kledij werd erkend, dat van de 
mode combattief bestreden. Kledij kon ge
dacht worden, door vooral de mode uit te 
schakelen.

Vandaag gaat het nu juist niet om het 
denken van de kledij, maar om de 
conceptualisering van de mode. De vrijheid 
van het conceptuele is echter geen existen
tiële vrijheid, integendeel. Op het eerste 
gezicht lijkt de conceptualisering een be- 
vrijding van het normerende: het vestimen
taire als zodanig wordt denkbaar. Dit den
ken wordt de consument toegeschoven, meer 
nog dan dat het door de couturier en zijn 
propagandist (de fotograaf) gemaakt wordt. 
De term ‘modebewust’ is fundamenteel van 
waarde verschoven: niet langer verwijtend 
(modeverslaafd), maar combattief valori
serend (zelfbewust). De steeds explicietere 
‘ideeënmode’ trekt zijn conceptueel tracé 
vooral doorheen de mentale wereld van de 
gebruiker. We herdenken zelf de mode, en 
we doen dat zelfbewust. We zijn geen slacht
offers meer van het modieuze, maar beoefe
nen expliciet ‘het nieuwe kleden’ (zoals 
men in de jaren twintig van de vorige eeuw 
sprak van ‘das neue Sehen’).

Zulke conceptualiseringen heeft men 
tijdens het interbellum gezien in bijvoor
beeld film en fotografie (maar ook in litera
tuur en plastische kunsten). Het liet de be- 
vrijding toe van hét filmische en hét foto
grafische, waardoor geheel nieuwe objec
ten denkbaar werden (dé Film, dé Fotogra
fie), met ongehoorde gevolgen voor de prak
tijk en de perceptie. Hier ontstond niet meer 
of niet minder dan de moderne film en de 
moderne fotografie. Maar achteraf is dat 
een dodelijke impasse gebleken - het for
malisme van een zuivere film en fotografie 
elimineert de onzuivere praktijken en blok
keert de beweeglijkheid van het veld. De 
conceptualisering saneerde de onzuivere 
praxis weg, ten voordele van een vrij zwe
vende formalistische logica. Staat er iets 
gelijkaardigs op het spel in de mode? Staat 
ook daar een formalistische logica klaar om 
het pas ontdekte vestimentaire meteen weer 
onleefbaar te maken?

Uiteraard heeft deze conceptualistische 
mutatie vandaag in een heel andere cultu
rele context plaats: de formalistische uto
pieën van het modernisme worden virulent 
bestreden, als moraliserend én als reductie. 
Toch is het postmoderne cynisme niet meer 
dan een verdraaide kanselrede; de hom
mage is sarcastisch, want het object blijft 
verfoeid. Het concept voedt het moralisme 
niet, maar neutraliseert het evenmin. Zowel 
het oude als het nieuwe formalisme hebben 
beschamende nevenwerkingen: desensibili- 
sering, vernauwing, didactische dictatuur, 
prekerig triomfalisme (of in postmoderne, 
versie: cynisch triomfalisme). De emanci

patie van het vestimentaire in de ‘idee van 
de mode’ installeert haar verarming.

De conceptualisering van het Nieuwe 
Kleden gebeurt in de eerste plaats niet ver
baal en theoretisch, maar in visuele termen, 
in een imposante promotionele beeldvor
ming. Modefotografie schrijft een meester
lijke kroniek van het hedendaagse leven; zij 
formuleert het Nieuwe Kleden als een visu
ele tekst. De conceptualisering gebeurt in 
beelden. Dat het fotografische beeld van
daag conceptualiserend werkt - en het zal 
dat via de digitaliseringvermoedelijk steeds 
sterker kunnen -, wijst óp een omwenteling 
even spectaculair als die van de reportage- 
fotografie die vanaf de jaren twintig de 
opdracht had de wereldgeschiedenis visu
eel vorm te geven.

Toch is deze fotografie niet de hoeder 
van het concrete, maar draagt ze er als geen 
ander toe bij om met haar maniëristische 
strategieën het Nieuwe Kleden als een ab
stract, lichaamloos spel te promoten; als 
conventie, leeg teken, arbitraire signifiant. 
Uitgerekend in fotografische beelden wordt 
het programma van fysieke eliminatie uit
gevoerd - ten voordele van de vrijheid van 
het concept. De mutatie van het Nieuwe 
Kleden heeft alles met het verdwijnen van 
het lichaam en het triomfantelijk verschij
nen van het conceptualistische beeld te 
maken.

Verbluffend. Niet alleen omdat foto
grafie hier net bewerkstelligt wat haar we
zen tegenspreekt (document te zijn van het 
concrete), maar vooral omdat kledij toch 
essentieel lijfelijk, erotisch en concreet is. 
Het gewicht van Te vécu’, het beleefde lijkt 
de kern te zijn van ieder dragen van een 
kleed of een pak. Concepten draagt men 
niet, men gebruikt ze; gedachten daarente
gen, net als kleren, draagt men: gedachten 
gebruiken je, zoals kledij je bepaalt. Het 
Nieuwe Kleden draagt men blijkbaar niet, 
maar projecteert men. Tekens worden al
leen nog gepercipieerd door hun differentie, 
niet meer door hun materialiteit. Het (oude) 
dragen van kleren is een volwaardige praxis 
van Te vécu’; het (nieuwe) projecteren is 
een twijfelachtige praxis van de differentiali- 
teit als systeem.

Natuurlijk zijn beeldvorming en 
conventionaliteit altijd deel van het kleden. 
Het haarscherpe besef daarvan kenmerkt 
het Nieuwe Kleden, maar het is een exclu
sief inzicht, dat geen ander meer toelaat. Het 
uitgeslotene is al datgene wat ik hierna Te 
vécu’ wil blijven noemen. Want wie naar 
een modefoto kijkt, ziet weliswaar een foto

grafische constructie, maar hij ziet ook een 
zeer lijfelijk voorstel dat diep ingrijpt in zijn 
lichaamsbeleving.

HetNieuwe Kleden moet dat ‘beleefde’ 
vroeg of laat weer incalculeren. Niet uit 
verlangen naar het subjectief vitale, maar 
omdat Te vécu’ de plaats is van de contra
dicties en incoherenties, die door de 
conceptualisering steeds weggesaneerd 
worden (dat is immers de taak van concep
ten). Mode is rusteloze beweging tussen 
tegenstrijdige en nooit blijvend oplosbare 
eisen van het geleefde bestaan.

Het Nieuwe Kleden is spectaculair 
rijk aan ideeën. Die rijkdom is des te verruk
kelijker omdat de ideeën visueel geformu
leerd worden. Dat maakt deze ideeën echter 
niet minder abstract en reducerend. Het 
Nieuwe Kleden is in die zin zeer arm aan 
ervaring, nuance, sensibiliteit en stijl. Het 
Nieuwe Kleden genereert semantische ver
rijking, maar installeert verarming van de 
beleving. Cruciale begrippen als elegantie 
en chic zijn geen stuwende krachten meer. 
Vandaar de noodzaak om de modeconcepten 
aan het vuur van het beleefde te onderwer
pen. Het Nieuwe Kleden kan geen creatie 
blijven van grafische ontwerpers; de 
conceptuele explosie moet aan het lijf ge
toetst worden. Wat het lijf zegt, moet weer 
gehoord worden. Of ook nog: de spannin
gen en contradicties van het dragen moeten 
weer een stem krijgen.

II. Ideeën en het filmkostuum

Het is dus de ambitie om de kledij te denken 
als plek van heterogene verhoudingen en 
praktijken. Het filmkostuum lijkt ideaal 
materiaal om te laten zien wat zo’n denken 
impliceert.

Het filmkostuum is immers hyper- 
gedetermineerd: bepaald door het lichaam 
van de star én van het personage; door de 
beeldopbouw in de camera én door het ver
telde verhaal; door de intenties van de regie 
én door de techniek van de acteur; door het 
auteurschap van de kostuumontwerper én 
door de verwachtingspatronen van het pu
bliek. Dit kostuum geeft tegelijk narratieve 
informatie, codeert emblematisch de per
ceptie van het personage, bepaalt het 
lichaamsgevoel van de acteur en daardoor 
ook onze perceptie van het lichaamsgevoel 
van het personage. Het kostuum en zijn 
textuur is het centrale visuele gegeven van 
ieder shot; het speelt dus op het visuele vlak 
een (zelden opgemerkte) hoofdrol. Tegelijk 

resoneren deze kostuums onrechtstreeks diep 
in de psyche van de maatschappij. Deze 
kledij bepaalt de diffuse maar zo belang
rijke idee van de ‘allure’.

Het filmkostuum biedt ons ideaal ma
teriaal om aan de hand van fictieve 
belevingen de totaliteit van de kledij-erva- 
ring onder ogen te zien. Dat het om fictie en 
reconstructie gaat, is eerder een voor- dan 
een nadeel. Dat het filmkostuum wezenlijk 
een onzuivere ‘couture’ is, onderworpen 
aan het filmische, doorbreekt meteen de 
illusies van het autonoom vestimentaire.

We zien in het filmkostuum niet het 
formalisme van een vestimentair concept, 
maar het denken over het dragen zelf. Want 
het filmkostuum moet door een acteur, een 
personage, een verhaal gedragen worden en 
hen omgekeerd ook dragen. Hier geen vrij
blijvende, maar langs alle kanten veran
kerde beelden. Zo compenseert het film
kostuum de abstracte autonomie die het 
Nieuwe Kleden zo diep kenmerkt. In de film 
is het kostuum snijvlak van zeer heterogene 
stemmen; het Nieuwe Kleden streeft daar
entegen een autonomie na die haar alle 
densiteit dreigt te ontnemen. In de film is het 
kostuum een functioneel teken; in het 
Nieuwe Kleden triomfeert een leeg teken. 
Het filmkostuum is geëngageerd; het con
cept van het Nieuwe Kleden weigert enga
gement, declareert zich niet, bekent niets, 
plaatst op afstand. Het lichaam van het 
model is vandaag - in vele betekenissen - 
opgelost. Zonder persoonlijkheid, zonder 
zelf, zonder lijf, zonder erotiek - puur ma
teriaal voor bewerkingen van conceptuele 
aard. Gelukkig biedt in de film het lichaam 
(motorisch, emotioneel en narratief bewo
gen) weerstand. Want pas in die weerstand 
ontvouwt het kleden zich volledig tot de 
kunst van het dragen.

Kledij, eerste persoon enkelvoud

Het filmkostuum bestaat alleen als persoon
lijk, telkens uniek geval. Die laméjurk is 
van Ginger Rogers, in die film, voor dat 
personage, in die scène, met die bewegin
gen en gevoelens: we zien de ster/het perso
nage steeds langs en doorheen haar kledij. 
Het filmkostuum is nooit abstract, maar 
steeds hyperconcreet, deel van een unieke 
configuratie.

De kledij is daarbij geen kanttekening, 
geen bijzaak, maar drager van de gramma
ticale vorm van de persoonswijze. Het kos
tuum is cruciaal in de 'actorialisering', zou 
men met de semiotiek zeggen. Pas door de 
kledij genereert men de positie van een ‘ik’, 
dat onmisbare instrument dat belangen- 
posities genereert. Zonder kledij geen ‘ik’, 
dat wil zeggen geen grammatica en geen 
verhoudingen. Met kledij is aanwezigheid 
niet meer het botte feit dat iets er is, maar het 
gearticuleerde feit dat iemand er op zijn 
manier is. De kledij moduleert bewegingen 
en blikken en pint ze vast op een centraal 
grammaticaal punt.

Kledij is bij uitstek gesitueerd - deel 
van en bepalend voor een situationeel net
werk. Kledij is uitrusting van het existe
rende, namelijk van het bestaan dat naar 
buiten treedt, dat zich verankert in wat het 
als omgeving poneert en dat zich ontwerpt 
in projecten. Kledij projecteert, behoort tot 
de wilsdimensie. Onder het teken van het 
‘moeten’ is kledij het uniform; haar ware 
aard is uitdrukking te geven aan een telkens 
weer uniek ‘willen-zijn’.

De mens lijdt geen naakt bestaan. Pas 
als textiellichaam wordt hij zichzelf, pas 
gekleed kan het menselijk avontuur begin
nen. Ontkleed is er schaamte, teken van een 
bestaansdeficit. Ontkleed is men ontvormd, 
misvormd. Het biologische ontneemt ons 
namelijk het vermogen te nuanceren; het 
naakte lijf laat de soort aan het woord en die 
heeft geen behoefte aan de eigen zang van 
het individu. Pas in de kledij bevrijdt men 
zich uit de soort en dient men als individu de 
soort van antwoord. De vreugde van het 
gekleed zijn, is uiting van de essentiële 
bevrijding van de mens. Niet verwonderlijk 
dat dit algemeen antropologische feit in een 
democratie een politiek feit van eerste rang 
is.

De commerciële belofte dat de half
jaarlijkse nieuwe mode het levensgevoel zal 
optillen, is een doorzichtige verkoops-



strategie, maar tegelijk ook de kern van alle 
kledij. Dat verhevigde levensgevoel heeft te 
maken met een verbreding van het zegbare. 
De manische honger naar kledij is begrijpe
lijk; men verlangt naar steeds nieuwe zin
nen, naar telkens een nieuw verhaal. De 
moraliserende afwijzing van de mode is een 
pleidooi voor sprakeloosheid. Niet verwon
derlijk dat iedere strengheid voor unifor
men kiest, dat dictaturen de vestimentaire 
uitspraken tot een repetitief systeem redu
ceren. Maar deze indrukwekkende creativi
teit van kledij en mode kan je alleen maar 
verrukt onderkennen als je kledij juist niet 
als fetisj bekijkt, maar als je er het morele 
project van mensen en maatschappijen lo
kaliseert. Het morele gehalte gerealiseerd in 
de meest onmiddellijke materie die de men
sen ter beschikking staat: hun eigen lichaam.

Natuurlijk zijn we wat we dragen. De com
merciële strategie als zouden we kunnen 
worden wat we aandoen, legt de volgorde 
van de consequenties fout. Ze belooft dat we 
kunnen zijn wat we willen, niet dat we maar 
kunnen willen zijn wat we moeten zijn. De 
schoonheid van de mode ligt niet in een 
zwevende vrijheid, maar in een fataliteit 
waaraan ze zo overtuigend uitdrukking geeft. 
Er is een wanhoop werkzaam in de mode 
- resultaat van een onophoudelijke onze
kerheid van mensen en Culturen in de frivole 
spiegel die in textiel de intiemste waarheid 
ijzingwekkend onderkent. De vreugde van 
de vestimentaire taal is tegelijk panisch 
omdat wat gezegd wordt fataal en fataal 
ontoereikend is.

Die fataliteit is cruciaal voor de kracht 
waarmee het filmpersonage zich van onze 
verbeelding meester maakt. Stars/persona- 
ges zijn nooit vrijblijvend vrij in hun per
fecte uiterlijk; die perfectie is de openbaring 
van de dwingende noodzaak van het perso
nage. De shirt van Brando is zijn noodlot. 
Door het kostuum Wordt hetacteurslichaam 
embleem van zijn narratieve situatie. Zich 
kledend; realiseert hijzichalspersoriage'en 
is hij in die zin vrij; tegelijk maakthij zich 
radicaal kenbaar en sluit hij zich in die zin 
op.

Kledij als werkwoord

De kledij is niet alleen een levensontwerp 
- zichtbaar gemaakt ineen kledij-ontwerp -, 
het is ook een bewegingsproject. Kledij is 
deel van de performing arts. Kledij indu
ceert beweging, genereert een specifiek 
bewegingsmateriaal en verifieert dat in het 
concrete dragen. Iedere jurk, ieder pak se
lecteert en installeert een bewegings- 
vocabulaire. Vergelijkt men de korsetloze, 
slepende figuurlijn en de hoog onder de 
boezem geplaatste middellijn van de 
Italiaanse diva’s met de tot de knie reikende 
jurken van de Amerikaanse ‘it’-girl, de spor
tieve flapper der jaren twintig, dan is meteen 
glashelder dat hun levensproject anders 
gechoreografeerd is en er inhoudelijk dus 
ook anders uitziet: andere bewegingen, an
dere waarden.

Daarbovenop is de door kledij voorge
schreven choreografie afhankelijk van ie
dere unieke uitvoerder. De tijdgenoten Col
leen Moore en Marion Davies halen uit de 
korte jurken van de Jazz Age heel andere 
bewegingen. Iedere actrice voert haar jur
ken anders op. Tenslotte haalt iedere scène 
weer een ander facet uit de couturelijn van 
de gehele garderobe.

Kledij choreografeert de beweging van 
mensen. Dat is het onschatbare inzicht van 
Anne Hollanders studie van kledij. Zij 
schrijft als een danscritica. Zij schrijft de 
kracht van de beeldende kunsten toe aan 
hun vermogen om beweging te suggereren 
en ons als kijker zo in beweging te zétten. 
Die suggestie wordt niet in de anatomie 
zichtbaar, maar in de kledij die er omheen 
zit. Ook in een statisch beeld is het geklede 
lichaam een partituur voor virtuele bewe
gingen die we glashelder lezen en navoelen. 
Hollander is minder in het narratieve ver
loop dan wel in de suggestie van motoriek 
geïnteresseerd. Kledij stuurt, helpt, hindert, 
vergroot, verkleint (moduleert) de bewe
ging die door de schilder gesuggereerd 
wordt. Kledij geeft beweging aan, maar 
geeft ze ook een intieme en persoonlijke 
kwaliteit. Hollander laat zien dat kledij be

weging is; dat beweging intiem en erotisch 
is; Het kostuum verbergt hét sexuele, om in 
de beweging het erotische gehalte ervan 
openbaar te maken.

Een beeld is voor Hollander dus altijd 
een ‘moving image’. Dat een beeld statisch 
lijkt, verandert niets aan het dynamisch po
tentieel dat bij iedere blik op een doek 
ontladen wordt. Dat maakt haar tot de eer
ste, echte critica van de ‘human motion’, tot 
degene die het werk van Muybridge pas 
echt realiseert. Beweging is - in tegenstel
ling tot de experimenten van de fysiolo
gen - naakt niet mogelijk, alleen maar ge
kleed. ‘Human locomotion’ is functioneel, 
een blik op een spiermachine. ‘Human 
motion’ is van esthetische orde; de kledij is 
de sleutel tot die esthetisering. Onze fasci
natie voor kledij is fascinatie voor bewe
ging als bewogenheid.

De eerste beweging is de houding. Dat 
is de manier waarop men zijn eigen lichaam 
‘in handen’ houdt: welke verhouding ‘ik’ 
heb tegenover de lijflijke machinerie. Die 
houding is letterlijk een manier om dat 
lichaam als instrument vast te houden. Men 
draagt het lichaam (portamento in het Itali
aans zegt dat duidelijker dan onze ‘hou
ding’). De kledij is een essentieel vorm- 
gevingsmiddel bij de opdracht een houding 
te geven aan je bestaan (niet alleen aan je 
voorkomen dus). Lijken we in de actuele 
mode de kledij te dragen, in de verouderde 
mode zien we omgekeerd hoe de kledij de 
mensen draagt. Het verleden openbaart hoe 
de kledij ons houdt, ons een houding geeft.

De kledij als constructie

En toch, kledij is ook - en hoe ! - een object. 
De bewegingspartituur die kledij ontwerpt, 
komt voort uit een constructie in textiel. Het 
is mogelijk tussen de snit en naad van de 
ontwerper en de eut en las van de filmmaker 
een conceptueel verband te zien. Maar is het 
ook mogelijk een schakeling te maken tus
sen de naad van de jurk en de bewegingen 
van Jeanne d'Are (U kiest de versie: Dreyer, 
Bresson, Rossellini, Preminger enz.)? Hoe 
zitten de koppelingen tussen een kostuum- 
constructie en een bewegingspatroon? Er is 
toch een specifieke muziek van de snit, de 
textuur, de decoratie. De apotheose van 
Gilda is toch wezenlijk bepaald door de snit 
in het donkere satijn; door het helpende 

vallen van die lijn. Met die lijn legde Jean 
Louis een Ges fdit Op aan Hayworth's 
lichaam en bewegingen; het is omgekeerd 
Hayworth die dansend, zingend en strippend 
de muziek van die naad verklankt!

Een droom: het ambacht van de con
structie vertalen in termen van bewegingen 
en niet alleen in visuele termen. Kledij con- 
strueert misschien geen vormen, maar 
bewegingsvormen. Kledij is geen grafische, 
wel een bewegingskunst.

De kledij als connecteur (I)

Het filmkostuum is de inzet van een perma
nente afweging van heterogene belangen. 
Scenarist, kostuumontwerper, regisseur, 
star, director of photography, cameraman 
(soms zelfs klankman): allen hebben ze iets 
met de kledij die in de studio rond de ster en 
straks op het scherm rond het personage 
hangt. Allen richten zich naar het publiek 
dat ze iets willen vertellen en tegelijk iets 
willen laten zien (to tell and to show). Her
kenning (om te kunnen vertellen) en verras
sing (om het oog te prikkelen) zijn de twee 
doelstellingen die op het scherm in balans 
gehouden moeten worden.

Het kostuum is ook het membraan dat 
het zichtbare personage omzet in een kijk op 
het innerlijk. De twee-eenheid van star en 
kostuum is de openbaring van een affec
tieve tonus, van een motorische euforie of 
dysforie. We zien meteen of iets past bij het 
innerlijk en hoe een kostuum vanbinnen 
voelt, zelfs al zien we er alleen de buiten
kant van. Iedereen voelde toch de lijfelijke 
en innerlijke exaltatie van Lawrence of 
Arabia (Peter O’Toole): eindelijk de enige 
juiste kledij voor de mens. Het lichaam van 
O’Toole, de uitdrukking op zijn gelaat, de 
motoriek van armen en benen, de grandeur 
waarmee prachtige plans de figuur in een 
omgeving zetten, dat alles zit vast aan de 
witte drapering. Plots is er een heel ander 
levensproject mogelijk- dat maken die beel
den onvergetelijk duidelijk. Deze drapering 
is geen verkleedpartij, maar een levensbe
schouwelijke paradigmawissel. Alle negen- 
tiende-eeuwse avonturenromans laten dat 
navoelen, van Dumas tot Karl May. Het is in 
die andere kledij dat je je als kind ook steeds 
opnieuw wilde hullen om vanuit het 
gedrapeerde laken het andere leven te voe
len. Het gaat er daarbij niet om hoe je eruit 

ziet. Wie naar de negentiende-eeuwse por
tretten van Cameron of Wynfield kijkt, ziet 
dat het verkleden vooral een poging is om 
innerlijk te veranderen, innerlijk te reizen, 
zich herdoopt en hermaakt te weten. Van de 
sacrale ernst waarmee dat gebeurde, gaat 
een intense emotie uit. De hunkering naar 
een ailleurs is hier door kledij extreem in 
een lichaam vertaald.

Het fetisjisme van de collectioneur

De mutatie van de mode tot concept heeft 
plaats op de drempel van museum en uni- 
versiteit. Dit nieuwe paar van de heden
daagse cultuur trekt fotografie en fashion 
haast gelijktijdig omhoog via een concep
tuele uplift. In de ondergrond van onze 
cultuur heerst er een diepe solidariteit tus
sen fashion en fotografie. Omdat beide drij
ven op fetisjisme?

De definitieve revelatie van het film
kostuum heeft plaats na de uitverkoop in 
1969 van het kostuumdepartement van de 
MGM studio’ s. In 1975 zet een tentoonstel
ling in het Metropolitan Museum (New 
York) deze specifieke kostumering op de 
agenda van modemusea én van de film
studie. Hier stond - in de marge van zowel 
de fashion industry als de filmindustrie - 
een verrassend nieuw, nog geheel onover
dacht object. Het filmkostuum was nog nooit 
als zelfstandig object gezien, steeds als ver
filmd, verteld, gespeeld - ingebed en ver
borgen in dé diëgese. Nu bleken kostuums, 
samen met het geschreven script, met ont
werpen van setdesign en wat setfoto’s, de 
enige materiële getuigen van de arbeid van 
een filmproductie. Fossielen die ons in de 
fetisjistische logica dwongen: het afgeleide 
object in plaats van het concrete lichaam. 
Hoe dan ook, een ontluisterend moment 
- de magie van een filmshot herleid tot een 
zwijgzaam stukje textiel? De schok maakte 
véél los. De erkenning van die fetisjistische 
implicatie maakte iedere rechtlijnige, gesa
neerde benadering - zoals die wélke de 
kledij reduceert tot teken en conventie - bij 
voorbaat wat lachwekkend.

In deze eerste fase van de belangstel
ling voor het filmkostuum primeert de 
collectioneur: dé passie voor het exclusieve 
bezit van een uniek exemplaar, daar gaat het 
om. Zo ging het ook met de eerste ondertus
sen klassieke tentoonstellingen van film- 
kostuums. Het textielobject is er een reli
kwie. Maar het zo invloedrijke boek van 
Barthes over de fotografie volgt dezelfde 
magische logica. De unieke foto die een 
unieke présence reactiveert: ‘ik zie het beeld 
waarin zij gekeken heeft’. Zo ook de 
collectioneur: ‘ik heb de schoen die haar 
voet omgaf. Het ‘ça a été’ van Barthes doet 
precies hetzelfde. In beide gevallen de ma
gie van de afdruk, de aanraking. De gene
zende werking van de relikwie. Bazin 
noemde film de lijkwade van de beweging 
zelf. Ieder filmkostuum als object is de mal 
van een aanwezigheid. Maar aanwezigheid 
waarvan? Van een personage, van een ac
teur, van een projectie? Op magische wijze 
alles tegelijk - polymorf.

Uiteraard zal men de verwarring, de 
bliksemsnelle connecties van de fetisjistische 
logica, de wezenlijke onstabiliteit en onrust 
ervan proberen te normeren. Het kan niet 
anders om uit de ban van die perversie te 
geraken en om te proberen te denken wat er 
in dat dispositief geïmpliceerd is. Tegelijk 
besef je ook dat het dispositief daarmee niet 
buiten werking is gesteld, maar integendeel 
in de achtergrond zijn productie genadeloos 
verderzet. Onschatbare obsessie met de mal, 
de afdruk, met de logica van de rest die 
tegelijk af- en aanwezigheid genereert. Die 
heftige ondergrond is de ultieme basis van 
heel dit veld. Ook de narratieve semantisering 
staat daarvan in dienst, kan er nooit meester 
van worden.
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Het vertellende kostuum

Het grote manoeuvre om uit de perverse 
voorstellen en de tragische conditie van de 
collectioneur te ontsnappen, bestaat erin het 
kostuum in de logica van het vertellen in te 
bedden. Primeert in het geval van de mode- 
fotografie op het eerste gezicht de 
visualisering, in de film staat het kostuum 2 5



op het eerste gezicht in functie van de 
narrativisering. Gebruikt men in de mode- 
fotografie modellen, in film zijn het acteurs 
die de kostuums dragen. Strijdt in de fotogra
fie de logica van het document met die van 
het beeld, in de film primeert het verhaal dat 
alles in zijn ordening dwingt. Het filmkostuum 
vertelt en verdwijnt zo in het verhaal. Het 
kostuum in de fotografie daarentegen wordt 
ontkleed tot object. Het gefotografeerde kos
tuum is naakt; naakter dan zijn modellen. En 
dat is vandaag een prestatie! (Wat is er naak
ter dan een puber?) Andere logica, maar 
vooral andere passie. Sadistische logica in de 
fotografie; zoveel is zeker.

In de jaren ’80 werd onder meer in het 
tijdschrift Versus het kostuum betrokken in 
de narratieve analyse van filmscènes. De 
resultaten bevestigen het semiotisch uit
gangspunt dat alle componenten van een 
filmtekst bijdragen tot de articulaties ervan. 
Maar dezelfde beweging die het film
kostuum naar voren schuift en laat partici
peren aan de globale betekenis van een 
scène, lost het kostuum op in de fictie. Zo is 
het filmkostuum dat van de personages, niet 
dat van de acteurs; het is een deel van het 
geprojecteerde beeld, niet een ontwerp en 
een constructie van het kostuumdeparte- 
ment; het is sturend binnen de fictie, maar 
niet ondersteunend bij het spel op een set; 
het is bepalend voor de betekenis die de 
kijker achterhaalt, maar niet voor het ver
langen dat in diezelfde kijker gewekt en 
bewogen wordt. Kortom, er is geen ruimte 
voor de eigen logica van de kledij, naast en 
doorheen die van het verhaal. Het narratieve 
staat hier als bepalende onderbouw, met het 
filmkostuum als ondergeschikte boven
bouw. Het filmkostuum vertelt - in echo - 
wat de film zegt. Het filmkostuum staat op de 
agenda van de filmstudie, maar is er tegelijk 
meteen van afgevoerd. We kijken naar foto of 
filmbeeld, niet naar het kostuum zelf.

Wil je het gefilmde en het gemaakte, 
het vertellende en het gedragen kostuum 
samen denken, dan moetje ze ook uit elkaar 
halen en een raakvlak construeren waar 
naaister en monteur, couturier en regisseur, 
modeschets en script elkaar ontmoeten. 
Raken in een membraan waar het ene in het 
andere wordt omgezet - zoals ih een micro
foon klankgolven in elektrische variaties 
worden vertaald.
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Het geregisseerde kostuum

Er zijn regisseurs die hun auteurschap niet 
alleen in acteurs- en cameraregie investe
ren, maar ook in kostuumregie. Ik denk aan 
twee zeer uiteenlopende filmmakers als Von 
Stemberg en Visconti. En wat te denken van 
Fellini? Er zijn productiemaatschappijen 
zoals MGM die meer dan andere hun huis
stijl aan een kostuumstrategie ophingen. 
Net zoals er genres zijn (de historische 
kostuumfilm, de muzikale komedie, de 
sciencefictionfilm) waarin het kostuum- 
departement een cruciale rol speelt. Zo is er 
een periode die meer nog dan andere 
kostuumgevoelig was, namelijk de jaren 
dertig. Maar omgekeerd, is èr een film denk
baar waarbij de regisseur niet alert is voor de 
kledij van zijn personages, waar acteurs niet 
kritisch evalueren wat ze aan het lijf heb
ben? Nee uiteraard.

Een heel ander probleem is het deze 
evidentie om te zetten in inzichten. Wat 
betekent het om te vertellen, te regisseren en 
te acteren doorheen en met het kostuum? 
Het is zo evident dat Hitchcock of Lang een 
zeer eigen kostuumtaal hanteren in hun films, 
dat kostuums een centrale component vor
men in hun visuele en narratieve stijl, maar 
hoe maak je die evidentie expliciet? Het 
kostuum is niet alleen intiem verbonden 
met het lichaam van de acteurs/personages, 
maar ook met de aard van de regisseur. Het 
filmkostuum is wel degelijk ook door de 
regisseur gesigneerd! Het filmkostuum 
maakt deel uit van de filmregie - het is er 
één van de meest onderschatte domeinen 
van. Naast een acteursregie is er reden om te 
spreken van een echte kostuumregie, van 
een kledijscenario dat als een intieme scha
duw de manoeuvres van het personage in 
beeld en verhaal begeleidt en ondersteunt 
(zoals ook filmmuziek dat doet).

Het filmkostuum als massamedium

Het filmkostuum zou evenwel ook van be
lang zija buiten de bioskoop en de projectie; 
het zou invloed hebben op de effectieve 
kledij van het publiek - een hardnekkig 
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populaire, maar toch merkwaardige hypo
these. Stel dat ze juist zou zijn, waarom is er 
dan geen ijzersterk bondgenootschap tus
sen film- en kledingindustrie? Waarom zijn 
couturehuizen niet het verlengde van film
huizen of omgekeerd? Waarom zijn er geen 
ketens en afdelingen die die filmkostuums 
verkopen? Als er al beïnvloeding is, dan 
verbaast het dat die niet groter is. De 
beïnvloedingshypothese werpt eerder de 
vraag op waarom die invloed zo marginaal 
is. Waarom is de filmkledij niet meer popu
lair?

De gekopieerde kledij zet de drager in 
de positie van travestie of impersonator. 
Kledij speelt nooit die rol, maar wil integen
deel de intieme autonomie articuleren. De 
wens om ‘te zijn als... ’ is zeer verschillend 
van de truc om ‘te lijken op...’. Kledij is 
wezenlijk geen ‘alsof, maar een ‘zijn’. Het 
gaat in kledij niet om een visueel en uiterlijk 
verschijnen, maar om een innerlijk, moreel 
project. De kopie is bij uitstek de negatie 
van het morele project, dat per definitie 
uniek wil zijn.

De verhalen van kledingsrages bij be
paalde films lijken soms meer urban legends 
dan feiten. Precies onderzoek van één zo’n 
episode leverde achteraf een merkwaardige 
vaststelling op: het verhaal bleek een uitvin
ding van de promotiedienst van de film
studio, nergens bevestigd in de cijfers.van 
de, kledingindustrie. Zou ook hier de hypo
these zelf der populariteit een nieuwsfeit 
zijn geworden, efficiënter dan verkoop
cijfers? Is de idee van invloed niet het echte 
fascinosum van zulke geruchten? Een in
vloed die tegelijk lachlust en zorg opwekt, 
nieuwsgierigheid en verontwaardiging? 
Alsof wij in al die populariteitsverhalen 
mediteren over conditionering en vrijheid, 
over heteronomie en autonomie in een de
mocratische consumptiestaat!

Is de invloed van het filmkostuum op 
de kledij in de zaal eerder uitzondering dan 
regel, toch kan men ze niet zomaar afschrij
ven. Veeleer moet men denken aan een 
reeks bemiddelingen tussen scherm en zaal, 
mythe en publiek. De modefotografie speelt 
hierin een - nauwelijks onderzochte - rol 
als vertaler van het lichaam van het perso
nage in dat van een model, van het spel van 
de acteur in de pose van een model, van een 
precieze verhaaleconomie in een algeme
nere connotatieve logica. Die fotografie doet 
via het anonieme model een vrijblijvend 
voorstel (projectie), biedt het publiek niet 
zoals de film een fascinerend liefdesobject 
aan (identificatie). Hoe beroemd heden
daagse mannequins soms ook zijn, ze lenen 
hun lichaam aan het beeld, het neemt er 
geen bezit van voor eigen rekening.

Het kostuum als connecteur (II)

Kledij zit niet in een kleerkast, maar aan een 
lichaam dat beweegt. De kledij is geen uiter
lijk, maar een moreel verschijnsel. Ze werkt 
niet visueel, maar steeds meteen naar het 
innerlijk levensgevoel van de drager. ‘Hoe 
voel ik mij hierin?’ is een veel crucialere 
vraag dan ‘hoe zie ik er uit?’. Het antwoord 
op de laatste vraag is afhankelijk van het 
antwoord op de eerste.

Geen betere plek om die twee-eenheid 
te toetsen dan precies aan dé star en haar 
personage. We zien er de wijde vertakkin
gen van het vestimentaire. Het zit ingebed in 
een verhaal, maar hangt ook als een my
thisch aureool rond het imago van de star. 
Het moduleert niet alleen bewegingen, het 
articuleert ook gevoelens en maakt in één 
oogopslag vooral een manier van zijn dui
delijk. De kledij bevat informatie (sociale 
meestal), maar levert ook via de snit een 
structuur aan het lichaamsbeeld op het 
scherm. De kledij krijgt vaak een emblema
tische rol - als gebalde constructie van zeer 
algemene categorieën. Toch is de kledij 
verankerd aaneen onverwisselbaar lichaam, 
met een unieke motoriek, met een unieke 
bundeling van affecten, resulterend in een 
punctueel zelfbewustzijn dat in staat is de 
ik-vorm te gebruiken. De kledij bemiddelt 
tussen het unieke en het algemene. Eén van 
de meest wonderlijke uitingen van dat 
vertaalvermogen van de kledij is het feit dat 

kledij ons tegelijk als mens herkenbaar maakt 
en ons ogenblikkelijk weer als man of vrouw 
signeert en differentieert: dezelfde taal om
dat we de enige geklede wezens zijn, maar 
vanuit een verschillende grammaticale po
sitie omdat we ons als geklede wezens on
derling tegenover elkaar opstellen. Anato
mie is uiteraard een welkom alibi, geen 
oorzaak voor dat wonderlijke spel.

Het filmkostuum is de naad, de lasdraad 
tussen al deze wissels. Het is niet een van de 
toegevoegde mogelijkheden (wel Of geen 
klank, wel of geen kleur), maar een onont
beerlijk moment (er is geen film zonder 
kleren denkbaar). Het is het projectie- 
membraan dat alle blikken, alle lecturen 
samenbrengt én gescheiden houdt. Iedere 
poging het als een welomschreven object, 
een lokale constructie te omschrijven, mist 
de kern: namelijk dat het filmkostuum er 
nooit om zichzelf is, maar steeds als wissel 
naar een ander spoor, naar een andere cate
gorie. Het kostuum is bij uitstek geen lo
kaal, afgelijnd object. Het is tegelijk het ene, 
het andere en nog een derde.

Vanuit het filmkostuum is de catego
riale complexiteit van de kledij heel duide
lijk te denken. Omdat het filmkostuum na
drukkelijk gemaakt, bedacht, gebruikt en 
geprojecteerd is, zien we duidelijk de 
densiteit van de kledij in het dagelijkse 
leven. Het vergt een filmische fantastiek om 
te zien dat de kledij nooit eenduidig te vatten 
is, maar steeds als een moreel-artistiek en 
een politiek-ideologisch project gezien moet 
worden. Onze kledij verraadt het systeem 
waarin wij leven en tegelijk hoe we daarin 
leven. De kledij is de manier waarop ons 
lichaam die situatie denkt, zoals onze theo
rieën duidelijk maken hoe onze taal die 
situatie denkt.

Het volstaat zich in de kledij van een 
andere cultuur in te leven om de immense 
reikwijdte ervan te beseffen: de ander ver
schijnt ons' anders gekleed en dus onherroe
pelijk anders gestructureerd. Zo is het ver
pakken dat de Japanse kledij kenmerkt een 
verrukkelijk raadselachtige verschijnings
vorm.

Onze stelling dat kledij, lichaamsdynamiek 
en moreel zelfbesef samengaan in één syn
thetisch moment geeft grote intensiteit aan 
ons onderwerp, zowel in het dagelijks le
ven, als in onze beelden en verbeelding. Het 
kostuumdepartement is geen bijzaak, noch 
in een film, noch in een privé-leven, noch in 
de maatschappij, noch in onze dagdromen, 
noch voor ons lichaam.

Veel blijft nochtans in de startblokken 
zitten. Zo is ons vermogen om over stof en 
zijn textuur, over snit en zijn lijn, over 
beweging en zijn moreel gehalte te spreken, 
ondanks onze grote modegevoeligheid zeer 
zwak.

Bovenal zijn de oude oprispingen nog 
steeds even werkzaam: kritiek op de mode 
als rolpatroon, als snobisme en als hopeloze 
oppervlakkigheid. Tegen een feministische 
lectuur kan men alleen maar de manifeste 
levensvreugde plaatsen van het dragen zelf. 
Tegen het verwijt van snobisme de levens
noodzaak van het onderscheid om de ver
stikkende egalisering het hoofd te bieden en 
het unieke (‘le vécu’) in stand te houden. 
Tegen de oppervlakkigheid misschien de 
paradox dat juist de oppervlakte nooit op
pervlakkig kan zijn.

Al die vragen lijken me juist in verband met 
de maatschappelijke explosie van de mode 
van groot belang. Ook daar gaat het erom de 
figuur in het raakvlak te denken. Waar en 
hoe raakt de mode het intieme, weefwerk 
van onze tijd? Hoe kunnen wij onze affec
ten, seksualiteit en maatschappelijkheid in 
termen van mode denken?

Hl. Suggesties op de reservebank

Een andere kijk: kledij is een voortdurend 
herhaald geschenk van mijn medeburgers. 
Zij scheppen iedere morgen, hoe slordig en 
onaandachtig ook, toch met oneindig meer 
aandacht dan ik verdien een beeld voor mij. 
Daarmee geven ze te kennen dat ik besta, 
want ze houden rekening met mij. Hoeveel 
dank ben ik hen niet verschuldigd dat zij niet 
naakt, maar gekleed willen zijn! Dat zij 
- hoe bescheiden ook - een kleur in het 
pallet, een vorm in de grote sociale architec
tuur willen plaatsen, een tekst willen schrij
ven die ik iedere ochtend in de trein met 
gemengde gevoelens en losse aandacht be
kijk; maar met zoveel meer aandacht dan 
voor de design van het treinstel.

Mij staat kennis van kledij en mode 
voor ogen, geen nihilistische hommage; mij 
staat een aandacht voor de affecten van 
kledij en mode voor ogen, geen cynisme 
over de mode als sociale en erotische mani
pulatie; mij staat de erkenning van de zelf
presentatie voor ogen, als fundamentele 
levensplicht; mij staat het kleden als werk
woord voor ogen, niet de kledij als object; 

mij staat het aankleden voor ogen als een 
woord met hetzelfde prestige als schrijven 
of schilderen.

Zou het modebewustzijn niet heel ont
spannen, speels, aandachtig en gepassio
neerd kunnen zijn; een elegante, verliefde 
omgang? Een luchtige relativering van de 
extreme uitdaging die de ander mij als ge
laat toewerpt, door hem even als gekleed 
beeld te bekijken? Een vrijblijvend spel van 
de ander als vorm, ter compensatie van de 
onherroepelijkheid van het lijf?

Het tactiele affect

Affecten beginnen bij een kus op de wang, 
het strelend sussen van een huid, het aanra
ken van een arm, een rug doorheen de stof. 
De moeder kiest met haar vingertoppen de 
stof voor haar baby. De minnaar raakt de 
stof aan van de jurk die de geliefde vrouw 
wil kopen. Niet alleen de kleur, de snit, maar 
zeker ook de textuur bepalen instemming of 
afkeuring.

Toen ik recent de tentoonstelling 
Cotton in het Palais Galliera (Parijs) be
zocht, hoefde ik geen van de stukken aan te 
raken om de zomers lichte katoentjes te 
voelen. Rogier van der Weyden zegt met de 
plooien van zijn stof aan mijn ogen wat mijn 
vingertoppen kunnen voelen bij de zware, 
krakende jurken.

Het lichaam van mensen wordt tussen 
geboorte en dood in stoffen gewikkeld. Tex
tiel is hoge decoratieve kunst, één der oudste 
ambachten, de eerste industrie. Maar tussen 
de adel van de stof en de trivialiteit van het 
kostuum zit het lichaam. Zijn snit en naad 
niet de techniek van het compromis tussen 
stof en verlangen? Juist dat compromis te 
denken is de opdracht!

Hoe de egale textuur (de handpalm 
glijdt over een baal stof) breekt bij een naad 
(de vingertop houdt stil en tast onderzoe
kend de oneffenheid af). Het kostuum is 
precies die naad. Omdat snit en naad het 
kostuum maken, maar ook omdat, abstrac
ter, het kostuum functioneert als naad tus
sen fysieke, affectieve en intellectuele be
wegingen. Vanuit het kostuum vertrekken 
al die stroomstoten; zelf is het een leeg 
centrum, een triviaal vacuüm in het midden 
van een reusachtig krachtenveld.

Blanke huid

De huid van de blanke mens is doorschij
nend, dun, open. Bloedvaten voor de 
schaamte, gelaatsspieren voor de uitdruk
king liggen doorzichtig tegen de opper
vlakte. Andere huidtypes zijn compact als 
leer, zodat het lichaam strak gespannen en 
gesloten blijft g steeds afgelijnde figuur. 
Het blanke naakt is uit de aard van de huid 
beschamend. Het blanke lijf voelt week en 
kwetsbaar aan, met die huid van doorschij
nend papier. We zijn dan ook eerst lijf, 
krijgen pas lichaam door het lijf te kleden. 
Daarom die specifiek blanke weerzin (én 
fascinatie) voor het naakte, omdat heel het 
blanke lijf er uitziet als één uitgeplooide 
voorhuid. Niet-blanke lichamen worden 
versierd, niet bedekt. Stars worden 
gemaquilleerd om hun gelaat de stevigheid 
te geven nodig om het vol te kunnen schrij
ven, zonder dat de paniek van de obscene 
huid erdoorheen parelt. Het pijnlijke 
lichaamsbesef van de blanke maakte hem 
tot dwangmatige schepper van kostuum en 
mode, als één van de grote schriftvormen 
van de blanke cultuur.

Beweging tussen spiraal en lijn

Neem een klein gebaar - het uitdoen van een 
jas. In een fractie maakt men brede geba
ren — euforische gebaren - die je zin geven 
dat enkele keren te herhalen. Het gebaar is 
de naad tussen aan en uit, van gesloten jas 
naar - heel even - de jas wijd open. Het is 
een gebaar dat in oude modeshows einde
loos herhaald wordt. Je ziet het plezier van 
de mannequins. Dit scharnier wekt op zich 
genot.

Om een jas aan of uit te doen, sta je stil, 
op één plek. Al lopend struikel je met dat 
gebaar. Dat is het gecentreerde, centripetale 
moment van de kledij. De jas komt van de 
kapstok, de stoel en moet rond het lichaam 
gezet worden (of omgekeerd). Dat cirkel- 
moment is mooi te zien bij het kleren pas
sen. Al passend sta je vast op een plateau, als 
een vaas op de draaiende kleitafel. Een 
kleed is niet twee-, maar driedimensionaal: 
360° vol mogelijke gezichtspunten. Een



zich spiegelen. De kledij is geen huishoude- 
lijk terrein meer, maar een geïndustrialiseerd 
domein waar maatschappelijke krachten 
spelen en waar dus ook een maatschappe
lijke taal ontwikkeld wordt. Industrialise
ring van de kledij betekent automatisch 
verscherping van haar imaginair gehalte. 
De attentvolle zorg wordt afgelost door ano
nieme verbeelding. De kledij emancipeert 
zich van de zorg en erotiseert. Kledij is geen 
ding meer, maar een beeld. ‘Moving 
Pictures’ zeggen iets belangrijks over de 
‘Moving Clothes’ van het Nieuwe Kleden.
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kleed genereert zoals een sculptuur een 
beweeglijke ruimte rondom; dwingt van de 
omgeving standpunten af. Standpunten die 
je kunt aanbieden, maar ook ontoegankelijk 
kunt maken. Komische films zijn vinding
rijk in het spelen met standpunten die men 
grappig wil verbergen. Peter Sellers of 
Katherine Hepbum doen dat hilarisch over
tuigend.

Wie de jas dan aanheeft, vertrekt; ver
laat de ruimte van de kapperszaak, gaat naar 
buiten, de straat op. Ergens naartoe, of toch 
zeker ergens van weg. Je kunt niet blijven 
op de centripetale plek van het aankleden. 
Aangekleed moet je iets ondernemen, na
melijk bewegen. De opdracht is in je jas te 
bewegen; via je jas te bewegen. Henry Fonda 
die in My Darling Clementine de kappers
zaak verlaat, lijkt zichzelf op een plateau 
naar buiten te dragen. Hij zou het aan iedere 
voorbijganger willen vragen: zie je dat ik 
gekapt ben? Bevalt het je? Zie ik er goed uit? 
Bevallen is altijd bevallen aan de ander; een 
goed object zijn voor de ander. Je beweegt 
om te bevallen. Om te kunnen bevallen, heb 
je een kordate richting nodig; een aarze
lende richting bevalt niet. Straten in westerns, 
trappen in burgerhuizen, corridors in hotels, 
het stappen uit een hotellift, de gang naar 
een dansvloer, steeds is er die wonderlijke 
combinatie van kledij, beweging én rich
ting. Beweging zonder richting, zonder doel 
is slap, niet euforisch maar dy sforisch. Geen 
sprekende kledij zonder beweging, geen 
goede beweging zonder intentie. Het kos
tuum doetje bewegen, geeft je een richting, 
schept die intentionaliteit. Het kostuum is 
als een vestimentaire blikrichting.

Van beweging naar gebaar

Niet alleen is onze huid slap; een beweging 
is eigenlijk veel te complex (zoals de fysio
logen overtuigend onderzochten). In ons 
motorisch lichaam beweegt steeds teveel te 
samen. Marey bestudeerde dat samenspel. 
Het strekken van de arm zet tientallen an
dere spieren onder spanning. Kledij is er om 
van die orgie van motorische bewegingen 
één expressieve beweging te maken, om de 
chaotische beweeglijkheid te herleiden tot 
een schema. Het kind komt trillend en met 

ongecoördineerde bewegingen ter wereld; 
maanden blijft dat trillen duren, een teken 
van absolute zwakheid, omdat geen bewe
ging gericht kan worden. We zijn vertederd, 
maar als het ons kind niet is, verschrikkelijk 
geschrokken.

Kledij ondersteunt de overgang van 
beweeglijkheid naar beweging; kledij helpt 
om van beweging een gebaar te maken. Het 
kostuum stileert gebaren tot één gebaar, 
ondersteunt en zuivert uit, tekent uit wat 
zonder kledij een vage aanduiding zou 
blijven, namelijk beweging die in het lijf 
zelf strandt. Het kostuum trekt het vlot, 
sleept het naar de betekenis. De meer
duidigheid van ieder gebaar wordt door het 
kostuum eenduidig gemaakt. Zo is het ge
baar in de kledij steeds een schema. We 
begrijpen het geklede gebaar omdat de 
kledij afdekt, namelijk alle afgeleide be
wegingen die fysiologisch wel, maar zin
gevend niet tot het gebaar behoren. Een 
naakt lichaam is een massa aan kleine en 
grote bewegingen; het geklede lichaam 
filtert alles weg rond die ene geste. Zo 
werkt de kledij als een spectaculaire theater- 
machinerie die telkens één gebaar naar 
voren schuift en alle andere bewegingen 
van het lichaam dempt.

Onze obscene blik kan nooit genoeg 
krijgen van al wat in het lichaam beweegt 
als een waanzinnige meute van spieren, 
zenuwen, bloedvaten. Ieder anatomisch ka
binet confronteert ons met de orgie van ons 
lijf. De beeldende kledij haalt ons weg van 
die machine en van de obscene blik; zet 
daarvoor een taal van gebaren, een tekst van 
bewegingen in de plaats.

Het maniëristische filmkostuum

Het filmkostuum is uitvergroting. Het film
kostuum is retorische couture die de werke
lijke kledij (maar hoe werkelijk is kledij ?) in 
een hogere trap toonzet. Toch mag die uit
vergrote filmkledij identificatie niet onmo
gelijk maken. Tussen het lichaam van het 
personage en het filmkostuum moet een 
vertrouwensband blijven bestaan. ‘Wat ik 
draag, past mij.’ Geen speling, geen afstand 
- zoniet zit je in het komische, bij het 
monster, of in de documentaire.

Tussen stileren en passen, tussen overdre
ven en als-gegoten zit het mirakel van het 
Hollywood filmkostuum. Dat is de vestimen
taire utopie van de film. Door tegelijk uit te 
vergroten en toch goed te zitten, is het 
filmkostuum onherroepelijk maniëristisch 
- steeds dubieus, onwaarschijnlijk, lichtjes 
kitscherig, aandoénlijk belachelijk, tegelijk 
juist en vals, steeds zwevend en onstabiel. 
Het Hollywoodkostuum verzoent artifi- 
cialiteit en natuurlijkheid even verbluffend 
als monsterachtig. Hier dus geen praktische 
voorstellen voor de fans. Evenmin een 
classicistisch kledijconcept (zoals het drie
delig pak, of zoals Chanel) dat ieder gebaar 
stileert tot een monogram en zo beweging 
wil verinnerlijken, bewuster maken, helder
der, ook beter leesbaar. Geen kledij als 
zelfbeheersing met klasse: Hollywood is 
zelden chic.

Snelheid vernietigt beweging

De twintigste-eeuwsekunst is bespookt door 
snelheid, maar snelheid is niet beweging. 
Snelheid is: ‘sneller dan de beweging van 
mensen’. Snelheid onttrekt zich aan expres
sie. Snelheid is beweging die zich niet meer 
kan koppelen aan affecten, aan drama, aan 
het aanraken. Snelheid is van de orde van de 
reflex, niet van de reflectie. Snelheid is de 
herontdekking van het lichaam als een orgie 
van bewegingen. Snelheid is het obscene dat 
achter elke beweging Schuilgaat. Snelheid is 
het ‘optisch onbewuste’ waar Benjamin van 
spreekt. De openbaring van snelheid heeft 
ons blind gemaakt voor beweging. De lang
zame herontdekking van de beweging is de 
moeizame, maar niet onmogelijke weg van 
het lichaam tegen de snelheid in. De terug
keer van de kledij is één van de sleutels om 
aan het lichaam terug betekenis te geven.

Tot slot

Het filmkostuum zegt ons vandaag iets 
essentieels over de dagelijkse kledij. Deze 
laatste is losgeraakt uit de zorgende handen 
van de moeder en echtgenote. Niet zij kleedt 
onze kinderen, haar echtgenoot: dat gebeurt 
elders, in beelden die zij zien en waarin zij
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Tweede katern _____________
Nieuws

TRANSIT . De Stichting Interieur, organisator van de 
gelijknamige biënnale in Kortrijk, lanceerde op 18 oktober 
2001 een nieuw evenement. Onder de naam Transit "eA 
ging in Brussel een tweejaarlijkse designbeurs van start die 
focust op de actuele productontwikkeling in de ruimste zin 
van het woord: van corporate en brand design, over 
automotive design, tot reclame, marketing, mode en gra
fische vormgeving. Transit " vormt hiermee een aan
vulling op de gewone Interieur Biënnale die zich hoofdza
kelijk op de woonsector concentreert. Beide evenementen 
zullen afwisselend plaatsvinden.
Transit " " is een initiatief van de I/De/A of de Interieur 
Design Academy, een ‘platform’ dat de Stichting Interieur 
vorig jaar heeft opgericht met de bedoeling haar actiera
dius uit te breiden en tegelijk de nevenactiviteiten van de 
Interieur Biënnale een vastere vorm te geven. I/De/A is ge
concipieerd als een open en internationaal discussieforum 
voor iedereen die op een of andere manier met design te 
maken heeft: producenten, ontwerpers, consumenten, ver
delers, theoretici, musea, galerijen, de overheid, scholen en 
universiteiten, media en belangenverenigingen. Het voor
bije jaar was I/De/A als co-organisator betrokken bij ver
schillende buitenlandse designtentoonstellingen, waaron
der de expositie Drive In in Keulen. Met Transit treedt de 
academie voor het eerst duidelijk naar buiten.
De nieuwe biënnale is met groot vertoon van start gegaan. 
Een debat met als titel De Staten-Generaal van het Design 
in de Bottelarij te Brussel leidde het hele gebeuren in. Tal
rijke internationale designberoemdheden waren daar van 
de partij: Fernando en Humberto Campana, Marti Guixé, 
Richard Hutten, Ross Lovegrove... Na deze discussie- 
namiddag volgde de feestelijke opening van de eigenlijke 
biënnale, die de vorm heeft van een ‘designroute’: een 
cluster van tentoonstellingen in en rond de Dansaertstraat 
en in de Fondation pour l’Architecture. Een retrospectieve 
van de vroeg gestorven ontwerper Tibor Kalman, een solo- 
tentoonstelling van de Catalaanse ‘food designer’ Marti 
Guixé en een groepstentoonstelling rond toekomstgericht 
design vormen de hoogtepunten.
Of Transit werkelijk zal bijdragen tot het open, interna
tionaal en multidisciplinair discussieforum dat I/De/A na
streeft, is nog niet duidelijk. Bij aanvang van De Staten- 
Generaal van het Design omschreef Max Borka, direc
teur van de Stichting Interieur, de nieuwe biënnale in de 
eerste plaats als een “promotie-evenement voor industrial 
design dat internationale knowhow moet aantrekken, jong 
talent moet promoten en bedrijven stimuleren”. Of er ook 
ruimte voor reflectie en kritiek is, werd niet duidelijk. Ook 
het openingsdebat gaf hierover geen uitsluitsel. De 
aangekaarte thema’s ‘Underdog versus Overkill’ en 
‘Mobility’ werden nauwelijks uitgediept. Misschien had 
een minder eenzijdige samenstelling van het panel hier
aan kunnen verhelpen. Dat bestond immers, op enkele uit
zonderingen na, volledig uit ontwerpers, zij het wel van 
zeer diverse strekking. Musea, critici noch overheid wa
ren vertegenwoordigd.
Transit " " - De Designroute loopt tot 18 november 2001 
in de Fondation pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 1050 
Brussel en op diverse locaties in en om de Dansaertstraat, 
1000 Brussel. Info bij de Stichting Interieur, Groeningestraat 
37, 8500 Kortrijk (056/22.95.22). (F.F.)

LINEART. Deze kunstbeurs is opgericht in 1981 en bestaat 
dus twintig jaar. Lineart besteedt ook aandacht aan ‘vrije 
grafiek’ en gaat prat op haar internationaal en pluralistisch

Tibor Kalman

As soon as you learn, move on

karakter. De beurs vindt plaats van 30 november tot en met 
4 december in het Gentse Flanders Expo (info: 09/222.40.22). 
(S.La.)

VLAAMSE ARCHITECTUURPRIJS 2001. Vlaams mi
nister van Cultuur Bert Anciaux kent de tweejaarlijkse prijs 
Architectuur van de Vlaamse Gemeenschap toe aan de 
Antwerpse schepen Eric Antonis. Daarmee wil de minister 
het belang beklemtonen van een gemotiveerde en ‘verlichte’ 
bouwheer. Het is de eerste maal dat deze prijs naar een niet- 
architect gaat. In 1995 werd de prijs toegekend aan Luc 
Deleu, in 1997 was hij voor Robbrecht/Daem en Van Hee, 
en in 1999 voor Christian Kieckens. (S.La.)

VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT. Van een offi
cieel architectuurbeleid is in het naoorlogse België nooit 
sprake geweest, en ook de Vlaamse overheid vindt ondertus
sen dat we ons onvoldoende bewust zijn van de ‘culturele 
betekenis’ van hedendaagse architectuur in Vlaanderen. Het 
Vlaams Architectuurinstituut (VAI) van Vlaams minister van 
Cultuur Bert Anciaux wil daar verandering in brengen. De 
bedoeling is dat deze instelling zich ontwikkelt tot een her
kenbaar steunpunt met vier cruciale taken: verzamelen, be
geleiding, stimulering en onderzoek. Het VAI moet de pro
motie van kwaliteitsvolle architectuur ondersteunen, en het 
- al zo lang ontbrekende - actuele denkkader rond architec
tuur helpen stofferen. Het moet het onbetwiste kenniscentrum 
van de Vlaamse architectuur worden.
De minister hoopt dat het VAI een ‘sensibiliserende’ rol zal 
spelen en dat het, met dit oogmerk, een duidelijke identiteit 
opbouwt voor het ‘brede publiek’. Om al deze verwachtin

gen in te lossen, zal het VAI verspreide initiatieven trach
ten te bundelen tot een slagvaardige organisatie. Het VAI 
krijgt ook nog een partner, namelijk het Vlaams architectuur- 
archief (VAA). Deze instelling krijgt een coördinerende 
opdracht voor de architectuurarchieven in Vlaanderen, naast 
een eigen taak op het vlak van behoud, inventarisatie en 
ontsluiting van het architecturaal erfgoed.
Op 2 oktober hield het Architectuurinstituut haar stichtings- 
vergadering. Geert Bekaert zit de Raad van Beheer voor en 
wordt bijgestaan door Hilde Heynen (Departement Archi
tectuur, Stedebouw en Ruimtelijke ordening KUL), Christian 
Dugardyn (bestuurslid DeSingel), de leden Anne-Mie 
Devolder (directeur Stichting AIR), Kristiaan Borret (on
derzoeker Vakgroep Architectuur en Stedebouw RUG), 
André Loeckx (voorzitter Departement Stedebouw en Ruim
telijke ordening KUL), Rob Timmermans (stadsarchitect 
Sint-Truiden), Paul Van Lindt (Afdeling Monumenten en 
Landschappen), Koen Van Synghel (architectuurcriticus), 
bOb van Reeth (Vlaams Bouwmeester), Piet Van 
Cauwenberghe (architect) en Jan Vermassen (staf
medewerker Brugge 2002). Het VAI start met een jaar- 
subsidie van tien miljoen BEF en wordt gehuisvest in de 
nieuwe vleugel van DeSingel. (S.La.)

AIR-ANTWERPEN. Het kunstinitiatief HAL-Antwerpen 
nodigt buitenlandse kunstenaars uit om een tijdje door te 
brengen in Antwerpen. Met het residentieproject AIR-Ant
werpen (Artists in Residence) wil het kunstenaars onder
dompelen in de cultuur van de gaststad en inspireren tot 
nieuw werk. De voormalige sasmeesterwoning aan de 
Royerssluis doet dienst als verblijfplaats. Het vrijstaande

Roni Horn
8 november 2001 - 6 januari 2002

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel 
tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com 
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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RHEDENDAAGSE KUNST MAASTRICHT

miHB
5 à 

t

R e

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

t/m 11/11 
Tony van Wassem

15/11 t/m 16/12 
Richard Francisco

(D
O E

I 28 december/vrijdag
! DJ Lait Russe / Paul Devens
I Avondevent en CD presentatie

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

11/11 t/m 16/12 
Jelena Popadic

§ 
O

locatie: Brusselsestraat 114
aanvang: 20:00

Centrum voor 
Hedendaagse 

Kunst 
Maastricht

22/12 t/m 27/01/2002
Glas uit Leerdam en zeefdrukken van diverse kunstenaars

O 
{ O

24 november t/m 16 december
Festo / Ron Bernstein

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

U

3

d

3
O

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont.nl

germinations

U
Young European Curators present 
Young European Artists 2001 —2002

Free Ingress
curated by Céline Saraiva (F)
30.11.2001 -13. 01.2002
Budapest Galéria
Kiàllitôhâza, Budapest, H
H. M. Anttila (FIN),
C. Desvignes (F), B. Follard (H),
R. Miah (B), L. Nobre (P),

Religion

~ S. Reyes (F). K. Sahpazis (GR). 

M. Walerich (L)

curated by Katerina Pazoutova (CZ)) 
18.01.2002 - 19.02.2002 
ENSBA-La Chapelle, Paris, F
j Borgeaud (F), A Elôd (H), S. Goullieux (F). 
F. Moreno Martin (E), P Olowska (PL), 
L. Ôrlita (CZ). T. Putze (D).

{ M Seidler (DK) )

G. Taxiarchopoulos (GR)

locatie: Brusselsestraat 114
opening: zaterdag 24 novemper 17:00

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

15 december t/m 6 januari
Jacqueline Floor

locatie: Parallelweg 101
opening: zaterdg. 15 december 17:00 

aA%, : Az
9

‘Sd
RY.

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

CENTRUM VOOR 1ST MAASTRICHT

18/11 t/m 23/12
William Engelen 

Frank van der Salm

vanaf 05/01/2002 
Beat Streuii

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

t/m 09/12 
Marian Bijlenga, Anne-Marie van Sprang, Uii Langendorf, 

Gibert van Drunen, Sonja Oudendijk

16/12 t/m 16/01/2002 
‘Unpacking Europe’

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 18/11
Kas Oosterhuis, Leonel Moura

25/11 t/m 06/01/2002 
Art & Language, Abrahamsen, Ben, Deleu, Gubbels, 

Raynaud, Merckaert, Schoonhoven, Wurm

e s

a i s i :
V139

/armóesstat 139101 !

ehter 
oper

[0]206229434 
9139,009.

+31/0]29/6251226
hp://yww.w139.nl

woepsdagtzondag-! 3:09 18:00 ui

ite: specific /139.> > pet 
jeroepten

139
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Achterzaal

139

Voorzaal
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Touching from a distance 
curated by Kati Kivinen (FIN) 
08. 02. 2002 - 24. 03. 2002
Crawford Municipal Gallery, Cork, IRL
J. Domke (DK). S. H. Ernst (NL).
M. Faldbakken (N), U. Groser (A),
J. Grünspek (D), K. Holten (IRL), 
N. Pujol (F), S. Sorvali (FIN)

Get out of here
curated by Sren Grammel (D) 
18.01.2002 - 17. 02.2002 
Galerie Arsenal, Bialystok, PL
R Dziadkiewicz (PL).
L. Harlev (DK), L. Horelli (FIN),
M. Laanemets & K. Sukmit (EST),
S. Otto-Knapp (GB).
A. & S. Óztürk (D),
L Renneboog (B).
A Sala (F). J. Yang (A)

Play and Control P
curated by Koen Broucke (B) 
16. 03. 2002 - 02. 06. 2002
Pori Art Museum, Pori, FIN
M. Belenotti-Beliot (F), A. Bourcereau (F), 
E. Coissard (D). J. Collieux (D).
J. Jessen (D). N. Naveau (B). A
T. Rau (DK), T. Velikova (CZ) A

germinations is supported by the proper 
National Ministries. Art Institutions, 
the EU and the Allianz Kuiturstiftung

For further information contact 
e-mail: info@germinations.org 
http://www.germrnations.org

Kuiturstiftung

Mariana Yampolsky

CONTEMPORARY FINE ART PHOTOGRAPHY

AALSTSTRAAT 7 / ROE D'ALOST /1000 BRUSSELS I
TEL: +32 (475) 33 75 66 / FAX: +32 (53) 70 06 371

GDG@EYE-SEE.C6M / WWW.EYE-SEE.C6M

8/11 - 22/12 : thursdav - Saturday /13.66-17.60 I 
and by appointment

Youthquake II
t/m 02/12

Matthew Brotherhood > 
Milli Brown > k.r. Buxey> 
Alfonso Cantu > Stefaan 
Dheedene > Telka van 
Dodewaard > Alex Fischer > 
Jungme Fritzenkötter > 
HAP> Kris Hymöller.> 
Annemiek Kranen > 
Laerke Lauta > Ives 
Maes > Thierry Mandon > 
Gail Pickering > Kathrin 
Schlegel > Peter Vink > 
Stan Wannet > Michelle 
Williams.

Win terFilm (Cyberia)
14/12 + 15/12 + 16/12
Een weekend
screenings en lezingen in een
met sneeuw bedekte achterzaal.

The Sweatshop
24/11 >16/12
opening: 23/11 > 21.00u

Gerard van den Berg > 
Antoine Berghs > Merijn 
Bolink > Moritz Ebinger> 
Peter Fengler > Eilert Haitjema 
& Merina Beekman > Bart 
Hendriks > hpmb > Lidy 
Jacobs > Guda Koster > 
Johan Lammerink > Itie 
Langeland > Gosse van 
der Leij > Linda Maissan > 
Mieke Marx/Martin Fenne > 
Nils Mühlenbruch > Serge 
Onnen > Paul de Reus>
Petra van der Steen > 
Elizabeth de Vaal. 
Samenstelling: Petra van 
der Steen en Pieter Kusters

Chest Gallery
24/11 >16/12
opening: 23/11 > 21.0Qu
Ed Pien > Jan Rothuizen >
Evren Tekinoktay > David Miles >
Michael Tedja > Sam Geer van 
der Klugt > Jean Luc Picard

Kgalerie.nl
http://www.depont.nl
mailto:hedah@niew.nl
http://www.niew.nl/hedah
hp://yww.w139.nl
mailto:info@germinations.org
http://www.germrnations.org
mailto:GDG@EYE-SEE.C6M
http://WWW.EYE-SEE.C6M


Locatie AIR-Antwerpen 
(Voormalige sasmeesterwoning aan de Royerssluis) 

Links: Loreta Visie, Het washuis, 2000

pand aan het water, dat door de Antwerpse haven in con
cessie werd gegeven, opent volgend jaar haar deuren.
AIR-Antwerpen wil ook voor lokale kunstenaars ateliers 
organiseren, en zo de dialoog aanzwengelen tussen 
Belgische en buitenlandse kunstenaars. Met deze uitbrei
ding krijgt HAL ook de kans projecten te organiseren in 
een ander soort ruimte. De tentoonstellingen van het kunst- 
initiatief zijn doorgaans in situ projecten, die vertrekken 
van de vaste verblijfplaats van HAL, een intussen gereno
veerde fietsfabriek in de Bleekhofstraat.
AIR-Antwerpen is lid van het overkoepelende Res Artis en 
ondersteunt het programma ‘atelierbeleid’ van het NICC 
(informatie: 03/232.73.95). (S.La.)

HEILIGE HUISJES. Met de vraag “wie volgt?” werden 
op 15 en 16 september op een woonmarkt in het Neder
lands Architectuurinstituut (NAi), toekomstige particuliere 
opdrachtgevers aangespoord om zich te laten informeren 
over de (on)mogelijkheid om het eigen gedroomde huis te 
bouwen. Nadat staatssecretaris van Volkshuisvesting, Johan 
Remkes, het sein op groen zette voor een grotere zeggen
schap van de burgers voor wat betreft keuze en ontwerp 
van het eigen huis, ontstond er een ware hausse rond 'eigen- 
huishouw’. In een aantal steden in Nederland werden de 
afgelopen weken evenementen onder de noemer ‘Heilige 
Huisjes’ gehouden. Daarnaast organiseren architecten hun 
eigen informatiemarkten, worden er uitnodigingen voor 
symposia rondgestuurd en zijn er heel wat prijsvragen uit
geschreven voor het ontwerpen van huizen op vrije kavels. 
De resultaten daarvan zouden dan als inspiratiebron, refe
rentiekader of catalogusvoorbeeld dienst kunnen doen.
Nu de overheid besloten heeft om de teugels die ze al een 
eeuw strak houdt, te laten vieren, mogen er - of beter 
gezegd: moeten er - tot 2010 meer dan 100.000 woningen 
door individuele opdrachtgevers worden gebouwd. Toe
komstige bewoners moeten zelf de grond kunnen verwerven 
waarop zij vervolgens hun eigen ‘heilige huisje’ mogen 
realiseren. Dat aan ‘eigenhuisbouw’ nogal wat haken en 
ogen zitten, bleek wel uit de ervaringen die de verschillende 
partijen op de NAi-woonmarkt in Rotterdam uitwisselden. 
Alle betrokkenen, waaronder eigenhuisbouwers, architec
ten, ontwikkelaars, adviescommissies voor woningbouw en 
verschillende gemeenten, deden een poging om geïnteres
seerden een beeld te geven van wat er bij de bouw van een 
eigen huis zoal komt kijken. Sommige architecten spraken 
bevlogen over het particulier opdrachtgeverschap dat ze 
door het persoonlijk contact en het gezamenlijk doormaken 
van het creatieve proces heel stimulerend vonden. Andere 
architecten maakten een opsomming van de slopende en 
juist tijdrovende gesprekken die niet meer in geld waren uit 
te drukken. De eigenhuisbouwers die zonder uitzondering 
erg enthousiast waren over hun woning hadden, afgezien 

van onvoorziene meerkosten, ook een behoorlijk uitputtend 
traject gevolgd om tot het gewenste resultaat te komen. 
Vooral de onbekende en vaak slepende procedures zijn hier 
debet aan. Op de woonmarkt bleek al dat (architecten)bureaus 
daar slim op inspeelden, door begeleiding aan te bieden bij 
de onoverzichtelijke procedures en de andere problemen die 
zich in de bouwwereld voordoen.
Gelijktijdig met de woonmarkt in het NAi wérd de buiten
tentoonstelling Heilige Huisjes, bewoners als opdrachtge
ver geopend. Op billboards zijn foto’s te zien van achten
twintig woonhuizen die in hun grote verscheidenheid de
monstreren wat er gebeurt als de mens eindelijk eens zelf 
kan bepalen hoe hij wil wonen. Toch zijn enkele kantteke
ningen hier op hun plaats. Deze woonhuizen behoren toe 
aan mensen die erin geslaagd zijn zelf een stuk grond te 
verwerven waarop ze, naar eigen smaak, onder meer of 
minder stringente regels hun eigen huis konden realiseren. 
De nog resterende vrije bouwgrond is zeker niet voor elke 
beurs weggelegd, om over de bouwkosten per vierkante 
meter nog maar te zwijgen. Ondertussen blijven de kosten 
voor alle procedures en gesprekken met architecten gelijk, 
ongeacht het inkomen van de eigenhuisbouwer. Staatsse
cretaris Remkes wil dat het vrije opdrachtgeverschap ook 
geldt voor lagere inkomens, maar het lijkt dat hij zich hierop 
verkijkt. Omdat de meeste grond toch in handen is van de 
projectontwikkelaars, zal de mogelijkheid tot het verwer
ven van een eigen stukje grond meestal neerkomen op de 
keuze uit een reeks voorgekauwde kavels. Ontwikkelaars 
hebben inmiddels wel begrepen dat huizenzoékers geen 
genoegen meer nemen met de strengpérs-methode, en wer
ken daarom marktgevoeliger. Maar dat betekent hooguit dat 
gemeentes en/of ontwikkelaars de kopers beperkte keuze
mogelijkheden bieden, zodat die laatsten het gevoel krijgen 
inspraak te hebben bij de bouw van hun woning. Kopers 
mogen soms uit enkele voorgeschreven architecten kiezen, 
een eigen modulaire opbouw van de plattegrond bepalen of 
in een voorgelegde catalogus de kozijnen uitzoeken; mis
schien krijgen ze zelfs enige inspraak in de kleurvoering. 
Maar alle ‘heilige huisjes’ ten spijt zal er, als vanouds, 
vooral sprake zijn van gebonden koop. Massabouw omvor
men tot consumentgericht bouwen, lijkt vooralsnog niet 
doenbaar, terwijl écht individueel opdrachtgeverschap voor
behouden blijft aan de happy few.
De buitententoonstelling Heilige Huisjes, bewoners als 
opdrachtgever is nog tot 6 januari 2002 te zien op het buiten
terrein van het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00; www.nai.nl). (Gm.B.)

LAS PALMAS. Na vier jaar van schermutselingen is het 
licht gedoofd in Las Palmas, het internationale centrum voor 
beeldcultuur en mediatechnologie dat in 2003 had moeten 
openen in Rotterdam. In dit prestigeproject zouden het Ne
derlands Foto Instituut (NFI), het Nederlands Foto Archief 
(NFA), het Foto restauratieatelier (NFrA) en het centrum 
voor nieuwe media V2 samengaan.
Las Palmas moest Rotterdam als foto- en mediastad op de 
kaart plaatsen. Eind augustus trok het NFA zich echter te
rug uit het samenwerkingsverband, kort daarop gevolgd 
door V2 . De aanleiding was de aanslepende onenigheid 
over de organisatiestructuur van het beeldcentrum. De 
cultuurverschillen tussen de foto-instituten en V2 , alsook 
de kwestie van de verdeling van de directietaken bleken 
onneembare hindernissen. Maar het stuklopen van het ini
tiatief heeft nog andere oorzaken. Het idee voor een beeld- 
instituut ontstond in 1997 naar aanleiding van het aantrek
kelijke legaat (ca. 22 miljoen gulden) van jurist en foto- 
liefhebber Hein Wertheimer, bestemd voor de oprichting 
van een fotografiemuseum. Niet alleen Rotterdam, ook 
Amsterdam lonkte naar de nieuwe instelling. Het Amster
damse Filmmuseum zou voor een belangrijk deel naar het 
pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid verhuizen. Het 
bestuur van het Filmmuseum stelde echter op het laatste 
moment zijn veto en zadelde de overgebleven instellingen

«■ as

Woning te Den lip, 
Architect KWau, foto: Rogier Alleblas 

(Heilige Huisjes - bewoners als opdrachtgever)

op met een zwaar gehavend plan. Staatssecretaris Van der 
Ploeg, die de hele opzet tot hier toe enthousiast omarmd 
had, werd ongeduldig. Deels onder druk van het ministerie 
sukkelde Las Palmas in een mallemolen van paperassen, 
gepalaver over organisatiemodellen en ambtelijke twisten 
over geld. Om de zaak te redden, haalde men inderhaast 
Wim Dik en Roel in’t Veld in huis, kopstukken met politieke 
invloed en de nodige managerscapaciteiten. Koortsachtig 
werd gezocht naar een directeur met uitstraling, liefst uit het 
buitenland, die zijn schouders onder het project kon zetten. 
Even dook de naam op van de Duitse uitgever Christoph 
Buchwald, maar uiteindelijk bleek Annet Lekkerkerker, za
kelijk leider van Hollandia en Het Zuidelijk Toneel, de enige 
kandidaat. Dat de zoektocht naar een geschikte leidersfiguur 
tegenviel, had grotendeels met de onzekere financiële si
tuatie rond Las Palmas te maken. De Staatssecretaris had 
maar subsidie voor twee jaar toegezegd, zodat niemand van 
het kaliber dat door hem verlangd werd, zich eraan waagde. 
Terwijl Rotterdam zich herstelde van het Las Palmas fiasco, 
deed Amsterdam een eigen voorstel voor een fotomuseum. 
In oktober werd het goedgekeurd door de raadscommissie 
Cultuur. Het fotografiemuseum komt in het gebouw van 
het voormalige Fodor Museum aan de Keizersgracht. Het 
moet een vernieuwend instituut worden dat nauw samen
werkt met bestaande instellingen. (S.La.)

DE PAVILJOENS. De vijf op treinwagons lijkende pavil- 
j oens die Hilde Daem en Paul Robbrecht voor Documenta IX 
(1992) ontwierpen, zouden na de Documenta een tijdelijk 
onderdak bieden aan de kunstcollectie van Almere. Inmid
dels bestaan De Paviljoens echter al zeven jaar. Sinds het 
voorjaar is Macha Roesink er de nieuwe directeur. Welke 
koers te varen op een drooggelegde lap grond, die maar al te 
graag met kunst bevrucht wil worden?
Illustratief voor het beleid van de afgelopen jaren (onder 
andere van de vorige directeur Lia Gieling) is de serie 
Natuurlijke Verwantschappen, waarbij kunstenaars zich 
laten inspireren door de relatie tussen het stedelijke en het 
natuurlijke landschap. Momenteel verbindt een installatie 
van Pjotr Müller twee paviljoens met elkaar. Om het andere 
paviljoen te bereiken, moet de bezoeker zich een weg banen 
door een minilabyrint; of hij kan ook met plezier verdwalen 
tussen de hoog opgetrokken houten wanden, die enkel 
uitzicht bieden op de lucht. Dit doolhof van Pjotr Müller is 
een pleidooi voor verdichting in steden als Almere, maar

ANNE DAEMS
26 oktober t/m 1 december 2001

GROEPSTENTOONSTELLING
7 december 2001 t/m 19 januari 2002

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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presentaties in relatie tót stad en openbaarheid
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MENSENRECHTEN

STELT VOOR

KUNSTTENTOONSTELLING

Mensenrechten?
... Beeldig!’

in het kader van lOOjaar 
mensenrechtenbeweging 

in België 
van 1 t/m 8 december 2001

VEILING 
van de tentoongestelde 

kunstwerken ten voordele van 
de Liga voor Mensenrechten door 
veilingmeester Mon Bernaerts. 

zondag 9 december 2001 
Lakenhalle, Sint-Baafsplein 17, Gent '

F
Kunstenaars die een werk gemaakt hebben rond 

het thema van de tentoonstelling, kunnen de kunstprijs • 
van de Liga in de wacht slepen. De prijs wordt toegekend i 

door een jury onder voorzitterschap van Jan Hoet.

Tentoongestelde en te veilen werken van o.a. Etienne | 
Elias, Fluke Luke, Hemadi, Herr Seele, Jan Fabre, GAL, * 

Marc Eyskens, Membrandt, Paul Van Gyseghem, Peter De j 
Koninck, Pjeroo Roobjee, Roger Raveel, Walter De Buck, ... 4

VERNISSAGE > zaterdag 1 december van 18u tot 22u
PRIJSUITREIKING > zondag 9 december om 11u

VEILING > zondag 9 december om 14u

De tentoonstelling is verder iedere dag open van 10u tot 18u. i 
i De cataloog is op eenvoudige vraag te verkrijgen.

MET DE MEDEWERKING VAN KNACK EN DE MORGEN

LI6AXY
VOUR MENSENRECHTEN

Jan Van Stopenberghestraat 2, 9000 GENT
Tel. 09-223.07.38 en 09-233.20.Ó7 Fax 09-223.08.48

Ligamensenrechten@club.worldonline.be
www.ligavoormensenrechten.be - rek. 001-1270132-90 é

KUNSTENAARS ALS 
GIDS IN DE STAD 
gel ui\swandeli ngen 
en presentaties

STROOM AANMOEDI-
GINGSPRIJZEN /
1995 TOT 2000 /

Justin Bennett
André van

Abeba ' /
Tjebbe Beekman

galerij c. de vos

sen
Matthijs de Brürtjne 
Radi na Dankova 
Carl a Graft
Birthe Leemeijer - 
Klaar van derLippe
Sohei1 a Najand 
Willem de Ridder 
Jan Rothuizen ' 
Juli ka Rudelius 
Wim T. Schippers . 
Ton Schuttelaar 
Mi nke Themans

Eva Gat
AnnieK

er Brei s 
van. El sacker

F is ch1i & Weiss. 
‘Bus/Atel ier’

Melaak Hai 1 esel assi e 
Nicoline van 
Hars kamp
Joost van den Hondel 
Eva' Klee
Lies Lantinga 
Marja Mil o
Pi en Peeters
Mehdi Rouchi che 
Tiny Schilder ; 
Quinten Smith .
Els Snijder
WiekeTerpstra
Ems Tei jchi né
Ha kiem Tourdiev 
Mari na Venendaal. - , 
Casper Warmoes kerken 
Agnes de Wit

9 november 2001 
12 januari 2002

tm DeeF 1
21 oktober-
18 november 2001
Deel 2
2 december- 
30 december 2001

JIRI SZEPPAN 
PIETER BAUTERS
18 november -16 december 2001

KRIS DE PLECKER 
HUGO DE LEENER
6 januari - 3 februari 2002

Spui 193-195 
4de etage - ■ 
open di tm za

Toussaintkade 55

12-17 open di tm za 12-17
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Binnenkort:
KRITISCHE UTOPISTEN
Idealen en Praktijk

Nil S Norman
Ocean Earth/Peter Ferd
One. Architecture + Berend Strik 
Kyong Park

februari tm april 2002

haags centrum 
voor beeldende kunst
Spui 193-195
2511 BN Den Haag/

t 070 365 89 85 
f 070 361 79 62
einfo@stroom.n1 
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adres :

open :

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

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

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

KUNSTGIDS BELGIË

DE WITTE RAAF
De KUNSTGIDS BELGIË 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
12 Grafische ontwerpers
13 Kunstbeurzen
14 Kunstenaars
15 Kunstencentra
16 Kunstenaarsinitiatieven
17 Kunstenaarsmaterialen
18 Tentoonstellingscentra
19 Musea
20 Onderwijs
21 Reproductiefotografen
22 Restaurateurs
23 Tijdschriften
24 Transport van kunstwerken
25 Uitgevers
26 Veilinghuizen
27 Verenigingen

Kunt u zich terugvinden 
in bovenstaand lijstje? 
Ga dan naar pagina 46
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Amanda Coppes [fotografie) 
van 22 oktober tot en met 9 november 2001

Meg Rotzel
van 19 november tot en met 21 december 2001

Sint-Lucaspassage

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
D eparteme n t. A u d iovisuele e n-Beeld ende Kunst
Campus Sint-Lucas., :
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen.
T03223 69-70 F 03 223 69 89 E abklkdg.be

open van maandag tót vrijdag van 10 tót 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
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laat eigenlijk ook treffend zien hoe de kunst die door De 
Paviljoens getoond wordt, nauw verbonden is met de kunst 
in de zogenaamde openbare ruimte in en om Almere. De 
Paviljoens heeft niet alleen de Collectie Almere onder haar 
hoede, de instelling is tevens verantwoordelijk voor het 
aankoop- en tentoonstellingsbeleid, en de directeur is - als 
secretaris van de Adviescommissie Beeldende Kunst- 
opdrachten - ook betrokken bij de opdrachten voor kunst in 
de stad. De nauwe samenhang met thema's die verband 
houden met het polderlandschap - in het verleden een 
constante - vindt Roesink geen noodzakelijke vereiste meer. 
“Er is altijd heel erg gewerkt vanuit een bepaalde invals
hoek, namelijk het polderlandschap en de nieuwe stad. 
Kunstenaars worden gevraagd te reageren op dit gegeven en 
het te gebruiken als inspiratiebron. Het heeft een goede 
reeks tentoonstellingen en aankopen opgeleverd, maar ik 
wil eerder werken vanuit de kunstenaar. Ik wil het instituut 
niet aan vooropgestelde thema’s ophangen.”
Rode draad in haar kunstbenadering is een niet-hiërarchische 
manier van denken. Daarvoor gaat ze te rade bij het gedachte
goed van Gilles Deleuze en Felix Guattari ; hun begrip rhizome, 
letterlijk vertaald ‘grillige wortelstronk’, stond sinds 1993 
(letterlijk) op haar visitekaartje. In de diverse functies die 
Roesink in het verleden bekleedde -conservator van de 
Caldic Collectie, coördinator op de Rietveld academie en 
docent kunstbeschouwing op de universiteit in Malawi 
(Afrika) - liep ze telkens tegen vaste structuren aan. Ze 
verwondert zich erover dat de strikte scheiding van discipli
nes nog altijd blijft bestaan in de institutionele wereld van de 
hedendaagse kunst. Verder hecht Roesink vooral belang aan 
de procesmatige kant van kunst - dat deed zij ook al in de tijd 
dat ze zelf tentoonstellingen organiseerde. Ze benadrukt dat 
aan verschillende soorten kunstwerken uit de meest diverse 
culturen een analoge waarde kan worden toegekend. In de 
praktijk betekent dit dat elke kunstpresentatie de bestaande 
hiërarchieën ter discussie moet stellen. “Dat geldt bijvoor
beeld voor de verhouding tussen westerse en niet-westerse 
culturen. Het is belangrijk dat we ons ervan bewust worden 
dat in één en hetzelfde tijdperk verschillende soorten ontwik
kelingen plaatsvinden, en dat we leren om met de kunstge
schiedenis om te gaan volgens een niet-lineair stramien.” 
Wat betekent een dergelijke benadering voor het publiek? 
Roesink wil bezoekers van De Paviljoens geen informatie in 
hapklare brokken aanleveren. Ze houdt niet van de manier 
waarop mensen door musea struinen om, gewapend met 
koptelefoons, zoveel mogelijk schilderijen te zien. “De 
mensen moeten zelf vragen stellen en dat kan alleen maar als 
je met een zekere concentratie waarneemt. Dat betekent ook 
dat er veel ruimte en tijd zal worden gemaakt voor lezingen 
en discussies, en dat het opbouwen van een bibliotheek een 
belangrijk onderdeel van de programmering wordt.” Een 
dergelijke benadering vereist een meer flexibele omgang 
met geldstromen. “Mijn ideaal zou zijn, en dat wordt dé 
uitdaging, om van de losse budgetten voor kunstopdrachten 
in de openbare ruimte, collectievorming en tentoonstellin
gen één budget te maken. Dan kun je je veel flexibeler 
opstellen, je kunt ideeën van kunstenaars beter realiseren en 
delen met geïnteresseerde toeschouwers. Het is nu een hele 
vreemde situatie dat er in Nederland meer geld is voor kunst 
in de openbare ruimte als een geoormerkt bedrag, dan voor 
het aankoopbudget en opdrachtenbeleid van musea. Ik zou 
het veel interessanter vinden als daar meer samenhang 
tussen komt. Ik zie geen verschil tussen kunst binnen de 
muren van een museum en kunst in de openbare ruimte. Het 
is precies hetzelfde. Het is absurd dat er op het symposium, 
dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst onlangs over 
kunst in de openbare ruimte organiseerde, bijna geen men
sen uit de museumwereld waren. Waarom zouden we de 
kunsten in dergelijke ‘categorieën’ moeten opdelen?” 
Natuurlijke Verwantschappen II {met werk van Pjotr Müller) 
loopt nog tot 11 november in De Paviljoens (Almeers 
Centrum voor Hedendaagse Kunst), Odeonstraat 5, 1325 
AL Almere (036/545.04.00). (N.W.)

Hans Op de Beeck 
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Wissels

MUHKA/KABINET. Op 1 februari vertrekt Bart De Baere 
naar het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen 
om Florent Bex op te volgen als directeur. Op het kabinet 
van Vlaams minister Anciaux verschuift daardoor het een 
en ander. De Baere zal voor beeldende kunsten en musea 
vervangen worden door Dorian van den Brempt, momen
teel directeur van boek.be (het voormalige VB VB). Van den 
Brempt wordt ook verantwoordelijk voor literatuur. Ad- 
junct-kabinetschef Walter Moens wordt attaché van de 
Vlaamse Gemeenschap in Wenen. Hij wordt vanaf 1 no
vember vervangen door Bart Caron (nu adviseur volks
ontwikkeling) die in zijn nieuwe functie meer het ganse 
cultuurbeleid zal ‘superviseren’. De taken van Caron op 
het vlak van sociaal-cultureel werk en lokaal cultuurbeleid 
worden overgenomen door Dirk Verbist; hij was vier jaar 
voorzitter van de Vlaamse jeugdraad en is stafmedewerker 
bij het Forum voor Pluralistisch Jeugdwerk. (S.La.)

Lezingen

WORKSHOP MET JOËLLE TUERLINCKX. De uit
spraak “Je ne sais ce que je vois qu’en travaillant” van 
Giacometti is zowat het motto van de workshop die Joëlle 
Tuerlinckx in opdracht van ASK! (Architectuur-Stad-Kunst) 
zal leiden. Handelen is voor Tuerlinckx een manier van 
nadenken. De workshop zal dan ook vooral bestaan uit oe
feningen in het observeren en het aanscherpen van de zin
tuiglijke ervaring, om van daaruit de realiteit te bevragen. 
Tuerlinckx nodigt meerdere binnen- en buitenlandse gas
ten uit om deze workshop inhoudelijk te stofferen met le
zingen, films en performances. ‘/Action without knowing, 
deel 1 : La matière du visible’ is de vierde workshop van 
ASK! en gaat door van 18 tot 30 november op verschil
lende locaties in Brussel en Gent. Deze workshop staat open 
voor jonge kunstenaars uit alle mogelijke disciplines, die 
hun opleiding achter de rug hebben of op dit moment een 
studie afronden. Er is plaats voor vijftien gemotiveerde 
deelnemers (info en reservering bij Geertrui Ivens en Greet 
Ramael, 09/264.78.60; info@ASKworkshops.be). (S.La.)

DEBAT OVER KUNSTKRITIEK. Afscheidnemend di
recteur van het MUHKA Florent Bex presenteert van 17 
november tot 13 januari een keuze uit de MUHKA-collec- 
tie rond het centrale motief van de ‘menselijke figuur’. Wat 

betreft het spreken over kunst, stelt Bex zich op het stand
punt: kunst is om naar te kijken en stimuleert het denken, 
maar je moet haar niet te veel willen uitleggen. Over de 
noodzaak en mogelijkheden van toelichting bij beeldende 
kunst organiseert De Beyerd op 18 november een Neder- 
lands-Belgisch debat. Thema: “In hoeverre is een theoretisch- 
intellectuele positie in de kunstkritiek mogelijk binnen de 
hedendaagse kunst?” Sprekers zijn Bart Verschaffel, 
Marianne Brouwer en M. Februari. Moderator is Jeroen 
Boomgaard. De Beyerd werkt voor dit debat samen met 
AICA-Nederland (Association Internationale des Critiques 
d’Art) en het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en 
Bouwkunst. (Reservaties: 076/529.99.00). (S.La.)

OVER REPRESENTATIE. Het Piet Zwart Instituut in 
Rotterdam buigt zich in een reeks lezingen over represen
tatie in de beeldcultuur. Onder meer Arjen Mulder, Lev 
Manovich, Peter Verstraten, Joke Hermes en Regina Möller 
gingen dieper in op de betekenis van visuele codes. U kan 
nog gaan luisteren naar Ernst van Alphen over identiteit in 
het werk van Rineke Dijkstra op 21 november, Anneke 
Smelik over virtuele realiteit op 28 november, Rudi 
Laermans over de esthetiek van rockconcerten op 5 decem
ber en tot slot een symposium meepikken, Theatres of the 
Social in Las Palmas op 15 december (info bij Anke 
Bangma, 010/404.50.54). (S.La.)

SYMPOSIUM OVER RESTAURATIE CATHEDRA. 
Ruim vier jaar geleden werd het schilderij Cathedra (1951) 
van Barnett Newman ernstig met een mes beschadigd. Het 
resultaat van de omvangrijke restauratie is vanaf 8 decem
ber in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien. Die dag 
organiseert het museum ook een symposium waarin 
Cathedra centraal staat. Niet alleen wordt ingegaan op de 
restauratiewerkzaamheden, ook Newmans schilderkunstige 
ideeën en atelierpraktijk komen aan bod. Er zal ook aandacht 
zijn voor het verzet waarop zijn werk soms stootte (en stoot), 
en voor de kunsttheoretische aspecten van de abstracte, 
monochrome schilderkunst. Sprekers zijn Ann Temkin (con
servator Philadelphia Museum of Art), Carol Mancusi- 
Ungaro (restaurator Whitney Museum, New York), Yve- 
Alain Bois (kunsthistoricus), Alan Charlton (kunstenaar), 
Elisabeth Bracht, Irene Glanzer en Louise Wijnberg (de 
restauratoren van Cathedra) en Thierry de Duve. Het 
symposium staat onder leiding van Jan van Adrichem, 
hoofd van de wetenschappelijke dienst van het Stedelijk 
(voor een volledig programma en inschrijvingen: Frank 
Hermelijn, 020/573.27.26; f.hermelijn@stedelijk.nl). (S.La.)

Plastische kunsten

AUBETTE. In 1928 verbouwt Theo van Doesburg het café 
Aubette in Straatsburg. Als overtuigd modernist vat hij het 
interieur van het etablissement volledig op in de abstracte 
vormentaal van de Stijl, de Nederlandse beweging waar ook 
Mondriaan toe behoorde. Muren, plafonds, glasramen en 
verlichting van het café werden gearticuleerd door recht
hoekige kleurvlakken die samen een continu ruimtelijk ge
heel vormen. Die uitgepuurde esthetiek paste in het voor
uitstrevende mensbeeld van de Stijl, waarin geen plaats was 
voor nostalgische ornamentiek.
Het Museum Dhondt-Dhaenens koos deze wat vergeten 
kroeg als vertrekpunt vooreen tentoonstelling die naar deze 
plek genoemd werd. Voor het museum fungeert het 
modernistische café echter als embleem van een uitgespro
ken nostalgische idee: het verlangen naar een (andere) 
plaats. De tentoonstelling verwijst dan ook niet zozeer naar 
het bouwwerk, ze vindt haar referentiepunt in enkele ver
kleurde foto’s van het lege interieur. Het gaat niet om de 
specifieke ruimtes van café Aubette, maar om een algemene 
nostalgische hunkering naar een gekoesterde plek of erva
ring. Gemeenplaatsen als ‘verlangen’ en ‘plaats’ bepalen

The Oklahoma Bomber 
meets Jack the Ripper 
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BENOOT GALLERY

CORTIER - DELAHAUT
27/10-2/12/2001

FOTOSALON
Erick Derac, Andres Serrano, Ulrike Bolenz, Dieter Appelt, Jan Fabre, Didier Mahieu, Zhang Huan

8/12/2001 - 6/1/2002
Open Saturday and sunday from 10 AM to 7 PM

Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute, Belgium • TEL 050-61 12 37 • GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL apo.laureys@yucom.be ART®
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"De verbeelding in context”
Eric de Kuyper i.s.m. het Koninklijk Belgisch Filmarchief
Begeleide avondwandelingen op het kerkhof (45 min.), gevolgd door de projectie van oude 
filmfragmenten (begin 1900) omtrent dramatische thema's, sculpturale bewegingen, gestes 
en symboliek. Begeleid door een pianist - commentaar door Eric de Kuyper (60 min.).

Opgehangen Man"

N
Dagelijks vertrekken 4 à 5 groepen van max. 25 personen aan de kapel - Tssn 17.30 en 17A5u. en 
tssn 20.00 en 20.15u. Voorinschrijven noodzakelijk! (vermeld gewenste datum en uur aub.)

Opening: vrijdag 09/11/2001 om 19.30u 
Expo: vrij. 16u tot 19u. Za.- zo. llu tot 19u 
Of na afspraak: 09-225.49.18 - 059-50.97.26

Kapel op het Campo-Santo - 2001 Antwerpsesteenweg, Gent/St.-Amandsberg • Organisatie: C.C.St.-Amandsberg-Info: 09-224.I8.80-0475-85.54.53

_______ CROWN GALLERY BRUSSELS_______

MASSIMO VITALI 8 november 2001 - 19 januari 2002 

EDWIN ZWAKMAN 24 januari - begin maart 2002
OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U

KANAL 20 B A R T H E L E M Y L A AN 20 1 000 BRUSSEL TEL/FAX 02 / 514.01.23

Galerie Denise Van de Velde
Tragel 7a - B 9300 AALST

HUGO DUCHATEAU
13 oktober - 23 november 2001

RIERA I ARAG
1 december 2001 -15 januari 2002

open van donderdag t/m zaterdag van 14.30 tot 18 uur, ook na afspraak.
tel + 32 53 70 04 65 fax + 32 53 78 75 47 GSM 0475 554 665 Denise.Van.deVelde@village.uunet.be

The air palpably thickens as the Californian
hairdresser walks in
Johanna Balusikova 
Sara De Bondt 
Aline Bouvy 
Pavel Braila 
Eric Brown 
Ira Bruis 
Robert Estermann

05/12 tm 23/12 2001

Robert Garnett 
Pascale Gatzen 
Carlson Hatton 
Petya Koleva 
Rubén de la Nuez 
Sophie Nys 
Giselle De Oliveira Macedo

Ana Peraica 
Salvatore Puglia 
Kim Thehu
Loïc Vanderstichelen
Nira Zait

Collaboration project with 
Jan van Eyck Akademie.

Programme: 5,6,7,8 December 
Check www.janvaneyck.nl or 
www.marres.org

marres marres —postbus 275 6200 ag — capucinenstraat 98 maastricht nl — tue-sun 13 — 18 
t 31 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — marres@cobweb.nl — www.marres.org
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1 VAN LAERE CONTEMPORARY ART 

25 oktober 2001 - 1 december 2001 SERGIO DE BEUKELAER
31 oktober 2001 - 4 november 2001 ART COLOGNE

6 december 2001 - 19 januari 2002 LINDA VAN NECK
_______________________OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U._______________________

VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

mailto:apo.laureys@yucom.be
mailto:Denise.Van.deVelde@village.uunet.be
http://www.janvaneyck.nl
http://www.marres.org
mailto:marres@cobweb.nl
http://www.marres.org


Danny en Richard Venlet

Double-take-table, 2001

het denkraam, dat vervolgens uitgediept wordt met het werk 
van vijf hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling zelf 
maakt echter duidelijk dat deze eigentijdse kunst niet on
der zo’n vage noemer te vatten is. Meer zelfs: de werken 
leggen juist de algemeenheid van hetAubette-concept bloot; 
ze ironiseren de nostalgie ervan.
Het werk dat nog het meest bij de (onder)titel van de expo
sitie aansluit, is dat van Tacita Dean: de video From 
Columbus Ohio to the Partially Buried Woodshed en de 
geluidsopname Trying to Find Spiral Jetty. Beide werken 
geven weer hoe Dean effectief op zoek gaat naar specifieke 
plaatsen die, net als Aubette, verloren zijn gegaan. De plek
ken in kwestie zijn sites van vergane ‘land art’ werken van 
de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson. Voor 
Smithson strekte de eigenlijke plek, en dus de betekenis 
van zijn installaties, zich echter uit tussen de ‘site’ en de 
documentatie die hij in het museum presenteerde. Wanneer 
Dean dus zo’n site opzoekt op basis van documenten, on
derneemt ze een specifieke kunsthistorische zoektocht. In 
elk geval is haar verlangen niet het nostalgische verlangen 
naar een verdwenen site, dat door hetAubette-concept wordt 
vooropgesteld. Eerder wil Dean in het ‘zoeken zelf’ een 
concrete plaats scheppen voor dat verlangen; ze legt daar
mee impliciet de mistige romantiek bloot van het verlan
gen zoals dat binnen het Aubette-concept gedefinieerd 
wordt.
Die afstand tussen de eerder sentimentele basisgedachte van 
de tentoonstelling en de kunstwerken wordt nog duidelij
ker in de bijdragen van Hans Op de Beeck en David 
Claerbout. De twee maquettes van Hans Op de Beeck to
nen respectievelijk een lege omgeving met twee apparte- 
mentsblokken en een lege tuin, omrand met typische beton- 
panelen. De maquettes ensceneren stille, grijsgroene plek
ken die er wat mistroostig bijliggen, en ontdaan zijn van 
elke menselijke aanwezigheid. Maar in hun trivialiteit zijn 
deze miniatuuromgevingen ook zeer herkenbaar, vooral 
door de uitzonderlijk realistische uitwerking van de ma
quettes: boomblaadjes, banken, vijvers, vuile muren, enzo
voort. Ze werken als driedimensionale stills, als alledaagse 
plaatsen die stilgezet zijn. Dit zijn niet onmiddellijk plek
ken waar je hevig naar verlangt. Wel laten ze zich innemen 
en bewonen als een persoonlijke, poëtische plek waar dat 
verlangen kan ‘plaatsvinden’. In dat opzicht sluiten de ma
quettes aan bij de installatie Villa Corthout van David 
Claerbout. Hij toont in vijf verschillende ruimtes van het 
Museum Dhondt-Dhaenens telkens een andere projectie op 
levensgrote schaal. De beelden zijn geschoten in en rond 
de zogenaamde Villa Corthout en tonen het zwembad, de 
tuin en het huis zelf. Op alle beelden zijn twee stilstaande 
figuren zichtbaar, waardoor de projecties wel filmstills lij
ken. Die indruk is echter vals, want je ziet de bladeren en 
het water constant zachtjes bewegen, en je hoort ze ook, op 
de zachte geluidsband die elke projectie begeleidt. Net als 

bij de maquettes ensceneren de stills een verstilde plek, maar 
door de grootte van de projecties, het geluid en de omge
ving van het museum lijkt de villa van de projectie uitein
delijk samen te vallen met de villa Dhondt-Dhaenens, met 
het museum zelf dus. Je kunt je zo voorstellen dat de pro
jecties ramen zijn met zicht op de tuin van de museumvilla. 
In de installatie van Claerbout valt de (andere) plaats waar
naar verlangd wordt samen met de omgeving waarin de ten
toonstelling zich afspeèlt. De concrete tastbaarheid van de 
plaats van dit werk maakt de beperking van het basisconcept 
duidelijk. Binnen het vooropgestelde Aubette-concept grijpt 
het verlangen naar een (andere) plaats terug naar een be
staande plek die verloren is gegaan. Dit verlangen ontstaat 
vanuit het weemoedige bekijken van de foto’s van het 
modernistische kunstenaarscafé, en wordt daardoor meteen 
in een vage mengeling van fetisjisme en sentimentaliteit 
ondergedompeld. Iemand als Claerbout, in zijn installatie 
Villa Corthout, zoekt het verlangen naar een (andere) plaats 
niet op in een herinnering; hij actualiseert dat verlangen 
door zelf een plaats te scheppen. Vanuit dat verlangen creëert 
hij een eigen plaats die tegelijk bijzonder poëtisch en bij
zonder concreet is.
AUBETTE - Het verlangen naar een (andere) plaats loopt 
nog tot 9 december in het Museum Dhondt-Dhaenens, 
Museumlaan 14, Deurle (09/282.51.23; www.museumdd.be). 
(D.V.V.)

DOUBLE-TAKE-TABLE. Op vraag van galerie Archétype 
ontwierpen de broers Richard en Danny Venlet samen een 
tafel. Richard, beeldend kunstenaar, bedacht de vorm en ‘te
kening’ van het blad. Danny, architect en designer, nam de 
constructie en de structuur van de tafel voor zijn rekening. 
De broers hielden het terrein van de kunstenaar en dat van de 
meubelontwerper dus zorgvuldig gescheiden.
Het duo ging uit van één bepaalde, bestaande tafel, gevon
den aan de straatkant; een table-trouvée. De ‘authentieke’ 
formica tafel, met vlekken, krassen en scheuren - waarach
tige getuigen van de handigheid van het gebruiksvoorwerp - 
is ook in de tentoonstelling opgenomen, als een ontwikke
lingsfase in het denkproces. Een uitvergrote foto, die de 
desbetreffende tafel als grof huisvuil toont, getuigt nog van 
de alledaagse omgeving waar de tafel uit losgemaakt werd. 
Bij Archétype komt de originele tafel wel het laatst, ook al 
was dat voor de Venlets net omgekeerd. De toeschouwer 
ziet bij het binnenkomen eerst het resultaat, het ‘kunstwerk’ 
dat Double-take-table heet. De oude tafel krijgt hij pas in 
de tweede ruimte te zien, naast de foto van het ding in situ; 
pas dan heeft hij de juiste chronologie van het ontstaans
proces beet.
Om het tafelblad van Double-take-table vorm te geven, koos 
kunstenaar Richard Venlet voor het medium van de foto
grafie. Hij heeft het originele tafelblad gefotografeerd en 
op ware grootte afgedrukt op het nieuwe tafelblad. Met de 
klik van het apparaat nam hij afstand van de echte tafel, en 
bracht hij een nieuw teken tot stand: een kunstwerk. Ter
wijl de sporen op de oude tafel ‘echte’ littekens zijn, die 
verwijzen naar de bruikbaarheid en ergonomie van een ta
fel, functioneren de vlekken en de gekraste lijnen op de 
nieuwe tafel als grafische ‘tekens’. Zo’n proces van ‘ver
tekening’, van artistieke transformatie kun je in alle kunst 
herkennen, maar Venlet maakt dat proces letterlijk.
De architect/designer Danny Venlet gaat echter ook in te
gen het artistieke transformatieproces van zijn broer. De 
schikking van de poten refereert aan de structuur van de 
authentieke tafel. We staan voor een ‘kopie’ van die oor
spronkelijke tafel, met daarop de afbeelding van diezelfde 
tafel - de eerste schakel van het droste-effect. Het ontwerp 
is dus niet zomaar een kunstwerk, het is via een omweg 
opnieuw een tafel, een meubel. Niet te verwonderen dat de 
creatie van de Venlets niet enkel in de ruimte van Arché
type wordt getoond, maar ook op het designevenement ge
organiseerd door Stichting Interieur Kortrijk. Misschien 
kijkt men daar minder vreemd op van de opmerking die 
een beschouwer in Archétype zich liet ontvallen, terwijl hij

Liam Gillick

Literally No Place, wandschildering, 2000, foto: NICC

de demonteerbare tafelpoten aan een technisch onderzoek 
onderwierp: “handig, net als een kampeertafel!", met de 
bloedernstige reactie van de galerie-uitbaatster: “het is wel 
kunst...!” In de witte tentoonstellingsruimte is bewust ge
kozen om de tafel als een functionele eenheid te presente
ren, en niet - ontmanteld en meer ‘artistiek’ - als een foto 
aan de wand. De tafel van de broers Venlet biedt daartoe 
wel de mogelijkheid. De titel van het werk is niet voor niets 
Double-take-table.
Double-take-table van Danny & Richard Venlet loopt nog 
tot 15 december bij Archétype, Barthélémylaan 11, Brussel 
(02/514.21.01). (E.D.)

THE BIG SHOW. Je project THE BIG SHOW noemen en 
dat uitsluitend in hoofdletters schrijven, het kan niet anders 
dan ironisch bedoeld zijn door de Belgische tentoonstel
lingsmaker Wim Peeters; zeker in een tijd dat het succes 
van tentoonstellingen wordt gemeten aan bezoekers
aantallen, budget, omvang van de catalogus en de hoeveel
heid verzamelde persknipsels. THE BIG SHOW klinkt als 
een oneliner van George W. Bush. Waar het project in eer
ste instantie over ging, is iedereen uiteindelijk vergeten. Er 
was een BIG SHOW in 2001 in het NICC (New Internatio
nal Cultural Center) in Antwerpen. Dat is het enige dat je 
hoeft te onthouden. Alleen zullen de bezoekersaantallen van 
dit project nog niet bij benadering die van Locus Focus 
halen, de Sonsbeek editie van 2001 in Arnhem. Verder zijn 
de persknipsels vooralsnog op twee handen te tellen en is 
het aantal pagina’s van de gelijknamige publicatie, die in 
januari 2002 moet verschijnen, nog niet bekend.
THE BIG SHOW is een drieluik waarvan het eerste deel 
tijdens de lente en het tweede tijdens de zomer liep; het 
derde deel is op dit moment aan de gang. De drie delen 
heten respectievelijk A Congo Chronicle/a Man of Mercy 
(1), Healing (2) en Demonstration Room: Ideal House (3). 
Peeters test in dit drieluik drie tentoonstellingsmodellen uit 
om telkens uitspraken te doen over de globalisering in de 
hedendaagse beeldende kunst. Hij ging daarvoor samen
werkingsverbanden aan met instituten als het Museum of 
African Art in New York en het Museo Alejandro Otero in 
Caracas - voor respectievelijk A Congo Chronicle en 
Demonstration Room. De sectie A Man of Mercy uit het 
eerste luik en de tentoonstelling Healing (het tweede luik) 
vormden zijn eigen bijdrage aan THE BIG SHOW.
De tentoonstellingscyclus startte vanuit een Belgisch, ko
loniaal standpunt: A Congo Chronicle/a Man of Mercy be
lichtte immers vanuit een historische invalshoek de gevol
gen van het westerse kolonialisme. Gaandeweg het drie
luik veranderde het Belgische referentiekader van de ten
toonstellingen in een Venezolaanse blik op utopische mo
dellen van de ideale ruimte. De discussie over zulke ‘ideale

dan graham works 1965-2000 | 24.11.2001-10.2.2002

eclipse | 27.10.2001-13.1.2002
miroslaw balka

kroller_miller houtkampweg I 6731 awotterlo T0318 591241 | F0318591515 | wwwkmm.nl

De tentoonstelling ‘Dan Graham Works • 965- 2000’ is georganiseerd door Fundaço de Serralves, Museu dé Arte Contempornea. Porto. 
Samengesteld door Corinne Diserens en Marianne Brouver. 

Co-productie met Musée d’Art Modemede la Ville de Paris; Kröller-Müller Museum, Otterlo, KIASMA, Museum of Contemporary Art, Helsinki^ museum
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16.11.01 - 25.11.01

serge verheugen
wait..! there's more

mnemosyne
tiong ang 
ronald de boer 
maurice van tellingen 
sabine mooibroek 
harald köhneke

30.11.01 - 22.12.01

jurriaan van hall 
shelter

16 november ■ 15 december 2001 opening vrijdag 16/11,20:00

de veemvloer, van diemenstraat 410, amsterdam
020-6386894 www.xs4all.nl/~veemvlr

12.01.02 - 09.02.02

georg miller & jan van der ploeg 
a collabrative installation

HOOGHUIS 'Hou me vast stekkie braak'
3 dec. t/m 22 dec. 2001

Vossenstraat 10,

6811JL, Arnhem

tel /fax: 026 4458775

E-mail: info@hooghuis.nl 

site: www.hooghuis.nl

Onregelmatig programma 
met werkzaamheden van 
Gelderse kunstenaars 
resulterend in een expositie- 
avond zaterdag 22 december

closed 23.12.01 - 11.01.02

hours:

Wednesday - Saturday

and every first sunday of the month

12.00 - 17.00

aschenbach & hofland galleries amsterdam 
bilderdijkstraat 165c nl-1053 kp amsterdam tfn +31 (0)20 41 21 772 
tfx +31 (0)20 41 21 778 email hofland@xs2art.com www.xs2art.com

meld u aan voor de 
KUNSTGIDS BELGIË 

DE WITTE RAAF
zie pagina 46

Kunst NOTORIOUS

In Huis ALFRED HITCHCOCK EN ACTUELE KUNST
TENTOONSTELLING EN FILMRETROSPECTIEVE

kennen PROVINCIAAL CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNSTEN - BEGIJNHOF HASSELT

is kunst KUNSTIIHUIS John Baldessari | Judith Barry | Cindy Bernard | Victor Burgin 
Stan Douglas | Atom Egoyan | Christoph Girardet | Douglas Gordon 
Pierre Huyghe | Christian Marclay | Chris Marker | Matthias Müller 
David Reed | Cindy Sherman

in huis
hebben
Kunstuitleen In Vloonderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorraad recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staon en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (€ 6,69 / 270 fr. per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.

D
e W

itt
e R

aa
f 9

4 •
 no

ve
m

be
r-

de
ce

m
be

r 2
00

1

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars): 
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge
E info@kunstinhuis.be

8 DECEMBER 2001 - 20 JANUARI 2002
PROVINCIAAL CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNSTEN - BEGIJNHOF, ZUIVELMARKT 33, B-3500 HASSELT 
Dl—VR VAN IO-22U. ZA VAN 10-17U. ZO VAN 14-17U. GESLOTEN OP 25 DECEMBER EN I JANUARI

TEL.: 011 29 59 60 FAX: OU 29 59 6l E-MAIL: PCBK@LIMBURG.BE WWW.LIMBURG.Be/hITCHCOCK

HITCHCOCK FILMRETROSPECTIEVE: IO DECEMBER 2001 - 25 JANUARI 2002

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaoms-Brobant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

ZEBRACINEMA I.S.M. VLAAMSE DIENST VOOR FILMCULTUUr/kONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF 
TEL.: OU 23 75 32 FAX: 011 23 75 IO E-MAIL: ZEBRA@LIMBURG.BE WWW.LIMBURG.Be/zEBRA 
--
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modellen’ speelt tegenwoordig in elke stad van elk wereld
deel een rol bij diverse kunstenaars en architecten. De 
Venezolaanse curatoren Jesus Fuenmayor en Julieta 
Gonzalez, die voor Demonstration Room tekenden, zijn 
geen onbekenden in het internationale netwerk van opruk
kende Biënnales en Triënnales. Hun ‘ideale ruimte’ begint 
in de entree van het NICC met smalle stroken papier die 
vanaf het plafond tot op de grond hangen, als een enorm 
vliegengordijn in warme streken. Naast elkaar vormen deze 
stroken een doorlopend patroon van tekst en landschaps- 
foto’s waarvan de typografie en de kwaliteit van het papier 
meteen verraden dat het om pagina’s uit The National 
Geographic gaat. De Venezolaan Mauricio Lupini zet met 
zijn Penetrable Diorama with Exotic Landscapes (2001) 
de toon voor de rest van de tentoonstelling. Lupini wil com
mentaar geven op de manier waarop natuur, wetenschap en 
cultuur worden gerepresenteerd in wetenschappelijke en 
etnografische musea, die meestal volgens het idee van voor
uitgang zijn opgebouwd, en waarvan het aankoop- en 
tentoonstellingsbeleid op een exotische visie steunen. De 
titel van de tentoonstelling is ontleend aan de utopische 
ideeën die El Lissitzky ontwikkelde voor zijn Proun-ruimte 
in 1923. Met de twee versies uit 1926 en 1927 van zijn 
‘demonstratieruimte’ toonde Lissitzky zich bewust van de 
betekenis van het tentoonstellen in een specifiek vorm
gegeven ruimte. In de andere werken van de tentoonstel
ling keert dit verband tussen het tentoonstellen en de speci
fieke omgeving waarin dat gebeurt, terug. Zo bijvoorbeeld 
in de digitale print van het projectvoorstel For Video 
Projection Outside Home van Dan Graham uit 1976: 
Graham wilde een videoscherm naast de brievenbus van 
een woonhuis in een Amerikaanse suburb plaatsen, waarop 
24 uur lang de keuze te zien was die bewoners uit het 
televisieaanbod maakten.
In de tentoonstelling Healing waadde de bezoeker door de 
met witte gewichtsloze piepschuimballetjes volgelopen 
kelderrruimte van het NICC, de omgeving die de Angolees 
Isaac Carlos voor zijn installatie Navigation (1999) had 
gecreëerd, om verderop installaties van kunstenaars te be
kijken die tot de canon van de westerse moderne kunst be
horen. Peeters had onder meer gekozen voor Marcel 
Duchamps Rotoreliefs (1935), die een peilloze diepte sug
gereren wanneer ze ronddraaien op platenspelers, en de 
videoregistratie van de performance Coyote: I Like America 
and America Likes Me (1974) van Joseph Beuys.
Peeters heeft net als de andere curatoren geprobeerd om 
niet te vervallen in het zoeken naar formele overeenkomsten 
of verschillen tussen westerse of niet-westerse kunst. De 
kunstenaars die Fuenmayor en Gonzalez noot Demonstration 
Room... kozen, geven hem daarin gelijk. De ideeën en uto
pische verlangens die kunstenaars als de Amerikaanse Rita 
McBride, de Engelse Liam Gillick, de Spaanse Alicia Framis 
of de Venezolaan Claudio Pema met elkaar delen, komen 
immers voort uit een stedelijke moderne cultuur die we 
zowel in Afrika, Europa als in Zuid- en Noord-Amerika 
terugvinden. De grote verdienste van THE BIG SHOW is 
dat het onderscheid westers/niet-westers vervaagt bij het 
bekijken van de tentoonstellingen. Het gaat niet meer om 
de vermeende exotische verschillen die in de eerste 
etnografische musea van België, Engeland en Frankrijk 
benadrukt werden, of die nog in kunsttentoonstellingen als 
Magiciens de la Terre werden opgevoerd. Traditionele pre
sentaties van objecten uit de voormalige kolonies en ten
toonstellingen à la Magiciens... bepalen tot op heden het 
beeld van de kunst en de cultuur uit deze gebieden. 
THE BIG SHOW onderstreept het belang om een meer ge
nuanceerde tentoonstellingspraktijk te ontwikkelen, die 
minder berust op het aanbrengen van categorieke verschil
len. De impliciete kritiek van deze tentoonstellingenreeks 
slaat zowel op het zogenaamde representeren van diverse 
culturen in tentoonstellingen van hedendaagse kunst, als 
op de opstelling van vaste collecties in musea. Als men al 
een tweedeling wil gebruiken, dan moet het onderscheid
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Patrick Van Caeckenbergh

De Buikspreker, 1996-1997, © Pjerpol Rubens

westers/niet-westers, dat de boventoon voert in het 
globaliseringsdebat, minstens vervangen worden door de 
verschillen tussen een stedelijke of plattelandscultuur. 
THE BIG SHOW gaat over the big city. Het interpreteren 
van de internationale modernistische architectuur van ar
chitecten als Le Corbusier of Niemeyer zal geen probleem 
zijn voor iemand als Rita McBride. De betekenis van de 
lokale dorpsfolklore in Venezuela zal haar echter voor vele 
raadsels plaatsen. Voor het overige zullen McBride, Gillick 
of Perna of de andere kunstenaars die deelnamen aan 
THE BIG SHOW zich als een vis in het water voelen in 
steden als Caracas, Sâo Paulo, Lagos, New York of 
Chandigarh.
THE BIG SHOW III - Demonstration Room: Ideal House 
loopt nog tot 28 november in het NICC, Pourbusstraat 5, 
2000 Antwerpen (03/21 SSYI.11 ; www.nicc.be/thebigshow). 
(M.R.)

PATRICK VAN CAECKENBERGH. Het Bonnefanten- 
museum volgt het oeuvre van Patrick Van Caeckenbergh al 
enige tijd, dat blijkt ook uit recente aanwinsten, en het 
presenteert nu onder de idyllische titel Stil Geluk een keuze 
uit Van Caeckenberghs productie van de laatste vijfen
twintig jaar- van de mythische beginjaren in zijn vaderstad 
Aalst tot zijn recentste stappen in de Grote Kunstwereld. 
Patrick Van Caeckenbergh is bekend om zijn collages, 
sculpturen, installaties en maquettes waarin hij door een 
overdaad van beelden en woorden een wereld- en levensbe
schouwing bijeenschoffelt. Terwijl zijn oeuvre echter altijd 
totaliserende trekken vertoont - hij lijkt niets minder dan de 
grond van ons bestaan en het wezen van de wereld te willen 
vatten - gaat het gehuld in een jasje dat die ambitie meteen 
van zijn waarachtigheid ontdoet. De collages zijn geknipt en 
geplakt, als door een kinderlijke wereldverbeteraar, en zijn 
sculpturen hebben in hun wereldverklarende allure terzelfder- 
tijd iets van mythisch speelgoed. Pseudo-naïeve beeld
spraak en sprookjesachtige narrativiteit ontkrachten de 
ambitie om het ultieme verhaal van de wereld te vertellen.

De kosmologische allures van het werk worden doorkruist 
met en geïroniseerd door geposeerd infantilisme, regres
sieve beeldspraak en provincialistische esthetiek.
Van Caeckenbergh mimeert de universele ambities van 
westerse kennissystemen op zo’n manier dat deze in hun 
absurde beheerszucht, hun onstilbare ordeningsdrift ver
schijnen. Zijn werk wil daardoor tegelijk anti-essentialistisch, 
antiuniversalistisch zijn: niets minder dan een kritiek op het 
‘westerse verlichtingsproject’.
Die kritiek formuleert Van Caeckenbergh telkens vanuit een 
underdogpositie. Hij vult zijn werk met tekens van beschei
denheid, onmondigheid en kleinheid. Exemplarisch daar
voor is alleen al de verschijning van zijn zelfportret, het 
uitgeknipte Van Caeckenberghfiguurtje, in het bonte gewe
mel van de collages en constructies. Vaak is dat ‘Van 
Caeckenberghje’ naakt, soms is het als ‘huisdier’ gehuld in 
een kamerjas - het heeft pantoffels aan en droomt van een 
winterslaap. Of het kruipt als een kartonnen silhouetje door 
een soort rattenlabyrint, schildwacht-gevangene van zijn 
eigen ordeningssysteem. Ook in het dagboek of kladboek 
dat de tentoonstelling begeleidt, het Cahier de Brouillon, 
wordt dit typetje eindeloos gedupliceerd.
Natuurlijk gaat het daarbij om een clownerie. Maar het is 
niet echt grappig. Van Caeckenbergh etaleert zijn kleinheid. 
Hij wil, zo lijkt het, kost wat kost sympathiek overkomen. 
Bovendien speelt hij zijn schamele lot met zoveel zwier, 
dat hij meer onder de indruk lijkt van zijn goddelijk inzicht 
in ons nietige bestaan, dan van die nietigheid zelf. Het kneu
terige en gebricoleerde van Van Caeckenberghs werk is een 
alibi, en de drollige toegeeflijkheid een veilig en monotoon 
rollenspel. Tegen zoveel handige onhandigheid en preten
tieuze kruiperigheid is maar een aanbeveling mogelijk: mijn 
beste jongen, grow up!
Van Caeckenbergh ventileert zijn ergernis over “de heden
daagse informatiestroom” waarin men dreigt “zichzelf te 
verliezen” (zie de tentoonstellingsgids); hij neemt die in
formatiestroom vervolgens ook in zijn werk op, hij mimeert 
ze; maar zonder al te veel onbehagen. De veelheid wordt 
uiteindelijk esthetische grondstof, stoffering van kleurige 
schema’s, structuren en beeldparabels die allemaal hun vro
lijk underdogvelletje gemeen hebben. Van Caeckenbergh 
verstaat de kunst om zelfgenoegzaam in een onoverzichte
lijke veelheid te verdrinken. Hij ‘recycleert’ of 'bricoleert' 
naar hartelust. De hulpeloosheid is zijn canon.
Zijn kritische ironie ent hij op allegorische beelden of figu
ren. Zo is er de mestkever, die in zijn woorden het “fatale 
instinct” symboliseert waarvan de mens-kunstenaar de 
speelbal is. Het spijsverteringsstelsel staat in zijn ogen ga
rant voor het verwerken, door het lichaam, van menselijke 
betrachtingen zoals “nadenken of filosoferen” (zie gidsje) 
tot een voorgevormd restproduct, een “bolletje mest”. Deze 
beelden zijn de enige vondstjes; en alsof de kunstenaar hun 
armzaligheid aanvoelde, overwoekert hij ze met een 
mozaïek van stukjes wereld. Zo wekt hij toch nog de schijn 
van substantie en complexiteit. Er is veel te zien, het ziet er 
ingewikkeld en geconstrueerd uit, maar de kaleidoscopische 
impressie is slechts een afleidingsmanoeuvre voor kritisch 
simplisme. In de kosmische collages die Van Caeckenbergh 
rond de sculptuur Het Steentje groepeert, werkt zelfs het 
dekmanteltje niet meer. In concentrische cirkels zie je he
mellichamen, spijsverteringsorganen en huisjes op een rij; 
ze omkransen een zwerm ‘handjes’ die bezig zijn met het 
bereiden van eten, en tegen een sterrenhemel zijn geplakt. 
Doorheen de hele reeks collages wordt datzelfde schema 
mechanisch gereproduceerd. De beeldende arbeid is pure 
vulling geworden.
Terwijl Van Caeckenbergh de “kleingeestige schematiseer- 
zucht” van de kunstgeschiedenis hekelt, is hij er zelf het 
beste voorbeeld van. De mestbolletjes en ingewanden, 
kortom de hele imagerie van dit oeuvre, verkoopt alleen 
nog het lucide besef van de eigen inertie. Van Caeckenberghs 
‘kritisch regionalisme’ is een logo. ‘Zo is het leven’ zegt de 
infantiele predikant Van Caeckenbergh, aangelengd met de
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Rita McBride

White Elephant, 1999

obligate scheut ironie, en hij staart zich zo blind op zijn 
sexy zotskap dat niemand zich nog gekwetst voelt. Ieder
een mag voor zijn virtuoze zottigheid applaudiseren.
Patrick Van Caeckenbergh, Stil Geluk. Een keuze uit het 
werk 1980-2001, nog tot 13 januari 2002 in het Bonnefan- 
tenmuseum, Avenue Céramique 250, 6221 KX Maastricht 
(043/329.01.90; www.bonnefanten.nl). (I.K./D.P.)

RITA McBRIDE. Het is opmerkelijk dat een kunstenares 
die haar eerste Nederlandse solo in 1997 in Witte de With 
heeft gehad, nu een kleine retrospectieve heeft in De Pont. 
Onder Bartomeu Marl is Witte de With in het landschap 
van Nederlandse kunstinstellingen immers zo’n beetje de 
tegenpool van Hendrik Driessens De Pont geweest. Waar 
De Pont opteert voor een esthetiserende presentatie die het 
kunstwerk in een verstilde atmosfeer tot zijn recht wil laten 
komen, trachtte Marf om de discursieve kant van de heden
daagse kunst te benadrukken. Dat bleek niet enkel uit de 
talrijke debatten en lezingen, of het levendige publicatie- 
beleid tijdens zijn bewind; ook de tentoonstellingen maak
ten dit duidelijk. Thematische exposities zoals in Witte de 
With zijn in De Pont nog nooit gesignaleerd: alle tentoon
stellingen zijn hier solo’s.
Rita McBrides werk Arena (1997) leek wel de belichaming 
van Mari’s ideaal. De (fragmentarisch) ovalen, met gele 
kunststof beklede tribune intrigeerde niet alleen doordat ze, 
als sculptuur, de zalen op de benedenverdieping van Witte 
de With in een soort theater veranderde; het werk kon ook 
echt als een tribune voor lezingen en discussies worden 
gebruikt. McBride veranderde de white cube van een 
contemplatieruimte in een discussieplek. In De Pont daar
entegen staat (een deel van) Arena ietwat verdwaald op een 
steenworp van Richard Longs witte steencirkel; hier zullen 
niet veel debatten plaatsvinden. Toch functioneert Arena 
nog. Door de opvallende constructie en het ongewone ma
teriaal is Arena immers altijd meer dan een gewoon ge
bruiksvoorwerp; het is geen tribune, maar een sculptuur 
van een tribune. Bovendien blijft de mogelijkheid om de 
tribune te gebruiken impliciet aanwezig. Of de uitnodiging 
die van het werk uitgaat, wordt aangenomen (Marl) of af
geslagen (Driessen), is eigenlijk secundair; misschien is 
Arena zelfs overtuigender als een loutere belofte, die niet 
wordt geactualiseerd met doorgaans toch frustrerende en 
vruchteloze debatten.
Arena blijft in de etherische ambiance van De Pont over
eind; maar de meeste andere werken zijn helaas uitermate 
teleurstellend. De vroege sculpturen Toyota en Two Towers 
(beide 1990) zijn telkens uitgevoerd in rotan, een materiaal 

bekend van rustiek meubilair. De Two Towers, twee vor
men die doen denken aan koeltorens van kerncentrales, 
hebben door hun geslotenheid en door de combinatie van 
hun monumentale verschijning met het bizarre materiaal, 
nog wel iets intrigerends; het rotangeraamte van een Toyota- 
automobiel is daarentegen een verbijsterend overbodige 
oefening, waar Wim Delvoye ongetwijfeld met afgunst naar 
kijkt. Zeer recent zijn de Machines (2001), een soort 
minimalistische abstracties van gokautomaten, uitgevoerd 
in metaal dat in de meeste gevallen is geëmailleerd. De 
ironisering van het minimalisme door het introduceren van 
concrete referenties heeft inmiddels toch wel een zeer lange 
baard, en McBride slaagt er niet in deze af te scheren: het 
wordt volstrekt niet duidelijk wat zij aan dit subgenre denkt 
toe te voegen. De vergelijking met de sculpturen van Richard 
Artschwager - die door Dominic van den Boogerd in de 
catalogus wordt gemaakt - valt uitermate negatief uit voor 
McBride. De geabstraheerde ‘meubels’ die Artschwager 
maakt van materialen zoals formica, ironiseren weliswaar 
het minimalisme, maar hebben ondanks hun kennelijke 
vulgariteit ook een strenge en raadselachtige kant. McBrides 
Machines zijn daarentegen in formeel opzicht potsierlijk 
en volstrekt gratuit. Minder slecht is White Elephant ( 1999), 
een sculptuur die is gebaseerd op een afzuigkap van een 
luchtverversingsinstallatie, en die hermetisch en vagelijk 
biomorf in de ruimte staat. Ook de twee luifels die boven 
deuren zijn gemonteerd (Awning, 2001), zijn acceptabel, 
zij het nogal academisch: een zoveelste postminimalistische 
reflectie op de beeldhouwkunst.
De indruk die blijft hangen, is er een van lichte verbijste
ring over een kunstwereld die in dergelijk werk een belang
rijke bijdrage aan de hedendaagse cultuur denkt te herken
nen. Uiteraard kan bemoeienis met de minimalistische en 
postminimalistische beeldhouwkunst van de jaren zestig en 
zeventig vruchtbaar zijn voor de hedendaagse kunst, maar 
op Arena na verhoudt McBrides werk zich tot die kunst als 
biedermeier tot de romantiek. Formele trucs worden geva
rieerd, geïroniseerd en geësthetiseerd (zie de afwerking van 
LGA en JFK, twee modellen van parkeergarages) zonder 
dat er werkelijk een kritische dialoog wordt aangegaan.
472 New Positions van Rita McBride loopt nog tot 13 ja
nuari 2002 in De Pont, Wilhelminapark 1,5041 E A Tilburg 
(013/543.83.00). (S.L.)

JEAN DUBUFFET. Jean Dubuffet werd altijd versleten voor 
een kunstenaar die zijn oeuvre volledig afstemde op de art 
brut, de kunst van kinderen en geestesgestoorden - de enigen 
volgens hem die, vrij van culturele dwang, zich ongecom- 
plexeerd op een plastische manier konden uitdrukken.
De retrospectieve die in het Centre Pompidou plaatsvindt ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn ge
boorte, toont niet de verkrampte illustrator van een artis
tieke opvatting, maar een totaalkunstenaar die zich als geen 
ander door de plastische vernieuwingen van zijn tijdgenoten 
liet inspireren, zonder zijn eigen project uit het oog te 
verliezen.
De erfenis van Jean Dubuffet (1901-1985) is veel te lang in 
handen geweest van literatoren en verdedigers van de art 
brut: van kunstliefhebbers die meer belangstelling hadden 
voor de plastische expressie van kinderen, geestesgestoorden, 
naïeve schilders en amateurs, dan voor de artistieke kwali
teiten van een kunstenaar die, onder de indruk van de 
historische gebeurtenissen in Dachau en Hiroshima, vragen 
stelde over het wezen van de mens. Dubuffets werk staat dan 
ook veel dichter bij tijdgenoten als Giacometti, Wols, Fautrier 
en Artaud dan bij de kunstenaars van de art brut. Zijn ideeën 
over de spontane creatie in een universele context vinden we 
ook terug bij de Cobra-beweging. Vandaag, met de nodige 
historische afstand, valt vooral op hoe sterk dit anticulturele 
klimaat cultureel bepaald was.
Over Dubuffet beweert men dikwijls dat hij figuratief be
gon te schilderen op het moment dat iedereen zich naar de
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Jean Dubuffet

Volonté de puissance, 1946

abstractie richtte. Dit getuigt van een bekrompen visie die 
deze Franse kunstenaar enkel situeert binnen de enge na
tionale context van de École de Paris. Nochtans vertoont 
Dubuffets werk onmiskenbare verwantschappen met dat van 
de belangrijkste figuratieve schilders van zijn tijd, Francis 
Bacon (1909-1992) en Willem de Kooning (1904-1997) 
- haast zijn perfecte tijdgenoten. Vooral het werk van 
Willem de Kooning vormde voor hem, naast de andere Ame
rikaanse abstract-expressionisten, een (onuitgesproken) re
ferentiepunt. Dubuffets Corps de Dame uit 1950 zijn een 
duidelijk antwoord op de Kooning’s Women uit dezelfde 
periode. De uitvergrote écriture automatique en de compo
sitie van zijn schilderijen - zonder richting en hiërarchie - 
verwijzen ondubbelzinnig naar het all over principe van 
Jackson Pollock. Zijn Texturologies doen denken aan het 
werk van Mark Tobey. Zijn late Théâtres de mémoire zijn 
dan weer schatplichtig aan de collages van Robert 
Rauschenberg.
Het is niet te verwonderen dat Clement Greenberg in 
Dubuffet een van de weinige interessante Europese kunste
naars herkende. Zijn werk was al sinds 1947 in New York 
bekend, dankzij de goede zorgen van de galerie van Pierre 
Matisse (de zoon van de schilder), die hem in de Verenigde 
Staten introduceerde. Greenberg bestempelde de esthetiek 
van het Franse modernisme als een handige en smaakvolle 
kunst van de confiseur. Dubuffet vergeleek hij terecht met 
de ruwe en brutale kunst van Jackson Pollock. Hij was ook 
de eerste die hem in verband bracht met Paul Klee.
De belangrijkste vrienden en supporters van Dubuffet wa
ren schrijvers als Michaux, Artaud, Tapié, Léautaud, Ponge 
en Paulhan (de brute portretten die hij eind jaren veertig 
van hen schilderde, behoren tot het beste van zijn oeuvre); 
maar zijn niets ontziende critici bevonden zich in dezelfde 
hoek. Naar aanleiding van de publicatie van Asphyxiante 
culture (verstikkende cultuur), een zoveelste eloge van het 
creëren zonder kennis, het ‘vivre sans bagage’, noemde
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Gombrowicz hem een leugenaar: “U liegt omdat u kunste
naar bent. De kunstenaar zoekt niet de waarheid. Wat van 
hem verwacht wordt, is een goed schilderij.” De retrospec
tieve in Beaubourg bewijst echter dat Dubuffet die verwach
ting ruimschoots heeft ingelost. De belangrijkste verdien
ste van deze tentoonstelling is dat ze de polemische ge
schriften van de kunstenaar doet vergeten, en ons opnieuw 
onbevangen naar zijn werk leert kijken.
Zijn meest oorspronkelijke werk creëerde Dubuffet met 
L’Hourloupe, een project dat zich tussen 1962 en 1974 si
tueert. Het ontstond uit vluchtige ‘telefoontekeningen’, een 
prozaïsche versie van de surrealistische écriture automa
tique, en evolueerde naar een eigen universum in rood en 
blauw, een chaotische wereld waarin niet alleen de blik, 
maar ook de mens verloren loopt; een magma waar alles 
organisch door mekaar vloeit. Zijn tekeningen worden schil
derijen, zijn schilderijen worden beelden en zijn beelden 
worden architectuur. Niet alleen kan de toeschouwer erin 
rondlopen, hij wordt ook een personage in deze vreemde 
wereld. Op hetzelfde moment experimenteerden Ameri
kaanse kunstenaars al met land art en ‘environments’, kunst
vormen die de grenzen tussen kunst en realiteit wilden op
heffen.
In de laatste jaren evolueert Dubuffet via zijn Théâtres de 
mémoire (1975-78) en de Psycho-sites (1981-82) - colla
ges bevolkt door graffitiachtige personages die geen enkel 
houvast vinden in een ruimte die alle zin voor schaal en 
perspectief ontbeert - naar de Mires (1983) en de Non-Lieux 
(1984), abstracte doeken in felle kleuren, waarvan de vita
liteit de vergelijking met het late werk van Picasso gemak
kelijk kan doorstaan.
De laatste werken zijn de meest abstracte. De monumen
tale krabbels, in witte verf op een zwarte achtergrond, lij
ken het uitvergrote negatiefbeeld van zijn vroegste kinder
tekeningen. Dubuffets belangstelling voor de art brut wordt 
door velen beschouwd als een doel op zich, maar was voor 
de kunstenaar enkel een middel om tot zichzelf te komen. 
Tegenover de pretenties van de kunstenaar stelt hij de mens 
met zijn gebreken en zijn kwetsbaarheid, zijn onhandig
heid, zijn strijd, zijn lijden, zijn luiheid, zijn slordigheid en 
zijn haast.
De Non-Lieux van zijn laatste schilderijen verwijzen onge
twijfeld naar de ondefinieerbare ruimte waarin zijn perso
nages ronddolen, de wereld waarin we hopeloos verloren 
lopen. Maar Dubuffet zou geen dichter zijn, indien hij niet 
ook de eerste betekenis van deze uitdrukking in gedachten 
had. Een non-lieux stelt iemand buiten rechtsvervolging 
omdat men niet kan bewijzen dat hij de feiten waarvan hij 
beschuldigd wordt, effectief gepleegd heeft. De kunstenaar 
die zich aan de kunstwereld onttrekt, onttrekt zich ook aan 
het oordeel van die kunstwereld. Ook al pleit Dubuffet als 
kunstenaar onschuldig, toch wordt hij door deze magistrale 
tentoonstelling onherroepelijk veroordeeld. Niet tot levens
lang, maar tot de eeuwigheid.,
Jean Dubuffet tot 31 december in het Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Paris (01/44.78.12.33). 
(L.V.D.A.)

MORANDI. DANS L’ÉCART DU RÉEL. Bij een bezoek 
aan een tentoonstelling van Giorgio Morandi (1890-1964) 
wordt men vandaag onvermijdelijk geconfronteerd met de 
vraag naar de actualiteitswaarde van deze zogenaamd uni
versele kunstenaar. Ook de organisatoren van de tentoon
stelling in Londen en Parijs hebben zich deze vraag gesteld, 
maar helaas geen moeite genomen om ze te beantwoorden. 
Men spreekt liever van een ‘enigma’ (Suzanne Pagé) of een 
‘diep geheim’ (Lars Nittve).
Hedendaagse kunstenaars als Elisabeth Ballet, Claude 
Lévèque, Vija Celmins of Hannah Collins, die gevraagd 
werden om zich over deze kunstenaar uit te laten, komen 
ook niet verder dan de mededeling dat ze ontroerd, ver
blind, gehypnotiseerd of betoverd zijn.

Het Coolsingelziekenhuis van Willem Nicolaas Rose in 1940 
tijdens het opblazen van de resterende gevels

De kleine stillevens van deze in zichzelf gekeerde kunste
naar, die gemakshalve bij de pittura metafysica gerekend 
wordt, hebben inderdaad een groot icoongehalte. De grens 
tussen figuratie en abstractie, materie en transcendentie is 
hier bijzonder dun. Eenvoudige gebruiksvoorwerpen als 
potten en kommen, flessen en dozen, wist Morandi zoda
nig af te beelden dat ze een metafysische dimensie kregen. 
Terwijl de Tate Modern bij deze selectie van werken uit de 
jaren vijftig en zestig eerder de nadruk legde op de variatie 
binnen het beperkte maar coherente oeuvre, beklemtoont 
Parijs eerder het seriële karakter ervan. Dat komt door de 
lange ruimte met gebogen wanden (in tegenstelling tot de 
afzonderlijke kamers in de nieuwe Tate) zeer goed tot zijn 
recht.
Dacht men in Londen vooral aan schilders als Robert 
Ryman, dan doet Parijs ons vooral denken aan de 
minimalistische sculpturen van Donald Judd en Sol Le Witt, 
perfecte tijdgenoten van de late Morandi. Zijn mise-en-scène 
van de werkelijkheid (belichting, afstand tussen de objec
ten en de toeschouwer, en tussen de objecten onderling; 
problemen van schaal), het subtiele balanceren tussen vo
lume en ruimte, tussen aanwezigheid en afwezigheid, tus
sen negatieve en positieve ruimte, appelleerden aan de for
mele aspiraties van de jaren zestig.
Vandaag verwacht men van een kunstenaar dat hij een rol 
speelt binnen het culturele veld en vorm geeft aan een 
maatschappelijke problematiek. In deze context komt dit 
zwijgzame oeuvre zeer formeel en esthetisch over.
Giorgio Morandi nog tot 6 januari 2002 in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 
75116 Paris (01/53.67.40.00). (L.V.D.A)

Architectuur en vormgeving

WILLEM NICOLAAS ROSE. Als culturele hoofdstad 
heeft Rotterdam het jaar 2001 uitgeroepen tot het jaar van 
Willem Nicolaas Rose (1801-1877), de Rotterdamse stads
architect en latere Rijksbouwmeester. Binnen architectuur
historische kringen wordt Rose beschouwd als een van de 
belangrijkste Nederlandse architecten van de negentiende 
eeuw; daarbuiten zal hij misschien gekend zijn als de architect 
van het inmiddels verdwenen Rotterdamse Coolsingel
ziekenhuis. Op de overzichtstentoonstelling die nu in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) loopt, zijn niet eerder 
getoonde tekeningen te zien uit het Gemeentearchief Rotter
dam. Deze tekeningen laten de grote diversiteit en gedreven
heid zien van Rose. Ze zijn overzichtelijk geordend aan de 
hand van vier thema’s: de gezonde stad, de representatieve 
stad, de geordende stad en de bedrijvige stad.

Roses betrokkenheid bij de slechte woon- en leef
omstandigheden van de ‘gewone’ bevolking spreekt bij
voorbeeld treffend uit zijn ontwerp voor het eerste gemeen
telijke woningbouwproject in Rotterdam. Hij gaf iedere 
arbeiderswoning een eigen opgang en ontwierp een ge
meenschappelijke eetruimte en een bibliotheek. Het project 
werd niet uitgevoerd, maar met het signaleren van sociale 
wantoestanden boekte Rose wel resultaat. Rond 1850 stelde 
de overheid een commissie in die de slechte wooncondities 
onderzocht. Door onder meer aan koning Willem III te 
rapporteren, gaf Rose een eerste aanzet tot overheidsingrijpen 
op dit gebied. Hij ontwierp een openbaar abattoir om te 
voorkomen dat, door het op straat slachten van dieren, het 
drinkwater vervuild zou worden. Verder maakte hij ontwer
pen voor krankzinnigengestichten. Hierop is te zien hoe hij 
zich inspande om de kamers van de zieken, waaronder 
‘gemoedszieken’, ‘waanzinnigen’ en ‘onreinen’, op een 
buitenruimte te laten uitgeven, zodat ze volop licht en lucht 
kregen. Voor het Coolsingelziekenhuis ging hij uit van 
hetzelfde principe: voldoende licht en lucht voor driehon
derd patiënten, een aantal dat tijdens epidemieën tot vier
honderd kon oplopen. In zijn Waterproject ontwierp Rose in 
samenwerking met J.A. Scholten (fabrieklandmeter bij 
Hoogheemraadschap Schiedam) rond de stad een aantal 
weteringen - zoals de Wester-, Boezem- en Spoorsingel - 
met de bedoeling dat het schone Maaswater de stads wateren 
zou schoonspoelen. Parallel aan de weteringen werd een 
singeltracé in Engelse landschapsstijl aangelegd door de 
landschapsarchitecten Jan David Zocher jr en Louis Paul 
Zocher. Als we nu vanaf het Centraal Station over de 
Westersingel naar het NAi lopen, kunnen we de geslaagde 
herstelwerkzaamheden aan de singel(s) bewonderen, die 
plaatsvonden in het kader van ‘Rotterdam Culturele Hoofd
stad’.
In de ‘representatieve stad’ leren we Rose kennen als 
ontwerper van ijzeren hekwerken, voorstander van een 
symmetrische gevelopbouw (zoals in het Coolsingel
ziekenhuis) en verdediger van de rondboogstijl - die in 
navolging van Rose heel wat succes zou kennen in Rotter
dam. Rose stond midden in de discussie die draaide rond 
begrippen als ‘waarheid’ en ‘karakter’. Halverwege de 
negentiende eeuw ontwikkelde hij zich tot een gerespec
teerd theoreticus. Hij wilde, in een periode van verwarring 
van stijlen, proberen om de algemene voorwaarden op te 
sporen die op alle stijlen van toepassing zouden zijn; zo 
noemde hij als primaire voorwaarden vrijheid, waarheid en 
eenheid. Het begrip ‘waarheid’ vond hij het belangrijkste en 
moeilijkste. Het gebouw moest, zowel aan de binnen- als de 
buitenkant, ons laten voelen dat het beantwoordde aan het 
doel waarvoor het is opgetrokken en ingericht. Als dat niet 
lukt, dan kan er geen sprake zijn van ‘waarheid’, en dus ook 
niet van bouwkunst. Voor Rose was de rondboogstijl de 
oplossing omdat deze de toeschouwer een gevoel van ernst, 
strengheid en waardigheid wist te geven. Zo wilde hij ook 
het imago van het Coolsingelziekenhuis verbeteren en van 
een ernstiger uitstraling voorzien.
In de ‘geordende stad’ wordt de analytische kant van Rose 
benadrukt. Pas na grondige studie van de problematiek van 
de snel groeiende stad kwam hij met een totaalvisie. Rose 
betoonde zich een voorstander van rechthoekige bebouwings- 
blokken en een hiërarchisch stratenpatroon. In de ‘bedrij
vige stad’ manifesteert hij zich als een verbeteraar van de 
verkeersinfrastructuur; hij ontwierp bascule bruggen in 
plaats van houten bruggen en nieuwe basaltkades waarvan 
de totale lengte onder zijn beheer van 750 tot 1980 meter 
groeide.
Tijdens het doorlopen van de tentoonstelling ontstaat een 
beeld van een man die het inderdaad verdient aan de archie
ven te worden ontrukt. Een veelzijdig mens, begaan met 
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Alessandro Mendini

La Giostra, 2000

zwakkeren in de maatschappij, met een scherp oog voor 
toekomstige ontwikkelingen en met het vermogen om de 
daarvoor noodzakelijke oplossingen aan te reiken. De 
ontwerptekeningen hangen aan houten wanden die van 
pallets zijn gemaakt, en worden door foto’s van de uitge
voerde bouwwerken ondersteund. De indeling in vier the
ma’s is verhelderend, en de (lange) teksten zijn lezenswaar- 
dig, al hangen ze erg laag, en lijdt de leesbaarheid onder een 
storende lay-out.
Een schoone stad. Willem Nicolaas Rose (1801-1877) - 
stadsarchitect en rijksbouwmeester loopt tot 20 januari 2002 
in het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00; www.nai.nl). (Gm.B.)

Aanwinsten 
---------------------------------------------—-______
LA GIOSTRA. Het Gentse Museum voor Sierkunst en 
Vormgeving heeft zopas zijn vaste collectie ‘hedendaagse 
vormgeving’ uitgebreid. In aansluiting met de bestaande 
verzameling Italiaans design kocht het La Giostra, een 
miniatuurdraaimolen ontworpen door Alessandro Mendini 
en uitgevoerd door de succesvolle designproducent Alessi. 
La Giostra is geen gewone carrousel. In plaats van paarden 
of voertuigen draait een bonte verzameling Alessi-gebruiks- 
voorwerpen in het rond. Sommige objecten, zoals de flessen- 
stoppen van Mattia Di Rosa, komen in hun normale afme
tingen voor. Andere gebruiksvoorwerpen, zoals de toilet- 
borstels van Stefano Giovannoni, zijn sterk verkleind voor
gesteld. Het geheel is een vrolijk roterende minicarrousel 
waarvan de vormgeving het midden houdt tussen een over
laden verjaardagstaart en een duur stuk speelgoed.
Alessandro Mendini is een van de boegbeelden van het he
dendaagse Italiaanse design en staat bekend om zijn provo

cerende ontwerphouding. In de jaren zeventig en tachtig 
gaf hij achtereenvolgens de tijdschriften Casabella, Modo 
en Domus uit en was hij, samen met onder meer Ettore 
Sottsass, Andrea Branzi en Michele de Lucchi, lid van de 
gekende Studio Alchimia, een productiehuis van zogenaamd 
‘antidesign’. Vandaag is Mendini algemeen designadviseur 
van Alessi en leidt hij, samen met zijn broer Francesco, het 
ontwerpbureau Atelier Mendini.
Het Gentse Museum voor Sierkunst en Vormgeving verza
melde doorheen de jaren reeds verschillende werken van 
Mendini. Zo kocht het onder meer een exemplaar van de 
zetels Poltrona di Proust en Kandissi aan, twee werken uit 
1979, geproduceerd door Alchimia. Met La Giostra voegt 
het museum recenter werk toe aan zijn Mendinicollectie. 
De zogenaamde 'droomcarrousel' werd in 2000 voor het 
eerst gecreëerd voor de tentoonstelling 4-3 in de Kunst- 
und Ausstellungshalle in Bonn. Het exemplaar in Gent is 
het eerste van een mogelijke reeks ‘giostra’s’. In het kader 
van de nieuwe aanwinst is op de bovenste verdieping van 
het museum - de vaste etage van het ‘hedendaags design’ - 
een kleine overzichtstentoonstelling van Mendini’s werk te 
zien.
Zoals directeur Lieven Daenens ooit in een themanummer 
van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen uit 1993 uiteen
zette, moet de collectie “hedendaags design” van het 
Museum voor Sierkunst en Vormgeving een “internationale 
confrontatie” op gang brengen tussen “een pléiade jonge 
kunstenaars uit Vlaanderen” en “de meest vooruitstrevende 
richtingen uit de hedendaagse avant-garde”. Daartoe ver
zamelt het museum enerzijds werk van gekende buiten
landse designers; tot de meest recente aanwinsten behoren 
onder meer de zetel Draenert van Ron Arad en De Grote 
Vaas van Gent, een creatie van Andrea Branzi uit 1999 die 
een plaats kreeg op de binnenkoer van het museum. Ander

zijds verzamelt het museum ook werk van hedendaagse 
Vlaamse ontwerpers. Zo maken de Kast 92 van Maarten 
Van Severen en de installatie Met 13 aan tafel van Piet 
Stockmans sinds kort deel uit van de vaste collectie.
Met de confrontatie tussen het werk van Vlaamse en bui
tenlandse designers wil het museum in de eerste plaats aan
tonen dat het met de vormgeving in Vlaanderen lang niet 
zo slecht gesteld is. Inderdaad, het ‘postmoderne’ werk van 
Pieter De Bruyne en Emiel Veranneman - de twee anker- 
figuren van de collectie actuele vormgeving - kunnen de 
vergelijking met het contemporaine kwalitatieve design uit 
het buitenland zonder problemen aan. Ook over het inter
nationale niveau van de ontwerpen van Maarten Van 
Severen of Claire Bataille en Paul Ibens bestaat geen twij
fel meer.
Maar heeft dat concept van confrontatie nog meer te bie
den? Wat voegt die idee om ‘vormgeving uit Vlaanderen’ 
zogenaamd van een ‘internationale omkadering’ te voor
zien, nog meer toe? De vraag dringt zich des te meer op bij 
de huidige overzichtstentoonstelling van het werk van 
Mendini, en in het bijzonder bij de deelexpositie rond La 
Giostra. De 'droomcarrousel' is opgesteld in het midden 
van het centrale verzonken vloervlak van de tweede ver
dieping. Rondom, op sokkels, staan de Alessi-voorwerpen 
van de carrousel op ware grootte. Aan weerszijden van La 
Giostra staan twee kasten: één van Emiel Veranneman en 
één van Pieter De Bruyne. Het verband tussen deze kasten 
en La Giostra is niet meteen duidelijk. Weliswaar wordt 
hier Vlaamse vormgeving met Italiaans design ‘geconfron
teerd’ ; maar waarom nu precies deze werken van De Bruyne 
en Veranneman? Het antwoord is eenvoudig. De kasten zijn 
- zo kon men tijdens de persconferentie vernemen - erg 
zwaar en moeilijk te verplaatsen. Om praktische redenen 
bleven ze dus staan waar ze stonden.
In plaats van met de gedwongen aanwezigheid van de kasten 
van Veranneman en De Bruyne om te gaan, houdt de 
tentoonstelling rond La Giostra er nauwelijks rekening 
mee. De noodzakelijke confrontatie wordt op de persconfe
rentie zelfs snel van de hand gedaan met een anekdote: 
Pieter De Bruyne zou destijds door Mendini uitgenodigd 
zijn om lid te worden van Alchimia, een verzoek waarop De 
Bruyne niet is ingegaan. De twee imposante kasten staan 
bijgevolg plompverloren aan de zijde van de vrolijk dan
sende Alessicarrousel.
La Giostra. Mendini’s Carrousel van Droomfabriek Alessi 
loopt tot 18 november 2001 in het Museum voor Sierkunst 
en Vormgeving, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent (09/ 
267.99.99). La Giostra wordt permanent tentoongesteld. 
(F.F.)

Publicaties

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE. Sommige van 
de ooit vooraanstaande Nederlandse musea voor moderne 
kunst vegeteren al jaren op deerniswekkende wijze; er wor
den nog maar weinig tentoonstellingen georganiseerd die 
voldoen aan internationale kwaliteitsnormen op dit gebied. 
Het geld voor kunst in de openbare ruimte daarentegen kan 
in dit land niet op - deels omdat een deel van het budget 
van nieuwe overheidsgebouwen in Nederland aan kunst 
moet worden besteed. In het voorwoord van de glossy 
publicatie Nieuwe kunst/New Art in Amsterdam verbaast 
Henk Jan Gortzak, de directeur van het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, zich erover dat het debat over kunst in de 
openbare ruimte niet “vaker, gepassioneerder en positiever 
plaatsvindt”. De instellingen die op dit terrein opereren, 
trachten de leemte nu kennelijk op te vullen met een stroom 
aan eigen publicaties, die echter vooral de schijn van een 
levendige discussie wekken: aangezien het bestaan van de 
betreffende instellingen dient te worden gelegitimeerd, be
hoort de toon vrijblijvend en positief te zijn. Het is teke-
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Gabriel Orozco, stills uit het boek ‘From Green Glass to Airplane’, 2001

nend dat al die 'officiële' publicaties de confrontatie met 
Camiel van Winkels Moderne leegte schuwen: het boek 
wordt weggestopt in noten, bibliografieën en een enkel niets
zeggend zinnetje. In Nieuwe kunst in Amsterdam is alles 
even fantastisch, creatief, bijzonder; de enkele artikelen die 
erin staan, vermogen geen breder - laat staan kritisch - ka
der aan te reiken voor de talloze plaatjes. Eveneens een 
duidelijk legitimerende functie heeft de door SKOR (Stich
ting Kunst en Openbare Ruimte) uitgegeven publicatie Pu
bliek werk 1995-2000. Vijf jaar Praktijkbureau Beeldende 
Kunstopdrachten. Het onder de Mondriaan Stichting 
resorterende Praktijkbureau was de voorloper van SKOR, 
dat naast lokale instellingen zoals het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, Stroom (Den Haag) en het CBK (Rotter
dam) een cruciale rol speelt in de Nederlandse kunst-in-de- 
openbare-ruimte-industrie. Hoewel Publiek werk 1995-2000 
beter is geredigeerd dan Nieuwe kunst in Amsterdam en de 
beschrijvingen van de kunstwerken uitgebreider zijn, zoekt 
men ook hier tevergeefs naar een meer substantiële beschou
wing en naar kritische noten.
In de - in ieder geval schijnbaar - meer inhoudelijke afde
ling van het SKOR-publiciteitsoffensief hoort het boekje 
Publieke kunst van Ina Boiten, de bewerking van een 
afstudeerscriptie kunstgeschiedenis. Het valt te hopen dat 
de term ‘publieke kunst’ niet ingeburgerd raakt: de impli
ciete suggestie is immers dat kunst in musea en galeries 
géén publieke kunst is. Sinds de (door Thomas Crow in 
Painters and Public Life geanalyseerde) controverses rond 
de Parijse Salons in de achttiende eeuw heeft moderne kunst 
zich echter doorgaans als publieke kunst gemanifesteerd: 
als kunst die gericht is op een - al is het dan ongrijpbaar en 
wellicht illusoir - algemeen publiek in plaats van op een 
kleine groep opdrachtgevers. Zelfs stromingen die graag 
zwolgen in geheimzinnigheid en exclusiviteit deden dat in 
reactie op de status van moderne kunst als publieke kunst. 
Overname en vertaling van de Engelse term ‘public art’ 
verdient dus geen aanbeveling (al zegt Boiten, in de meest 
bizarre passage van haar boek, dat ze de term eerder han
teert naar analogie met het begrip ‘publieke vrouw’). Boitens 
boek is beslist een bovengemiddelde doctoraalscriptie, waar
mee iedere docent kunstgeschiedenis verguld zou zijn, maar 
het valt moeilijk te geloven dat SKOR met dit uiteindelijk 
toch brave en schoolse product de reflectie denkt te stimu
leren. De auteur is duidelijk nog volop bezig om zaken die 
zij de laatste jaren gezien en gelezen heeft, te verwerken, 
en zij staat niet stevig genoeg in haar schoenen om tot een 
overtuigende analyse te komen. Het blijft bij sloganeske 
beweringen: zo zou de hedendaagse kunst (Boiten bespreekt 

projecten van onder meer John Knight en vier ‘verspieders’, 
waaronder Ann Veronica Janssens) uit zijn op ‘mobilisatie’ 
van de burger, wat een verschil zou inhouden met de ‘parti
cipatie’ die de voorbije decennia werd nagestreefd. Volgens 
Boiten bieden projecten als die van Janssens een alternatief 
voor het vervreemdende mediabeeld, en stimuleren ze een 
verrijkte zintuiglijke gewaarwording. Dat inzicht inspireert 
haar tot pseudo-Bergsoniaans proza: “Ruimte en tijd tre
den buiten hun eigen dimensies. De ruimte breekt uit haar 
statische driedimensionale begrenzing, de tijd is verlost uit 
haar lineair-progressieve dwangbuis.” Het is alsof een 
futuristisch of suprematistisch manifest uit de jaren tien een 
nieuwe oplage heeft gekregen: hetzelfde geloof in het ver
leggen van de grenzen van de waarneming, maar dan in 
een meer gezellige en vrijblijvende versie.
Uit al deze publicaties blijkt dat de Nederlandse kunst-in-de 
openbare-ruimtesector nog altijd bespookt wordt door het 
romantische idee dat de kunstenaar de moderne maatschap
pij weer ‘heel’ zou kunnen maken, dat hij door de kilheid en 
anonimiteit te bestrijden de mensen weer een plek geeft. 
Boiten parafraseert in dat verband de voormalige Haagse 
wethouder Adri Duivesteijn, die kunst met name zag als een 
“sociaal instrument [...] voor het bevorderen van een buurt- 
cultuur en voor het opvullen van de leemtes die kerk, gezin 
en politieke partij hebben nagelaten”. Ziedaar de kunst
ideologie van de Nederlandse (semi-)overheid in optima 
forma. Boiten zelf onderschrijft de visie van Duivesteijn 
overigens niet; maar ook haar geloof in kleinschalige pogin
gen om mensen te ‘mobiliseren’, door ze te confronteren 
met nieuwe dimensies in ruimte en tijd, is nog schatplichtig 
aan romantische pogingen om de harde kantjes van de 
moderne wereld te verzachten zonder iets substantieel te 
veranderen. Uiteindelijk veroordeelt deze kunst zich tot een 
bestaan als vlag op de modderschuit: een artistieke schaam
lap. Van kunst die zich kritischer verhoudt tot een openbare 
ruimte die steeds meer opgeslorpt wordt door privatisering 
en commercialisering, is ondertussen geen spoor.
De beste kunstwerken in de openbare ruimte onttrekken 
zich aan de geïnstitutionaliseerde poldermodelromantiek 
die in Nederland aan het bewind is. Dat doen ze bijvoorbeeld 
door (gedeeltelijk) het billboard over te nemen, als domi
nante vorm van beeldcultuur in de openbare ruimte. Zo heeft 
Roy Villevoye in de afgelopen jaren diverse billboardwerken 
gerealiseerd. Bij het waterleidingbedrijf in Maastricht staat 
bijvoorbeeld een friesachtig, zeer lang billboard met foto’s 
die ‘iets met water’ te maken hebben. De banaliteit van dit 
gegeven, dat herinneringen oproept aan de ergste laat- 
negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse decoratie

programma’s, wordt door Villevoye aangegrepen voor een 
prachtige montage van afbeeldingen die de algemeenheid 
van de opdracht met precies de juiste dosis aan idiosyncrasie 
- en met tegengif voor Limburgs provincialisme - infiltre
ren. Een ander voorbeeld is een billboard van Gerald Van 
Der Kaap op een Amsterdams schoolplein, met (wisse
lende) grote foto’s van leerlingen; een overtuigende reactie 
op het feit dat jongeren overal reclame met ‘ideale’ mooie 
jonge mensen zien: nu worden zij ook zelf, trots en monu
mentaal, in het straatbeeld gepresenteerd. Van Der Kaap 
speelt een intelligent spel met representatie; hij haalt de 
beeldcultuur van reclamebeelden dichter bij huis (of bij de 
school) zonder de kunst diametraal tegenover de reclame te 
plaatsen. Hoe verschillend Van Der Kaap en Villevoye 
verder als kunstenaars ook zijn, beiden creëren een dialec
tische relatie tussen hun werk en de commerciële cultuur die 
de stedelijke ruimte domineert. Zoals deze voorbeelden 
aantonen, heeft de Nederlandse kunst-in-de-openbare- 
ruimtesector niet alleen maar ondermaats werk opgeleverd; 
maar het feit dat kwantiteit primeert en dat alles even ‘tof’ 
moet lijken, zorgt ervoor dat ook zulke werken meteen 
worden geneutraliseerd.
Een ander interessant ‘genre’ in de openbare ruimte is het 
‘onzichtbare’ kunstwerk. De door Jeff Wall geregisseerde 
performance Giving (Hoofddorp, 1997) is daarvan een voor
beeld. In een winkelcentrum kreeg een bedelaar om het uur 
een aalmoes toegestopt, een act die slechts voor de inge
wijde of de oplettende winkelier als kunst - of ook maar als 
vreemd - ervaarbaar was, en voor het winkelende publiek 
onopgemerkt bleef. Er zijn meer kunstenaars die de schier 
onmogelijke positie van kunst in de drukke stedelijke ruimte 
reflecteren door werk te maken dat niet of nauwelijks op
valt. Inmiddels is deze benadering zelfs al weer tot een trend 
verworden - Boiten bespreekt het werk van Harmen de 
Hoop, zonder er echt mee uit de voeten te kunnen. Toch 
biedt dergelijk werk aanzetten tot reflectie. Het benadrukt 
immers dat kunst in de openbare ruimte vaak veel minder 
langs het publiek om functioneert, en dat haar publieke sta
tus dus juist twijfelachtiger is dan die van ‘museumkunst’. 
Dat geldt ook voor de videowerken van Gabriel Orozco, 
waaruit een ruime selectie van stills onlangs is gepubliceerd 
onder de titel From Green Glass to Airplane. Orozco ob
serveert zonder vooropgezet plan het stadsleven in New 
York en Amsterdam. Gaandeweg ontstaat daarbij een aan
eenschakeling van persoonlijke ‘leidmotieven’, variërend 
van cirkel- en spiraalvormen tot reptielen en poppetjes van 
de leden van de rockgroep Kiss. Orozco beweegt zich als 
een toerist door de stad, hij legt aardige plekjes vast op vi-
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Illustraties uit het boek ‘BeeldArchitectuur en Kunst’ van Jean Leering 
Links: Daltempel van Chefren, Gizeh, reconstructie van het interieur 

Rechts: Lon Pennock, Beeld op de Blaak, Rotterdam, 1984

deo, zoals het een toerist betaamt. Vervolgens maakt hij 
deze impressies van de openbare ruimte publiek in een 
museum en via een publicatie. Hij speelt niet de romanti
sche kunstenaar die de wonden van de moderniteit heelt of 
mensen mobiliseert. Hij brengt geen - opvallende en per
manente - veranderingen aan in de openbare ruimte, maar 
beperkt zich (grotendeels) tot het registreren. Op precies 
dezelfde manier proberen miljoenen anderen zich, gewa
pend met foto- en videocamera’s, een wereld ‘eigen te ma
ken’ waar zij feitelijk nauwelijks invloed op hebben. Wel
licht zijn we toe aan een denkpauze om op dergelijke wer
ken te reflecteren; ondertussen zou dan wel een morato
rium op nieuwe kunst in de openbare ruimte van kracht 
moeten zijn.
Nieuwe kunst/New Art in Amsterdam is een uitgave van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Herengracht 609, 1017 
CE Amsterdam (020/520.05.20; afk@afk.nl); ISBN 90-8033- 
6769. Publiek werk is een uitgave van SKOR, Ruysdaelkade 
2,1017 AG Amsterdam (020/6722525; info@skor.nl); ISBN 
90-806408-1-6. Publieke kunst. Nieuwe dimensies in ruimte 
en tijd, voor kunstenaar en publiek van Ina Boiten is een 
uitgave van SKOR en NAi Uitgevers, Mauritsweg 23,3012 
JR, Rotterdam (010/201.01.32); ISBN 90-5662-210-2. From 
Green Glass to Airplane. Recordings van Gabriel Orozco is 
uitgegeven door het Stedelijk Museum Amsterdam en Artimo 
Foundation, Fokke Simonszstraat 8, 1017 TG Amsterdam 
(artimo@lostboys.nl); ISBN 90-75380-10-0. (S.L.)

JEAN LEERING. BeeldArchitectuur en Kunst. Het boek 
van Jean Leering over het samengaan van architectuur en 
kunst ziet er aantrekkelijk uit: een handzaam, geblokt for

maat; veel illustraties in kleur en zwartwit, waarvan er voor 
het comfort van de lezer zelfs ettelijke meer dan eens wor
den gereproduceerd; en een overzichtelijke inhoudstafel, als 
een echt traktaat ingedeeld in delen, hoofdstukken en para
grafen. Achter deze orthodoxe façade gaat echter een heel 
onorthodoxe mengeling schuil van theoretische elucubraties, 
historische anekdoten, autobiografische notities. Voor die 
‘persoonlijke motivatie’ van het boek komt Leering overi
gens uit. Tegen het einde krijgt het zelfs iets van een verweer
schrift. Merkwaardiger nog dan deze mengeling, maar er tot 
op zekere hoogte het gevolg van, is het gedateerde van de 
probleemstelling, alsof er zich in de halve eeuw die achter 
ons ligt—het boek gaat tot 1990 - geen ontwikkelingen had
den voorgedaan in het denken over kunst en architectuur en 
hun verhouding tot de samenleving. Leering vermeldt wel 
een paar keer het boek van Camiel van Winkel Moderne 
Leegte - over Kunst en Openbaarheid (1999), maar daar 
blijft het bij.
Leerings boek kan het best benaderd worden als een hoogst 
persoonlijk getuigenis van iemand die een leven lang op 
een eigenzinnige wijze in de Nederlandse kunstwereld ac
tief is geweest, vasthoudend aan de eigen uitgangspunten. 
Zelf herinnert hij aan de tentoonstelling Autonome Archi
tectuur die hij als student bouwkunde aan de Technische 
Hogeschool te Delft in 1962 in het Prinsenhof heeft geor
ganiseerd. Vreemd genoeg maakt hij geen enkele allusie op 
de tentoonstelling nieuwe religieuze kunst die hij in 1958 al 
op dezelfde plek had opgezet, terwijl daarjuist ‘het samen
gaan van architectuur en kunst’ aan de orde was. In die pe
riode stelde het probleem van kunstintegratie zich het meest 
acuut op het gebied van de kerkelijke kunst. In de inleiding

op de catalogus schreef Leering dat het hoofdaccent viel op 
de vraag “hoe de kunst in het kerkgebouw en de kunst daar
buiten opnieuw in een gemeenschappelijke taal gaan spre
ken”. Het thema van het boek en van Leerings loopbaan 
wordt hier voor het eerst, zij het op een specifiek domein, 
uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Verscheidene projecten 
die hij op de tentoonstelling liet zien, nemen ook in 
BeeldArchitectuur en Kunst een belangrijke plaats in.
Leering vestigde zijn faam als directeur van het Stedelijk 
Van Abbemuseum in Eindhoven (1962-1973). Als opvolger 
van Edy de Wilde, die de basis had gelegd voor de collectie 
moderne kunst, gaf hij het museum resoluut een eigen oriën
tatie met, niet toevallig, de klemtoon op figuren die zich met 
de verhouding van kunst en architectuur hadden ingelaten, 
zoals El Lissitzky, Moholy-Nagy, Van Doesburg, Tatlin, 
Beuys. Na 1968 stapte hij af van de grote eenmans- 
tentoonstellingen. In 1969 organiseerde hij Cityplan van 
Bakema en Bouwen ‘20-‘40. Zelf vermeldt hij de tentoon
stellingen De straat - Vorm van Samenleven uit 1972 en Méér 
minder Mensen uit 1974 als een keerpunt in zijn ontwikke
ling. Kunst en samenleving moeten weer en meer op elkaar 
betrokken worden of, zoals hij het zelf formuleert, “het 
heteronome aspect in de werking van kunst en cultuur in de 
samenleving” moet opnieuw worden geprofileerd. De tegen
stelling tussen autonomie en heteronomie is een van de cen
trale motieven bij Leering, zonder dat hij dit echt uitlegt of 
fundeert.
De aanvaarding van het directeurschap van het Tropen
museum te Amsterdam in 1973 vat Leering op als een 
uitdaging. Het experiment om kunst en leven door elkaar te 
mengen en de grenzen van het museum open te breken, kon 
hij echter niet tot een goed einde brengen, want, zo geeft hij 
zelf aan: “Achteraf gezien is een dergelijk té optimistisch 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving en aan de 
realiseringskansen van dergelijke idealen in een concrete 
museale instelling een gegeven dat zijn tol vraagt, wat het 
ook deed!” In 1975 stapt hij op. Na deze ophefmakende 
episode in zijn loopbaan heeft Leering zich in de directe 
praktijk gestort, eerst als lid van de Rijksadviescommissie 
voor Monumentale Opdrachten, later als Coördinator en 
Hoofd van de Adviesgroep Beeldende Kunst bij het bureau 
van de Rijksbouwmeester. Intussen was hij in 1976 tot 
docent benoemd aan de Technische Universiteit in Eind
hoven. Daarvoor “kwam hij in aanmerking door de geluk
kige combinatie van een opleiding tot architect en een ruime 
ervaring in het museumwerk".
De levensloop van Jean Leering is makkelijker samen te 
vatten dan de ideeën die hij in zijn boek ontwikkelt, temeer 
omdat die worden uiteengezet aan de hand van concrete 
historische voorbeelden, die ze in vele gevallen allesbehalve 
helderder maken. Voor de interpretatie van de historische 
ontwikkelingen steunt Leering haast exclusief op Alexander 
Domers The Way beyond Art (New York, 1947), waarvan 
de Duitse titel Überwindung der ‘Kunst’ (Hannover, 1959) 
nog explicieter de intentie van Domer én van Leering weer
geeft. Leering steekt zijn sympathie voor Domer niet onder 
stoelen of banken. In Dorner ziet hij een voorloper die, net 
als hijzelf, niet alleen de kunst uit de mausolea van de mu
sea wou bevrijden, maar die de kunst ook over zichzelf - 
dit wil zeggen: over haar kunsthistorische en kunst- 

filosofische tradities - heen wou tillen. Leerings afhanke
lijkheid van Dorner is zo groot dat hij zelfs een aantal van 
diens typische illustraties overneemt. De helderheid van 
Dorners betoog heeft echter bij de omzetting ervan behoor
lijk ingeboet.
Bij Leering lopen enkele denklijnen door elkaar. In de 
algemene inleiding stelt hij twee opvattingen van cultuur 
tegenover elkaar. De “ondernemingsgewijze opvatting” van 
cultuur wordt getypeerd als “een model, dat stamt uit de 
economie, die de drie functies (opdrachtgever, opdracht
nemer en consument) als hoofdfuncties onderscheidt, en 
waarbij het initiatief (activiteit) bij de producent ligt en de
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volg- en lijdzaamheid (passiviteit) bij de consument”. De 
pointe in dit citaat is de ‘passieve houding van het publiek’. 
Iri het tegengestelde model dat Leering voorstaat krijgt het 
publiek een actieve rol als betekenisgever. Dit model gaat 
uit van een ‘interactieve opvatting van cultuur’. Leering 
schrijft: “Naar mijn overtuiging komt ook de beeldende 
kunst pas in een interactieve participatie tot werking: de 
opdrachtgever (...) stelt een verwachtingspatroon, de ma
ker maakt het werk en de gebruiker geeft er betekenis aan. 
Deze verschillende bijdragen werken op elkaar in: vandaar 
het woord interactief.” Voortdurend wordt deze stelling 
herhaald, maar hoe die interactiviteit werkt of zou moeten 
werken, blijft in het vage. Met dit standpunt hangt de. 
denklijn van de ‘autonomie versus heteronomie’ in het 
kunstwerk of het gebouw samen, een tegenstelling waarvan 
Leering op het einde van het boek bekent dat ze maar 
schijnbaar is: “De tegenstelling noem ik schijnbaar - en 
houd de keuze voor één van de twee mogelijkheden, mits die 
niet de uitsluiting van de andere mogelijkheid inhoudt, nu 
moreel niet meer van doorslaggevend belang - omdat ik na 
mijn studententijd mij als museumdirecteur er enerzijds van 
bewust werd, dat in de Nieuwe Tijd de ontwikkeling van de 
kunst zelf niet goed denkbaar is zonder het gelijk van die 
autonomie, maar anderzijds de legitimiteit van het museum- 
bedrijf (en de bekostiging van zijn activiteiten!) zonder het 
gelijk van de heteronomie eveneens niet te denken is.” 
Parallel met 'autonoom/heteronoom' zijn er de begrippen
paren ‘figuratief en/of abstract’ en ‘expliciete en/of impli
ciete’ vormgeving. Expliciete vormgeving is dan ‘de vorm- 
geving-omwille-van-zichzelf'. De goede kant van deze be

toogtrant is dat hij wat hij op een al te gratuite wijze 
affirmeert, ook weer terugneemt of relativeert.
In het tweede deel, dat de neerslag is van de colleges 
kunstgeschiedenis die Leering aan de Technische Universi- 
teit Eindhoven gaf, toetst hij - steevast aan de hand van 
Domer - zijn theoretisch kader aan de geschiedenis van 
kunst en architectuur. De correspondentie tussen die domei
nen is verre van evident. Uit de verschillende kunsthistorische 
tijdperken, vanaf de Egyptische kunst en architectuur tot en 
met de ‘Ontwikkelingen in Nederland 1945 -1990’ kiest 
Leering enkele concrete voorbeelden die hij dan zo be
schrijft dat de vooropgestelde categorieën zo goed mogelijk 
uit de verf komen. Een enkele keer gebeurt het dat hij uit zijn 
rol van theoreticus valt en op een spontane wijze zijn 
vervoering uit ten overstaan van het kunstwerk. Veel verder 
dan een toeristische gids gaat die kunsthistorische informa
tie echter niet. Sommige veralgemeningen zijn zelfs bijzon
der gênant en dragen in geen geval bij tot de opheldering van 
het ‘samengaan van architectuur en beeldende kunst’ .
Het derde deel van BeeldArchitectuur en Kunst is niet meer 
dan een even korte als vreemde samenvatting van de vorige 
delen, dît keer echter met het concept 'ruimte' als leidraad. 
Veel wijzer zijn we met dit boek niet geworden, maar we 
zijn wel, langs een soms lastige omweg, geconfronteerd met 
de versluierde autobiografie van de auteur die alvast zelf 
heeft toegepast wat hij van de kunstconsument verwacht: 
voor zichzelf betekenisgever te zijn.
BeeldArchitectuur en Kunst. Het samengaan van architec
tuur en beeldende kunst van Jean Leering werd in 2001 uit
gegeven bij Uitgeverij Thoth, Prins Hendriklaan 13, 1404 
Bussum (035/694.41.44). ISBN 90-6868-276-8. (Gt.B)

PETER BURKE. Relatief weinig historici werken in foto
archieven, merkt renaissancespecialist Peter Burke op in 
de inleiding van Eyewitnessing - the Uses of Images as 
Historical Evidence -, zeker in vergelijking met het aantal 
dat in tekstarchieven aan de gang is. De hardleerse acade
mische wereld kent de tekst als historisch studieobject nog 
altijd veel meer gewicht toe dan het beeld. Dat daar de laat
ste decennia stilaan verandering in komt, danken we, ba
naal genoeg, voor een groot deel aan de invloed van de 
televisie. Niet in rechtstreekse zin, als zouden historici zich

Anche chi riesce aconquistare un tesoro d'arte
pui essere conquistato dal fascina Camay
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Advertentie voor zeep, Italië, jaren ‘50 
Illustratie uit het boek 'Eyewitnessing' van Peter Burke

plots massaal op tv-beelden hebben gestort, maar door de 
mentaliteitswijziging die het scherm heeft veroorzaakt. Van 
een relatief zeldzaam goed is het beeld tot een dumpartikel 
geworden - het is letterlijk iets waar we niet meer naast 
kunnen kijken.
Peter Burke pleit er voor om beelden, uit welke periode 
dan ook, als historisch materiaal te gaan ‘lezen’. En daar 
verschijnt de fundamentele vraag waarop dit boek wil 
scherpstellen: hoé moeten we dat doen? Want dat is aller
minst vanzelfsprekend. Veel meer dan in geval van tekst 
zijn we geneigd om - althans in eerste instantie - beeld 
te zien als afbeelding, als min of meer ongereflecteerde 
weergave van wat zich heeft voorgedaan. Ten onrechte na
tuurlijk. Burke maakt dat in, het eerste hoofdstuk van dit 
boek duidelijk aan de hand van het portret, een genre dat 
volgens hem in het bijzonder aan ‘de verleiding van het 
realisme’ blootstaat. Portretten veronderstellen al vlug dat 
ze de geportretteerde personen weergeven zoals ze zijn of 
warén. Het kóst Burke uiteraard weinig moeite om uit te 
leggen dat het portret, en dan vooral het geschilderde por
tret, in aanzienlijke mate bepaald werd door de verlangens 
van de opdrachtgever, per definitie een machtsfiguur. Het 
portret toont dus niet zozeer wat voor iemand de geportret
teerde is, dan wel hoe hij zichzelf gezien wil hebben, of 
hoe de portrettist denkt dat hij gezien wil worden. Daar zijn 
soms verbijsterend onnozele voorbeelden van. Slechts uit 
geschreven (!) bron weten we dat Karel V een jaap van een 
vooruitstekende onderkin had. Al zijn portrettisten hebben 
dat zedig ‘verzwegen’, omdat het afbreuk deed aan het beeld 
dat van de keizer verspreid moest worden. Naast de invloed 
op het portret door de opdrachtgever, is er uiteraard ook de 
invloed van de portrettist, die met alles wat hem ter be
schikking staat het beoogde beeld wil construeren, een ge
geven dat bij de fotografie nog een grotere rol gaat spelen. 
Het leidt tot de centrale stelling in dit boek dat een beeld
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428-8
■ Kunst te koop! Artistieke innovatie en commercie in het Ne
derlandse galeriebestel, red. Truss Gubbels en Ingrid janssen, 
Boekmanstichting - Mondriaan Stichting, Amsterdam, 2001. ISBN 
90-6650-071-9
■ Rudi Laermans, Ruimten van cultuur. Van de straat over de 
markt naar het podium. Essays, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 
2001. ISBN 90-5617-337-5
■ Han Lorzing, The Nature of Landscape. A Personal Quest, 
Uitgeverij 010, Rotterdam, 2001. ISBN 90-6450-408-3
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Hatje cantz Verlag, Ostfildem-Ruit, 2001. ISBN 3-7757-1076-0 
■ The Discursive Museum, met bijdragen van Vito Acconci, 
Bazon Brock, Boris Grays, Gerhard Merz e.a., Hatje Cantz Ver
lag, Ostfildem-Ruit 2001. ISBN 3-7757-1140-6
■ Hélio Oiticica, Quasi-Cinemas, Hatje Cantz Verlag, Ostfildem- 
Ruit 2001. ISBN 3-7757-1095-7
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Gertrude Flentge, Els van Odijk en Edith Rijnja, Rijksakademie 
van beeldende kunsten, Amsterdam, 2001. ISBN 90-803887-2-6 
■ Huis Sonneveld. Brinkman & Van der Vugt. Modem wonen in 
1933, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2001. ISBN 90-5662-196-3 
■ ‘Als de kunst erom vraagt’. De Sonsbeek-tentoonstellingen van 
71, 86 en 93, red. Jeroen Boomgaard, Marga van Mechelen en 
Miriam van Rijsingen, Uitgeverij Van Gruting,Westervoort, 2001. 
ISBN 90-76187-04-5
■ Thomas Struth, Dandelion Room, Schirmer & Mosel Verlag, 
München, 2001. ISBN 3-88814-972-x
■ Jan van Munster, De energie van de beeldhouwer 1960-2000, 
2001. ISBN 3-931876-32-2
■ Pieter van Wesemael, Architecture of Instruction and Delight. 
A Socio-Historical Analysis of World Exhibitions as a Didactic 
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ISBN 90-6450-383-4
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meer vertelt over de al of niet bewuste intenties van zijn 
makers - waarbij object en portrettist mekaar tot medeplich
tige nemen - dan over ‘de werkelijkheid’ die het zou repre
senteren. Een beeld vertelt volgens Burke vooral iets over 
de motieven waaruit het is ontstaan, en een historische le
zing moet die gecompliceerde verhoudingen detecteren. 
Wat Burke in het eerste hoofdstuk doet voor het portret, 
herhaalt hij nadien voor andere genres en beeldthema's. 
Ook het landschap, het oorlogstafereel, het kind, de vrouw, 
de ‘Ander’... krijgen in een apart hoofdstuk een korte 
doorlichting, waarbij hij aan de hand van verscheidene 
voorbeelden wijst op interpretatieve gevaren. Waarom zijn 
er geen afbeeldingen van kinderen in de Middeleeuwen? 
Wanneer verschijnt de duivel ten tonele en hoe komt dat? 
Wat vertelt ons de aanwezigheid van honden op prenten van 
de universiteiten van Cambridge en Oxford in de 17de 
eeuw? Hoe moeten we vrouwelijke figuren begrijpen op 
Japanse en Chinese prenten uit de 18de eeuw? Het zijn dit 
soort vragen die Burke als voorbeelden aanhaalt. Eigenlijk 
pleit hij voor een combinatie van luciditeit en antisystematiek, 
in die zin dat haast elke prent, foto of doek een andere 
benadering vraagt. Vandaar ook dat de grote theorieën voor 
beeldanalyse (Panofsky, Warburg) voor de historicus maar 
tot op zekere hoogte bruikbaar zijn: wat zeggen ze bijvoor
beeld over fundamentele eigenschappen als ironie en spot, 
als we zulke eigenschappen via die theorieën niet of nauwe
lijks op het spoor kunnen komen? Historische beeldanalyse 
vergt eigenlijk een soepele omgang met zowat alle denkbare 
wetenschappen - kortom, zo impliceert dit boek, men moet 
eigenlijk een soort Da Vinci van de 21ste eeuw zijn om een 
beeld te kunnen ontcijferen. Niet verwonderlijk dat Burke 
vaak wel de juiste vragen kan stellen, maar ook moet 
toegeven dat hij het antwoord op die vragen soms schuldig 
is. Het lezen van beelden op hun historische inhoud eindigt 
meermaals in de erkenning van een raadsel, een dood spoor, 

omdat de noodzakelijke kennis ontbreekt. Een doek of een 
prent meticuleus afgrazen op configuraties is dan ook onbe
gonnen werk. Liever concentreert Burke zich, in navolging 
van de door hem geprezen Italiaanse historicus Carlo 
Ginzburg, op kleine merkwaardige details of ‘sporen’ die 
een beeld vertoont, om zo toegang te verkrijgen tot verbor
gen inzichten. En hij wijst erop dat, wat een beeld niette zien 
geeft, vaak even belangrijk is dan wat er wel op staat. Een 
wijze opmerking, maar het maakt de historische lezing van 
beelden tot een klus waar schijnbaar niet aan te beginnen 
valt.
Burke maakt in principe weinig onderscheid tussen schil
derkunst en fotografie; beide streven een bepaalde beeld
vorming na, beide manipuleren - alleen de middelen daar
toe verschillen. Toch vindt hij het nodig om te wijzen op 
het kunstmatige opzet van met name de fotografie. Van tal
loze ‘authentieke momentopnamen’ is inmiddels geweten 
dat het om geposeerde scènes ging - van 19de eeuwse fo
to’s van slagvelden tijdens de Secessieoorlog (Timothy 
O’Sullivan) tot het beroemde De dood van een soldaat, 
gemaakt tijdens de Spaanse Burgeroorlog (Robert Capa) - 
wat hun ‘historische’ betekenis zou aanvreten. De vraag is 
echter - en die vraag laat Burke liggen - of deze foto’s min
der over ‘de werkelijkheid’ kunnen vertellen omdat ze ge
poseerd zijn. Een historische lezing betekent voor Burke 
vooral het ontcijferen van elementen in hun onderlinge be
tekenis. Is het al te losbandig om aan te nemen dat de foto 
van Capa toch iets van de geest van de Spaanse Burgeroor
log weet te vangen, ook al gaat het om een enscenering? 
Doet het geënsceneerde er uiteindelijk toe? Als Burke de 
stelling verdedigt dat historisch onderzoek naar beelden 
vooral de gewilde en ongewilde intenties van het maak- 
proces blootlegt, dan is het geposeerde van dat beeld toch 
geen probleem? Beschouwingen over fotografie wekken 
blijkbaar nog steeds een morele reflex op. Vreemd genoeg 

is de auteur zeer lovend over een aantal films die volgens 
hem uitstekend het leven weergeven tijdens de periode 
waarin ze zich afspelen, zoals La Prise de pouvoir de Louis 
XIV van Rosselini, Novocento van Bertolucci of Heimat van 
Edgar Reitz. Voor film geldt die morele reflex hier dus niet. 
Misschien is Burke wel gewoon een groot filmliefhebber. 
Eyewitnessing is een verzameling aanbevelingen aan de 
hand van talloze voorbeelden voor al wie artefacten op hun 
historische betekenis wil onderzoeken. De auteur reikt daar
bij geen alomvattende methode aan, omdat er eenvoudig
weg geen is: er zijn er verschillende, die elkaar alleen maar 
kunnen aanvullen. Naast het hameren op die ene stelling 
zit de waarde van dit boek vooral in vele terloopse opmer
kingen die Burke zich daarbij laat ontvallen. Dat het begrip 
‘sociaal realisme’ vervangen moet worden door ‘sociaal ide
alisme’ bijvoorbeeld. Eigenlijk is dit boek een aangehou
den verwittiging tegen de vanzelfsprekendheid waarmee 
beelden zich presenteren en geconsumeerd worden.
Eyewitnessing - The Uses of Images as Historical Evidence 
van Peter Burke verscheen in 2001 in de reeks Picturing 
History bij Reaktion Books, 79 Farringdon Road, London 
ECIM 3JU (020/74.04.99.30; www.reaktionbooks.co.uk). 
ISBN 1-86189-092-3. (B.M.)

Coördinatie: Dirk Piiltau
Medewerkers: Gemma Bakker, Geert Bekaert, Eline 
Dehullu, Fredie Floré, Ilse Kuijken, Sarah Lauwers, Sven 
Lütticken, Bart Meuleman, Macha Roesink, Lieven Van 
Den Abeele, Dries Vande Velde, Nicoline Wijnja.

KUNSTGIDS BELGIË

DE WITTE HUE
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

Bij instellingen vermelden we tevens:
5. naam van de directeur
6. . naam van de woordvoerder of contactpersoon
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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 december zal een deel van de gegevens 
daar publiek toegankelijk zijn.

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

12 Grafische ontwerpers

13 Kunstbeurzen

14 Kunstenaars

15 Kunstencentra

16 Kunstenaarsinitiatieven

17 Kunstenaarsmaterialen

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

4 6

http://www.reaktionbooks.co.uk
mailto:dewitteraaf@skynet.be
http://www.dewitteraaf.be


Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen 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 al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter- 
natieveruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adver
teerders in De Witte Raaf worden 
gratis in de agenda opgenomen, 
zelfs als slechts eenmaal per jaar 
geadverteerd wordt. Andere ini
tiatieven worden vermeld indien 
overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (2000 Bfr/110LNf) of een 
abonnement voor eenmalige ver- 
meldingen (750Bfr/40Nfl). Stor
tingen van Belgische tentoonstel
lingsruimten dienen te worden 
verricht op het rekeningnummer 
422-2181611 -46. Stortingen van 
Nederlandse op het rekening
nummer 633138452 van Krediet
bank Nederland. De opname in de 
agenda betreft de naam van de 
instelling, het adres, het telefoon
nummer en de openingsuren. De 
gegevens (de titel van de tentoon- 
stelling(en), de naam van de 
kunstenaars) en het genre van het 
werk) hebben enkel betrekking 
op de periode die de aflevering 
van De Witte Raaf beslaat en be
staan uit maximaal 100 tekens.

België

Aalbeke 

■ Cultureel Centrum Aalbeke
Aalbekeplaats - 8511 Aalbeke 
0 056/40.18.92 
ma-vr 9-12u 13u30-16u
• Manou Broben - fotografie [tot 6/12] • 
Guido Van Onderbergen - fotografie [8/ 
12 tot 10/1]

Aalst___________________________  

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
<?) 053/71.06.46-wo-za 13-18u
• Ab Van Hanegem, Martijn Schuppers 
- schilderijen [tot 8/12]
■ De Gaanderij Academie voor 
Schone Kunsten
Capucienenlaan 8 - 9300Aalst 
0053/73.24.70 
di-vr 10-21uza 10-16u
• Nele Van Hecke - fotografie, sculptu
ren [tot 17/11]
■ Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst 
0053/78.89.81 -wo-za 14-18u 
► Lucie Renneboog [17/11 tot 22/12] * 
Geert Goiris [12/1 tot 16/2]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 
0053/41.37.89
do-za 14-I8uzo 10u30-13u30
I Jiri Szeppan, Pieter Bauters [18/11 tot 
16/12]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal 
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
0053/70.26.60
di-vr 10-12u 14-I7uza-zo 14-17u
• “Zoeken denken bouwen. Christian 
Kieckens Architects” [tot 16/12]
■ Galerie Denise Van De Velde 
Tragel 7a - 9300Aalst 
0053/70.04.65 - do-za 14u30-18u
• Hugo Duchateau - schilderijen [tot 
24/11] • “Lés Maquines" - Riera I 
Arago - werk op papier, sculpturen 
[1/12 tot 17/1 (gesl.27/12tot29/12& 
3/1 tot 5/1)]

Antwerpen______________________

■ Provinciaal Centrum Arenberg 
Arenbergstraat 28 -2000Antwerpen 
003/2020.46.11 - ma-vr I2-20u 
>“Maskerade”-VaIeerGoethals-sculp- 
turen[17/l 1 tot21/12]>VerqniquePuts 
- schilderijen [1/12 tot 20/1]
■ Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat31-32-2000Antwerpen 
003/237.11.06-ma-do 19u30-24u
• Johan De Poorter - fotografie [tot 30/ 
11] > Geert Rochus - fotografie [3 tot 
31/12]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19- 2000Ant
werpen
003/231.90.56 - wo-za 14-18u
I Mariëlle Soons - schilderijen [tot 
19/1]
■ Koraalberg Art Gallery 
Hojstraat 2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30-do-za 13-18u
• Joris Ghekiere [tot 8/12 ]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
003/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
• Caroline Coolen, Bart Van Dijck, 
Roger Van Akeleyn [23/11 tót 23/12] 
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000 Antwerpen 
003/231.87.51
zo-di 14-I8u do 14-20u
• "RudolfKoivu. Illustrator van sprook- 
jes” [2/12 tot 3/2]

■ Koningin Fabioiazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 
003/202.46.27 - di-zo 10-17u
• “(They say this is the) Place. Een 
plaatsbepaling” - Manon de Boer, Ilona 
Ruegg, Anne Daems, Peter Huismans, 
Cel Crabeels,... [tot 2/12]
•MUHKA

Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60 - di-zo 10-17u
• “Painting” - Ido Bar-El [tot 18/11] • 
“Muka Youth Prints” [24/11 tot 2/12] • 
“Fistula” - Philip Huyghe/”Ideeën voor 
Muhka 2. Een nieuw gebouw voor de 
verzameling” [tot 20/1] • “De energie 
van de beeldhouwer 1960-2000” - Jan 
van Munster/”Out of Place. Belongs 
Nowhere AndTo Another Time”-Belu 
Simion Fainaru [tot 10/2]
■ N.I.C.C.
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 
003/216.08.71 - wo-za 14-18u
• “The Big Show 3. Demonstration 
Room: Ideal House” - Francis Alÿs, 
Ernesto Neto, Liam Gillick, Dan 
Graham, Anna Best,... [tot 25/11] 
■ Elzenveld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000 Ant
werpen 
003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30 
•"Langzameopmerkingen(in een snelle 

tijd). 7 Vlaamse en 7 Hongaarse kunste
naars” - Joris Ghekiere, Lex Grebben, 
Wem Cornelissen, Els Dietvorst, Istvan 
Nadler, Réka Nemere... [tot 2/12] • 
“The Narrow Way Within” - Philip 
Willem Badenhorst/’Landschapenher- 

innering”-Adriaan Van Zijl [tot 16/12] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
003/237.11.27
di-vr 10-18uza 12-I8u
• Anne Daems [tot 1/12] • Groepsten
toonstelling [7/12 tot 19/1]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17- di-za 14-18u
• “Space Location 2001” - Sergio De 
Beukeiaer [tot 1/12] • Linda VanNeck 
[6/12 tot 19/1]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 
003/248.08.71 - wo-za 14-18u 
DElskeNeus[tot l/12]>BjameMelgaard 
[6/12 tot 19/1 (gesl. 23/12 tot 8/1)] 
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen 
003/233.02.94 - di-zo 10-16u45
• “Arabische cultuur en Ottomaanse 
pracht tijdens Antwerpens Gouden 
Eeuw” [1/12 tot 3/3]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie 
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
003/237.20.19 - vr-za 13-18u
• “Takeaway” - Simona Denicolai & 
Ivo Provoost [tot 1/12]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 
003/226.79.53 - zo 14-18u
• “N.A.V. 11/09/01. Kunstenaars rea
geren op de gebeurtenissen van 11 sep- 
tember” [tot 16/12]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra 
Bresstraat 10 - 2018 Antwerpen 
003/216.31.38
wo-vr 8u30-l 7u za-zo 12u30-l 7u
•“Beproeving van Satumus. Hommage 
aan Julien Membrandt" [7 tot 31/12] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100-2018Antwerpen 
003/247.24.19 
ma-vr 9-17uzo 14-17u
• “Case Studies” - Philip Huyghe [tot 
20/1]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Ant
werpen 
003/238.40.34 
ma-vr 11-13u 14-18u
• Sol Michiels - schilderijen, grafiek [tot 
29/11] * Robert Vollekindt- fotografie, 
assemblages [7 tot 21/12]
■ deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen
003/244.19.20 - di-zo 14-18Û
• “Jonge architecten in Vlaanderen” - 
Meta-architectuurbureau, Els Claes- 
sens & Tania Vandenbussche, Hans 
Verstuyft Architecten, Architettura... 
[tot 9/12]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40-2018Antwer
pen
003/216.30.28 -wo-za 14-18u
• “Slakken eten papier” - Lucas 
Devriendt [tot 1/12]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat HO - 2030Antwerpen 
003/542.49.40 - ma-za 10-17u
• Fabienne Debontridder - fotografie 
[tot 4/12] • Claudia Tricnon - fotografie 
[7/12 tot 8/1]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat88-2060Ant
werpen
00486/24.65.21 - dó-zo 14-18u
• “Lite Sentences” - David Morris - 
tekeningen [tot 18/11] • Mark Ade 
Olofin - schilderijen [1 tot 16/12]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 
Berchem
003/268.88.20 - di-zo 10-17u
• Niek Kortekaas [tot 1/12]

Bierbeek 

■ Cultureel Centrum De Borre
Speelpleinstraat 10-3360 Bierbeek 
0016/46.14.00 
di-vr 9-2 lu za 9-12u
•Fabien Daeghsels,Claude Agneessens 
- sculpturen, schilderijen [tot 23/11]

Bornem

■ M&M Gallery
Sint Amandsesteenweg 181 - 2880 
Bornem
003/889.61.95-do-zo 14-19u 
•“Portretfötografie”-KatjaDevlamynck, 
Sofie Penei, Geert Saman, Ole Stragier, 
Greet Vlegels [18/11 tot 30/12] > Leen 
De Waele - video [13/1 tot 24/2]
■ Cultureel Centrum Ter Dilft 
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 
Bornem
003/889.75.63
ma-za 12-24u zo 12-18u
• Juan Vervliet - fotografie [tot 3/12] • 
Ine De Handschutter - fotografie [5/12 
tot 7/1]

Braine 1’ Aileud 

■ Centre d’Art Nicolas de Staël 
Chaussée de MontSaintJean83-1420 
Braine l'Alleud
0 02/386.15.35 - ma-vr 9u30-16u 
wo 9u30-13u za-zo 14-18u
• “Casd’école”-LucGrossen [tot2/12]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
■ De Bond
Buiten de Smedenpoort 1 -8000Brugge 
0050/44.30.40 - di-zo 9u30-l 7u30
• Josef Nadj [tot 20/10]

Brussel

■ Galerie Jan Mot
A. Dansaertstraat 46 -1000 Brussel 
002/514.10.10- do-za 14-18u30
• Deimantas Narkevicius - video [tot 
22/12]
■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Aalststraat 7 - 1000 Brussel 
00475/33.75.66-do-za 13-17u
• Mariana Yampolsky - fotografie [tot 
22/12]
■ Stapelhuis Dépôt
Anneessensstraat 29 -1000 Brussel 
002/512.34.25 - wo-zo 12-18u
• “Hedendaagse kunst uit Marokko” - 
Mohamed Azouzi,FaridBelkahia,Mahi 
Binebine, Ilias Selfati... [tot 25/11] 
■ Archétype
Barthélémylaan 11 -1000 Brussel 
002/514.21.01 - wo-za 14-18u 
•“Double-take-table”-Danny&Richard 
Venlet [tot 15/12] 
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
0O2/514.O1.23'-wo-za 14-18U 
• Massimo Vitali [tot 12/1 ] 
■ Galerie Artiscope II 
Barthélémylaan 20-1000 Brussel 
002/503.17.65 - wo-za 14-18u 
> “Sculptures et reliefs” [tot 12/1] 
•KBC-Galerij
Grote Markt 19-1000 Brussel 
0 02/517.56.71 - di-zo ll-18u
• “Art deco uit Polen” [tot 25/11] 
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel 
© 02/741.73.00 - di-zo 10-17u
• “Elke bruid is een prinses” [tot 2/12] • 
“Europa in euforie, de tijd van de we
reldtentoonstellingenvan 1851 tot 1913” 
[tot 28/4]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 -1000Brussel 
002/513.14.69 
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18u 
• “Eau de mobile” - Peter Van Eyck 
[28/11 tot 22/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vere
niging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000 Brussel 
002/507.84.66
dagelijks 10-18u vr 10-20u
• “Europalia Polen; Voorlente. Polen 
1880-1920” [tot 6/1] • “Prijs van de 
Jonge Belgische Schilderkunst2001 ” - 
Sven Augustijnen, Xavier Noiret- 
Thomé, Hans Op de Beeck, Koen Van 
den Broeck, Michael Van Den Abeele, 
Loreta Visie [20/11 tot 6/1] 
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat 32 -1000 Brussel 
002/512.27.26 - wo-za 14-18u
•“MuseumsoftheMind”-DoctorHugo 
- schilderijen, tekeningen [tot 24/11]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 - 1000 Brussel 
002/508.32.11 -di-zo 10-17u
• “Armand Simon (1906-1981). On
derzoeker van het onzichtbare” [27/11 
tot 27/1]
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
002/542.11.12 - di-za 12-19u
• Isabell Heimerdinger [tot 22/12] 
■ Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000 Brussel 
002/512.19.63 
ma-do 12-17uzo 10-13u
> “En ik zie ze nog voor mij” [tot 6/1] 
■ Galerie Maurice Keitelman 
Strostraat 9 -1000 Brussel 
0 02/511.35.80 - wo-za 12-18u
• “Historia Naturalis” - Dario Serra [tot 
15/12]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13-1000 Brussel 
002/219.14.22-di-za 14u30-18u 
• Thomas Struth [23/11 tot 15/1] 
■ Museum vr ht Kostuum en de Kant 
Violetstraat 6 -1000Brussel 
0 02/512.77.09 - ma-di do-vr 10- 
12u3013u30-17u za-zo 14-16u30 
• “De dolle jaren 1920-30. Damesmode 
tussendroomenwakeljkheid”[tot31/12]

■ Institut Supérieur pour PEtude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 - 1000 Brussel 
002/513.56.62 - ma-za 9u30-19u
• “Het klonen van Adam” - Paul Van 
Hoeydonck, Johan Muyle, Orlan, Eva 
& Adele,, Jan Fabre... [tot24/11] • 
Anne Orban - tekeningen [tot 1/12] > 
Jules Wabbes - vormgeving [30/11 tot 
8/12] •“Offrez une oeuvred’ art!” [7/12 
tot 13/1] 
■ La Verrière, Hermès 
Waterloolaan 50 -1000Brussel 
0 02/511.20.62 - ma-za ll-18u 
• "Opalka 1965/1-00. Fragment du 
détail 1-3-5327” - Roman Opalka [tot 
17/11] 
■ Argos
Werfstraat 13 -1000 Brussel 
002/229.00.03 -wo-za 14-19u 
• Dirk Braeckman [tot 22/12] • Orla 
Barry [12/1 tot 23/2] 
■ Centrum van het Beeldverhaal 
Zandstraat 20 -1000 Brussel 
002/219.19.80 - di-zo 10-18u 
• “De start van een loopbaan. Tentoon
stelling over 10 winnaars” [tot 25/11] 
■ Sint-Lukasgalerij 
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
002/250.11.66 
ma-vr 10-17u za 13-17u 
• Aglaia Konrad [-/12 tot -/2] 
■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040 Brussel 
002/735.66.49 
ma-vr 9-13u 14-17uza 13-18u 
• “Transparences” - Hervé Charles [tot 
22/12]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
• “Bruissements” - Patricia Kinard [tot 
30/11] • “Sculptures et reliefs” [25/11 
tot 8/2]
■ Les Témoins Oculistes
Vierde Augustusplein 11 -1040Brussel 
002/734.01.86-vr-zo 14-19u 
• Gudny-Rosa Ingimarsdottir [tôt 16/12] 
■ Galerie Dorothée De Pauw 
Charles Decosterstraat8-1050Brussel 
0 02/649.43.80 - di-za 13-18u 
• “Disappearing Floor” - Jeremy Blake 
[tot 30/11]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 
002/511.90.84
di-vr 13-18u30 za-zo I0-17u 
> “Europalia Polen. Artistes révolutio- 
naires de Lodz” [tot 6/1 ]
■ CIVA,Fondation pourl’Architecture 
Kluisstraat 55-1050 Brussel 
002/642.24.80 - di-zo 10u30-18u30 
> “Transit Idea; Tiborocity. Design and 
Undesignby Tibor Kalman 1979-1999’7 
Marti Guixé [tot 18/11] 
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat 35 -1050 Brussel 
002/538.08.18-di-za 14-19u 
•JustineKurland-fotografie[tot24/l 1] 
• Robert Suermondt - schilderijen/Tim 
Davis, Eiger Esser, Lawrence Beck - 
fotografie [29/11 tot 19/1] 
■ Art&Com
Sint-Jorisstraat 21 -1050 Brussel 
002/646.89.91 -do-za 14-18u 
• Régis Pinault [tot 24/11] 
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 
002/639.67.30-di-za 12-18u 
• Roni Hom [tot 6/1]
■ Espace PhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 
002/538.42.20 - di-zo 13-18u 
» “Edouard Hannon (1853-1931). 
Portraits et paysages” [tot 23/12] 
■ Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
De Bottelarij
Delaunoystraat 58 -1080Brussel 
002/412.70.40-ma-vr 12-19uza 15-19u 
• “The Design Assembly. Transit I/De/ 
A” - vormgeving [tot 18/11] 
■ Galerie Raffinerie du Plan K 
Manchesterstraat 21 -1080Brussel 
002/523.18.34-di-zo 10-18u 
•"Mutaties-Mutations. Tentoonstelling 
over de hedendaagse stad” - Rem Kool- 
haas, StefanoBoeri, Hans Ulrich Obrist, 
Jean Nouvel, Nadia Tazi... [tot 6/1] 
■ Atelier 340 Muzeum 
de Rivierendreef340 -1090 Brussel 
002/424.24.12- di-zo 14-19u 
> “Morfologie van het niet-sacrale in de 
20ste eeuwse Poolse kunst" [tot 27/1] 
■ Kunstcentrum 
van het Rood Klooster
Rood Kloosterstraat 4 -1160 Brussel 
002/660.55.97 - di-zo 14-17u 
• “Bruno Schulz ” [tot 25/11 ] 
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel 
002/226.12.11 
di-zo ll-18u vr ll-21u
• ‘Transient Homes. Novembre” - Anne- 
Françoise Penders - fotografie [tot 16/12] 
•“The PromiseofPhotogtaphy. From the 
Collection of the DZ Bank” [tot 16/12]

Charleroi_______________________  

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 
0071/30.1897-di-zo 10-18u
• Bernard Piffaretti-schilderijen[l7/l 1 
tot 27/1]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi 
0071/43.5810 - di-zo 10-18u
• “Dialogues d’intérieurs, écoles et 
couvents” - Clara Gutsche/”Du Carmel au 
Musée”/”Rue des écoles. Archives de 
Wallonie”[tot 18/11] Inward Whispers" 
-Chantal Maes/”Portraits-Auto-Portraits” 
- Marc Guillaume/Robert Kot - multime- 
dia-installatie [24/11 tot 24/2]

De Haan

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan 
0058/51.47.57-do-ma 14-I8u
• Philippe Jonneskindt, Chantal Grard 
[tot 7/1]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
009/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
• “De glazenier die dicht met licht en 
kleur” - Sander Blondeel [tot 2/12]

Deurle 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
009/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17u
• "Aubette, hét verlangen naar een (an
dere) plaats” - David Claerbout, Tacita 
Dean, Olafur Eliasson, Roni Hom, Hans 
Op de Beeck/”Jaargetijden” - Permeke, 
Godderis, Callewaert, Brusselmans, 

Servaes, Wolvens [tot 9/12]
■ Galerie Grusenmeyer
Museumlaan 16- 9831 Deurle
009/282.77.93 - do-zo I4u-18u
• Veronique Eeman - schilderijen, foto
grafie, video [18/11 tot 16/12] • “Kun
stenaars van de galerie” [20/12 tot 20/1]

Deurne 

■ Cultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86-2100 Deurne 
003/360.85.50 
ma-vr 14-17u za-zo 14-18u
• “Sporen” - Patrick De Spiegelaere - 
fotografie [30/11 tot2/12]
■ Provinciaal Museum Sterckshof
Hoojivunderlei 160-2100 Deurne 
003/360.52.52 - di-zo 10-17u30 
• “Art nouveau & art deco. Zilver uit 
1880-1940” [tot 2/12]

Diksmuide

■ Arta
Montanusstraat 5 -8600 Diksmuide 
0051/50.48.24 
vr-za 14-18uzo 10-12u 14-18u 
•Robie Van Outyve, Willem Vermand- 
ere [tot 2/12]

Eeklo 

■ Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten In Vitro Hal-Annex
Pastoor De Nevestraat26- 9900Eeklo 
009/377.29.52
ma-wo vr-za8u30-l 7u zo 9u30-12u
•Ineke Kuiper, Linda Molleman [tot 16/12]

Evergem________________________

■ Cultureel Centrum De Stroming 
Weststraat 31 - 9940Evergem 
009/358.51.00
ma-za 8u45-ll-4514-16u
• Krist Demasure - fotografie [tot 6/12]
• Robert Kot-fotografie [8/12 tot 10/1]

Geel 

■ Cultureel Centrum de Werft 
Werft 32 - 2440 Geel
0014/57.03.40 - ma 13u30-16u30 di 
9-12u30 13u30-18u wo-vr 9-12u30 
I3u30-16u30za 10u30-12u
• “Over inhouden” - Mare De Roover 
[tot 25/11]

Gent 

■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 9000 Gent 
0 09/222.17.03- di-zo 9u30-l 7u 
• “Europalia Polen. Europees moder
nisme. De collectie van het Muzeum 
Sztuki van Lodz”[tot31/12] •“Kunst in 
ballingschap. Vlaanderen, Wales en de 
eerste Wereldoorlog” [12/1 tot 17/3] 
■ StedelijkMuseumvoorActueleKunst 
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
0 09/221.17.03- di-zo 10-18u 
> “z.Z(t). (’94-’01)” - Dirk Braeckman 
- fotografie [tot 18/11] • “Non Finito” - 
Dieter Appelt[tot3/12]>“Quadriënnale 
Casino2001”-FranzAckermann,Haluk 
Akakçe, Ricci Albenda, Minerva 
Cuevas, Ann Veronica Janssens, Saskia 
Oide Wölbers, Michel Majerus, Jeroen 
Eisinga... [tot 13/1]»JanVanImschoot, 
Yishai Jusidman, Steven Aalders [1/12 
tot 3/2]
■ Lineart, Gent Expo-hallen 
Flanders Expo - 9000 Gent 
009/222.40.22
vr-di ll-19u vr+ma tot 22u 
» “Lineart 2001” [30/11 tot 4/12]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000 Gent 
009/222.00.33 
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
• “Stardusf’- Jacques Charlier [tot 22/12] 
■ Museum voor Sierkunst
en Vormgeving
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
009/267.99.99 - di-zo 9u30-17u
• “Giostra” - Alessandro Mendini [tot 
18/11] • “Lakkunst uit China”/”Be- 
geerlijk zilver”/”Juweelkunst uit 
Litouwen” [tot 2/12] 
■ Museum Dr. Guislain
JozefGuislainstraat 43 - 9000 Gent 
009/216.35.95 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Het hoofd ten voeten uit” [tot 2/6]

■ Lakenhalle
Sint-Baafsplein 17 - 9000 Gent 
0 09/233.20.07 - dagelijks 10-18u 
• “Mensenrechten? ...Beeldig! Vei
ling in het kader van 100 jaar 
mensenrechtenbeweging in België” - 
Jan Fabre, Etienne Elias, Fluke luke, 
Hemadi, Herr Seele, GAL, Roger 
Raveel,... [1 tot 8/12] 
■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat -9000 Gent 
009/269.29.10-di-zo 10-17u 
» “World Press Photo 2001” [-/11] » 
“Provinciale Prijs Vormgeving” [-/11 
tot-/12]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beel
dende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
0011/29.59.60
di-za 10-I7uzo 14-17u
> “Het versluierd beeld. Naar aanlei
ding van 25 jaar CIAP” - Jean-Marie 
Bytebier, Chantal Chapelle, Bert de 
Beul, Berlinde De Bruyckere, Gery De 
Smet, Luc Tuymans, Eddy De Vos... 
[tot 18/1 •"Midivisi"-Pierre Berthet, 
Peter Bosch & Simone Simons, Horst 
Rickels, Bram Vreven - klank- 
installaties [tot 2/12] • “Met hart en 
ziel” [17/11 tot 23/12] » “Young and 
Brave” - Malou Swinnen - fotografie 
[17/11 tot 30/12] • “Notorious. Alfred 
Hitchcock and Contemporary Art” 
[8/12 tot 20/1]

Heist-op-den-Berg_______________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg 
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 
0015/25.07.70
ma-za 10-20u do 10-17uzo 12-20u
• Els Fieuw - fotografie [tot 4/12] • 
“Kunstwedstrijd Schilderkunst 2001” 
[24/11 tot 16/12])Fabienne Debontridder 
- fotografie [7/12 tot 8/1 ]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45A - 3550Heusden-Zolder 
0011/43.52.02 
vr-za 14-21uzo 14-18u
• “Abstracte schilderkunst” - Pierre 
Alechinsky, Jan Burssens, Pol Bury, 
RenéGuiette.. ./Michel Seuphor. Cercle 
et carré” [tot 25/11]

Hoeselt 

■ Cultureel Centrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt 
0 089/41.63.58 - ma-vr 9-12u 13-16u
• Nicol'Andrea [tot 5/12] • Patrick Van 
Puymbroeck - fotografie [7/12 tot 9/1 ]

Hoogstraten

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-11 - 2320 Hoogstraten 
003/314.65.88-wo-zo 14-17u
• “Jacht op de jagers. Archeologie in de 
Kempen” [tot 2/12]

Hornu

■ Muséedes Arts Contemporains du 
Grand Homu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
0065/76.56.60-di-zo 10-18u 
>“Topologiedel’instanf’-N+NCorsino 
[27/11 tot 27/1] • “Elizabeth Garouste 
& Mattia Bonetti 1981-2001. Heden
daags design in Grand-Homu” [17/11 
tot 17/3]

Knokke

■ Benoot Gallery 
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
0050/61.12.37-za-zo 10-19u
• Cortier, Delahaut [tot 2/12] • "Foto- 
salon”[-/12tot-/l]
■ Galerie André Simoens
Kustlaan 130- 8300 Knokke-Heist 
0050/61.00.87 
di-za 10u30-13u 15-19u
•“DawaNima”-AnneliesStrba[25/l 1 
tot 8/1]

Kortrijk________________________

■ Stedelijke Musea Kortrijk 
Broelkaai 4-6 - 8500 Kortrijk 
0056/24.08.70 
di-zo 10-12u 14-I7u
> “De spiegel van hetverlangen. Heden
daagse kunst uit Zuid-West-Vlaams 
privé-bezit" [tot 9/12] 
■ Groeninghekapel 

Groeninghestraat z/n - 8500 Kortrijk 
0056/25.78.92 
di-zo 10-12ul4-17u
>“De spiegel van het verlangen. Heden
daagse kunst uit Zuid-West-Vlaams 
privé-bezit” [tot 9/12]
■ BBL
Grote Markt 50-8500Kortrijk 
0 056/23.23.51 - ma-vr 8u45-l2u30 
14-16u30za9-12u
• “De spiegel van hetverlangen. Heden
daagse kunst uit Zuid-West-Vlaams 
privé-bezit” [tot 9/12] 
■ Art Concern 
Handboogstraat 20 - 8500 Kortrijk 
0051/61.32.91 - vr 14-20uza 10u30- 
12u3014-18uzo 14-18u
• “Unlimited #3” - Geert Bisschop, 
DitmarBollaert,Thomas.loshuaCooper, 
Hamish Fulton, David Nash... [tot 18/ 
11] • “In and Out of Life” - Joel-Peter 
Witkin-fotografie [tot 6/1] 4 7
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■CultureelCentrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7 - 8500Kortrijk 

056/21.78.63-di-zo 14-18u
• Guido Van Onderbergen - fotografie 
[tot 6/12] * Roland Verbrugge - fotogra
fie [8/12 tot 10/1]

La Louvière_________

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue de Amours 10- 7100 La Louvière
<D064/27.87.27
di-vr 12-18uza-zo ll-18u
► “Europalia Polen, Poolse grafische 
kunst 1900-2000” [tot 16/12]

Leopoldsburg

■ Cultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1-3970 Leopoldsburg 
© 011/34.65.48 - zo-vr 14-17u

► "Embracebeale You” - Lahaag [tot 
26/11]

Leuven________________

■ Kunst in Huis Provinciaal 
Centrum Van Humbeeck-Piron 
Mechelsevest 90 - 3000 Leuven 
D016/22.45.60-13-18u
►“Where. Plaatsen voor levende kunst” 
- Evelien Gijsen, Emmanuel Depoorter, 
Kristof van Gestel [tot 18/11]
■ Stedelijk Museum
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven
© 016/22.45.64 - di-do 9u30-17u30 
vr 9u30-21u30 za-zo 13u30-18u30 
► “Geuren en kleuren. Een sociale en 
economischegeschiedenisvanVlaams- 
Brabant in de 19de en 20ste eeuw” 
[tot 9/12]
■ Universiteitshallen KULeuven/ 
Stuk
Naamsestraat22- 3000 Leuven 
<Z016/23.67.73
► Honoré ô’O, Jeranluc Ducourt, 
Francisca Lambrechts... [22/11 tot 
10/1]

Liège

■ Centre Culturel Les Chiroux 
Place des Carmes 8 - 4000Liège 
©04/223.19.60 - di-za 13-18u

► “Europalia Polen. Stanislaw Wos” 
[tot 30/11]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren
© 09/340150.50
ma-vr 10-12u 14-17u
► Robert Vollekindt - fotografie [tot 
6/12] •"Een tuin vol vormen”[27/l 1 
tot 9/12] • Fabienne Debontridder - 
fotografie [7/12 tot 9/1]
•Di-Art Galerie
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 
© 09/348.06.42
wo-vr 14-J8uza 10-17uzo 15-18u
► Alex Michels - schilderijen [tot 25/11]
► “6 kunstenaars” [28/11 tot 20/1]

Maaseik 

■ Cultureel Centrum Achter Olmen
Van Eycklaan 72 - 3680 Maaseik 
© 089/56.57.04 .

► Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[tot 5/12]

Marke______________________

■ Ontmoetingscentrum Marke 
Hellestraat 6 - 8510 Marke
© 056/24.08.22
ma-vr 9-12u3013u30-16u
► Karel Cuyvers - fotografie [tot 6/12] • 
Manou Broben-fotografie [8/12 tot 10/1]

Mechelen

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang5-2800Mechelen 
® 015/29.40.00 - di-zo 10-18u

► “De achterkant van de maan” - Paul
Contryn [tot 2/12]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800 Mechelen
© 015/29.40.14 - wo-zo 10-18u

► “Eye Am” - Frank Maieu [tot 9/12]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930 Menen 
&056/51.58.91 
ma-zo 10-12u 14-18u
► Roger Van Namen - fotografie [tot 6/ 
12] » Karel Cuyvers - fotografie [8/12 
tot 10/1]
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■ Cultureel Centrum‘t Getouw
Molenhoekstraat 2 - 2400 Mol
© 014/33.08.88
ma-vr 9u30-1213u30-16u
► “Hedendaagse Russische kuns" [-/11]
► Roger Calessens, Iori De Windt [-/12]
■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 -2400 Mol 
<1)014/31.74.35 - di-zo 14-18u
I Gustaaf De Bruyne [tot 2/12]

Mons

■ Salle Saint-George
Grand Place - 7000 Mons 
<&- di-za 12-18uzo 10-18u 
► “Art/W20. Un 20e siècle d’art en 
Wallonie” [tot 27/1] 
■ Musée des Beaux-Arts 
Rue Neuve 8- 7000 Mons 
© 065/40.53.08 
di-za 12-18uzo 10-18u
► “Art/W20. Un 20ème siècle d’art en

4 8 Wallonie” [tôt 27/1]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
© 064/21.21.93 - di-zo 10-18u
I "Prèsque tout, presque rien” - Michel 
Dave, Marie-Line Debliquy, Laurence 
Dervaux[tot23/12]>“Dequisemoque- 
t-on?Caricaturesd’hieretd’aujourd’hui, 
de Rops à Kroll” [tot 17/2]

Namur

■ Musée Félicien Rops
Rue Fumai 12 - 5000 Namur 
<D081/22.01.10-di-za 10-18u 
» “Félicien Rops (1833-1998). De 
flamme et de nerts” [tot 31/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke
<0058/51.47.57 -vr-zo 14-18u
► Alsican, Sjaak Smetsers [tot 31/12]

Oostende_________________________  

■ Provinciaal Museum voor Mo
derne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
© 059/50.81.18- di-zo 10-18u 

► “Retrospectieve José Vermeersch 
(1922-1997)” [tot 13/1]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 
<S056/64.48.93 - wo-zo 14-18u 
► “Stellar Octopus/Simulacra (Time 
Fetishes)” - Johan Tahon - sculpturen 
[tot 16/11])"Umbraculum"-JanFabre 
[1/12 tot 23/12 en 26/1 tot 24/2]

Roeselare ___

■ Cultureel Centrum De Spil
Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare 
• 051/24.21.00 - ma-za ll-18u 

► “Theater in beeld” - Wim Opbrouck, 
Kurt Van der Eist - tekeningen, fotogra
fie [tot 1/12]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-
Truiden
© 011/68.79.59 - zo-vr 14-17u

► Robert Kot - fotografie [tot 5/12] •
Nicol'Andrea - fotografie [7/12 tot 9/1 ]

Strombeek-Bever 

■Cultureel Centrum Strombeek-
Bever
Gemeenteplein -1853Strombeek-Bever 
® 02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 

► Dimitri Vangrunderbeek, Ane Vester 
[ 15/11 tot 16/12] • Pieter Vermeersch 
[5/1 tot 7/2]

Temse 

■ Gemeentemuseum
Kasteelstraat 16 - 9140 Temse 
<£>-za 14-18uzo 10-12u 14-18u 
► Freddy Tielemans - tekeningen [ 17 tot 
25/11] » “De strip in de kerstkaart” [11 
tot 26/12]

Tielt 

■Cultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt
© 051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u
* Roland Verbrugge - fotografie [tot 6/ 
12] • Krist Demasure- fotografie [8/12 
tot 10/1]

Tournai 

■ Maison de la Culture
Boulevarddes Frères-Rimbaut2-7500 
Tournai
<D 069/25.30.80 - di-zo 10u30-18u
• “En présences” - Virginie Defauwes, 
François-Alexandre Mallinjod,François 
Putz, Gaëtan Massaut... - fotografie [tot 
25/11]

Turnhout_________________

■ Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 
<D014/41.94.94
di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
► “Jong grafisch talent uit eigen land” 
[tot 18/11] • Ine De Handschutter - 
fotografie [tot 3/12] • Johan De Poorter 
- fotografie [5/12 tot 7/1]

Waasmunster

■ Galerijvan Kasteel van Blauwendael 
Kerkstraat 21 - 9250 Waasmunster
► "Liefhebbers-kunstenaars van Waas
munster” [24/11 tot 2/12]

Waregem

■ Cultureel Centrum De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem
© 056/62.13.40
ma-zo 10-12u 14-17u
►“Gaverprijs2002.Wedstrijdvoorschil- 
derkunst" [11 tot 27/1]

Wemmel

■ Cultureel Centrum De Zandloper
Kaasmarkt 75 -1780 Wemmel 
© 02/460.73.24 
ma-za 9-23u zo 10-18u
► Claudia Tricnon - fotografie [tot 3/ 
12] • Juan Vervliet - fotografie [5/12 
tot 7/1]

Wevelgem

■Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
© 056/40.12.40 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
► “Zonder etiquette” - Rio Staelens - 
fotografie [tot 6/12]
■ Ontmoetingscentrum Wevelgem 
Vanackerestraat 20 • 8560 Wevelgem 
<D056/40.12.40
ma-vr 8-12u 14-20u za 9-12u
► “Op papier de beste” - Marec [23/11 
tot 14/12]

Zoersel

■ Lia Schelkens Sculpture Gallery 
Paardenmarkt26 - 2980 Zoersel 
D03/384.21.92-zol3-17u
► Joanna Mowbray, Peter Randall Page, 
AmandusVanquaille,CathérineClaeyé 
[tot 9/12]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
© 0241/180.71.04 - di+do 10-17u 
wo+vr 10-20u za-zo ll-17u
• "Streit-Lust. For Argument’s Sake. 
Die Kunst der letzten 30 Jahre und die 
Sammlung Ludwig” [tot 10/2]
■ Neuer Aachener Kunstverein 
Passstrasse 29 - 52070Aachen 
© 0241/50.32.55 
di-zo 14-18u wo 14-20u
• “Wiederaufoahme/Retake” - Adrian 
Piper, Rodney Graham, Andrea Bowers, 
Hans Niehus... [tot 2/12]

Batien-Baden 

■ StaatlicheKunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
© 07221/232.50 - di-zo ll-18u

► “Thomas RufP‛ [17/11 tot 13/1]

Berlin

■ Neuer Berliner Kunstverein 
Chausseestrasse 128-129 - 10115 
Berlin
© 030/280.70.20 
di-vr 12-18u za-zo 12-16u 
► “Christo & Jeanne Claude. Works in 
Progress” [tot 30/12]
■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
©. ma-zo ll-20u do-vr ll-22u 

►“TransientSpaces”-Rachel Whiteread 
[tot 13/1]
■ Biiro Friedrich
Holzmarktstrasse 15-18, S-BahnArches 
-10179 Berlin 
© 030/20.16.51.15 
di-za 14-19uzo 14-16u
• "4Free. Art, Politics, Science&Esthetic 
Survival Strategies"-Thomas Demand, 
Fabrice Gygi, Atelier van Lieshout, 
Carsten Holler, Johan Grimonprez... 
[tot 23/12]
■ Vitra Design Museum Berlin 
Kopenhagener Strasse 58 - 10437 
Berlin 
®0172/764.47.97-di-zo 10-20u 
► “Mies van der Rohe. Architectuur en 
design in Stuttgart, Barcelona en Brno” 
[tot 24/2]
•Nationalgalerie im Hamburger 

Bahnhof
Invalidenstrasse 50-51 -10557Berlin 
© 030/39.78.34.11 - di-wo+vr 10-18u 
do 10-20u za-zo ll-20u ' 
» “Art in China Today” [tot 18/11] 
■ Bauhaus-Archiv Museum für 
Gestaltung
Klingelhöferstrafie 13 -10785 Berlin 
© 030/254.00.20 - wo-ma 10-17u 

► “Division as Structure” - Paul Mason 
[tot 26/11] • “More than just Function. 
Mies van der Rohe and the Bauhaus 
1930-1933” [tot 11/3]
■ Akademie der Kiinste 
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Tiergarten 
© 030/39.07.6-0 
ma 13-19u di-zo 10-19u
* “Perceived Obstacles 1990-’91" - 
Richard Tuttle [tot 18/11] • "Insel" - 
Erwin Heerich [tot 10/2]

Bonn 

■ Akademisches Kunstmuseum der 
UniversitSt Bonn
Am Hofgarten 21 - Bonn 
© 0228/735.011 
zo-di 10-13u do 16-18u
►“SchatzederKeltenausdemRheinischen 
Landesmuseum" [tot 23/12]
■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
© 0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
► “Landschaften von Brueghel bis 
Kandinsky. Die Ausstellung zu Ehren 
des Sammlers Hans Heinrich Baron 
Thyssen-Bomemisza” [tot 25/11] • 
“7000YearsofPersian Art. Masterpieces 
from the Iranian National Museum in 
Teheran” [tot 6/1 ] • “Troy. Dream and 
Reality” [16/11 tot 17/2]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<D0228/77.62.12-di-zo 10-18u
* “Schrift um Schrift” - Heinz-Günter 
Prager [tot 2/12] • "Zeitgenössische 
Kunst aus der Türkei" [13/12 tot 17/2]
■ Bonner Kunstverein 
Hochstadenring 22 -53119Bonn 
<1)0228/69.39.36 
di-zo ll-17u do ll-19u
► Hannah Villiger/”S tars and stripes III” 
- Inga Svala Thorsdottir [19/11 tot 6/1]

Düsseldorf 

■Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
e0211/83.810 
di-zo 10-18u vr 10-20u
* “Die andere Moderne. De Chirico &
Savinio” [tot 2/12]

Emden 

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden 
© 021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zo ll-17u
I “Oskar Kokoschka. Werke aus der 
Kokoschka-Stiftung im Musée Jenisch 
Vevey” [tot 6/1]

Essen 

■Museum Folkwang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestrafle 41 - 45128 Essen 
<00201/88.45.314
di-zo 10-18u vr 10-24u
► "Sachaufnahmen" - Hans Hansen [tot 
2/12] » “William Turner (1775-1851). 
Licht und Farbe” [tot 6/1]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Villa Merkel
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo ll-18u
• Marica Gojevic [tot 18/11] • Katja 
Klem [2/12 tot 13/1] » ElkeBaulig[2/12 
tot 20/1] • “Bibliotherapy” - Rémy 
Markowitsch [16/11 tot 20/1 ]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt 
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
• “Duane Hanson (1925-1996). More 
than Reality” [tot 6/1 ]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 60311 Franrfurt
<0069/28.53.30-di do-vr 12-19u 
wo 12-20uza ll-19uzo ll-18u 
► “New Heimat” - Adrian Piper, Tobias 
Rehbetger,JeanneFaust,JeroendeRijke/ 
Willem deRooij,Richard Prince.. .PRe- 
trospectieveHarunFarocki”-video, film 
[tot 27/1]
■ Museum für Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 - 60594 Franlfiirt 1 
<0069/21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-20u
► “BraunPreis 2001. Junges Design 
zwischen Form und Funktion” [tot 
28/11] • “Blut: Macht, Politik und 
Pathologie” [tot -/2]
■ Portikus
Schöne Aussicht 2 - 60311 Frankfurt 
<0069/605.008.30
di-zo ll-18u wo ll-20u
► “Hidden City” - Peter Cook [tot 25/11 ] 
►RivaneNeuenschwander[8/12tot20/l]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt- 
am-Main
<0069/212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
► “Figures & Places. Ausgewhlte 
Werke 1978-2000” - Jeff Wall/Vija 
Celmins, Marlene Dumas, Michael 
Dreher,UdoKoch,PeterFischli&David 
Weiss, John Chamberlain... [tot 3/3]

Hannover________________________  

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
<00511/32.45.94
di-zo U-17u wo 11-2lu
► “Archisculptures. Uber die Beziehun- 
gen zwischen Architektuur, Skulptur 
und Modell” - Jürgen Albrecht, Achim 
Bitter, Rita McBride, Manfred Pemice... 
[tot 6/1]

Kleve

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré 
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
<0 02821/75.010 - di-zo 10-18u 
► “Shelter. Kunst tegen handel in vrou
wen en sexuele uitbuiting van vrou
wen” - Gotthard Graubner, Thomas 
Florschuetz, Lucinda Devlin, Mary 
Heilmann, Richard Serra... [tot2/12] » 
“Alberto Giacometti (1901-1966). Por
tretten” [tot 6/1]
■ B.C. Koekkoek-Haus
Kavarinerstrasse 33 - 47533 Kleve 
<002821/76.88.33
» “Jan Miechels (1916-1996). Schilde
rijen en aquarellen” [tot 25/11]

Köln

■ Museum für Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
<00221/221.238.60 
di-zo 11-17u wo ll-20u
► “Ars Viva. Postionen zum Design in 
der Kunst” [tot 9/12] • “Retrospectieve 
Norman Foster. Architecture is about 
People” [tot 30/12]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667 Köln 
<00221/221.223.79 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
* Isa Genzken, Wolfgang Tillmans, 
Thomas Bayrie, Bodys Isek Kingelez/ 
”Wolfgang-Hahn-Preis2001; Raymond 
Pettibon” [tot 17/2] • “Museum unserer 
Wünsche. Von Robert Adams bis John 

Wesley”/”526 x Picasso” [tot 28/4]
■ Kölnischer Kunstverein 
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln 
<00221/21.70.21 -di-zo ll-17u 
►“Humanoides”- EmestoNeto [tot 23/12]

■ Museum für Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100- 50674 Köln 
<D0221/940.518-0
di-zo 11-17u do U-20u
► “Schwatz-Weiss-Grau. Japanische 
Zen-Malerei" [tot 13/1]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum 
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
D02151/77.00.44-di-zo ll-17u 
► “Outland” - Roger Ballen/”Generation 
Boul Fale" - André Lützen - fotografie 
[tot 17/2]
■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
<002151/77.00.44 - di-zo ll-17u 
►“RetrospectieveBrunoGoller”[tot3/3]

Miinchengladbach________________

■ Stadtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse27-41061 Monchengladbach 
<002161/25.26.31- di-zo 10-18u 
► “Futureland” - Björn Dahlem, Tacita 
Dean, Stefan Kern, Aemout Mik, Dan
iel Pflumm, Fiona Tan... [tot 6/1]

München

■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539 Munchen 
<0089/22.11.52-di-zo ll-18u 
» “Jef Geys 1962-2001” [tot 25/11] 
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 Minchen 
<0089/23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
► “Rembrandt auf Papier. Werk und 
Wirkung” [5/12 tot 6/2]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 -80799 München 
<0089/23.80.50
di 10-20u wo-zo 10-17u
► Giuseppe Zigaina - tekeningen, gra
fiek [tot 25/11] • “Fight on the 
Sidewalk” - Jeff Wall/”Blick zurück 
nach vom. Die Klassische Moderne zu 
Gast” [tot 6/1] • “Den Kopf auf die 
Füsse gestellt. Malerei und Skulptur 
der sechziger Jahre aus der Sammlung 
Theo Wormland” [tot 6/1]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafie 60-81675 München 
<0089/45.55.51.25 
di-zo 10-17u do 10-21u
► "Gürtelschliessen im Jugendstil” [tot 6/1]

Münster ____

■ WestfSIisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Munster 
<00251/59.07.01 -di-zo 10-18u
► “Roman Signer. Zeichnungen und 
Filme” [tot 25/11] • “August Macke 
andtheEarlyModeminEurope”[18/l 1 
tot 17/2]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
<00911/231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
► “Sport in der zeitgenössischen Kunst” 
[29/11 tot 3/2]
■ Neues Museum Staatliches Mu
seum für Kunst und Design
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
►“Upand Across”-Richard Artschwager 
[tot 18/1 1]D"FromEdgarDegastoGerhard 
Richter. Works on Paper from Kunst
museum Winterthur” [7/12 tot 24/2]

Stuttgart_________________________

■ Württembergischer Kunstverein 
KunstgebaudeamSchlossplatz-70173 
Stuttgart
<00711/22.33.70
di-zo ll-18u wo ll-20u
► “Heinrich von Kleist” - Frank Stella 
[tot 18/1 l]>“Lunapark. Zeitgenössische 
Kunst aus Korea” [tot 13/1]

Ulm_________________  

■Stadthaus Ulm
Munsterplatz 50 - 89073 Ulm 
<00731/161.77.40
ma-vr 9-18u za-zo ll-18u
► “Junge Künstler im Stadthaus”/ 
”Nachtfotos” [tot 18/11 ] * "Architektur 
in der bildendenKunst" ’-Marin Kasimir 
[9/12 tot 3/2]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am 
Rhein
<007621/70.22.00
di-vr 14-18u za-zo ll-17u
► “Bezeten” [tot 25/11]

Wolfsburg________________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 -38440 Wolf burg 
<005361/266.90
wo-za ll-18u di+zo ll-20u
► “In the American West” - Richard 
Avedon-fotografie[tot6/l] •"Selected 
Works” - Gary Hill [tot 10/3]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière en Limousin

Hede Vassivière-87120Beaumont  du Lac 
<005.55.69.27.27-dagelijks ll-18u 
>“c’hybertexposition”-FabriceHybert 
[tot 13/1]

Carquefou

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
<002.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
► “Transflammation”-Sarkis [tot 16/12] 
► “Les histoires d’amour se passent en 
Espagne” - Thierry Frer [tôt 23/12]

Dijon

■ Le Consortium
Rue de Longvic 37 - 21000Dijon 
<003.80.68.45.55 - di-za 14-18u 
►Trisha Donnelly, LiamGillick, Annika 
Larsson, Virginie Marnat-Leempoels, 
BemhardMartin[25/l 1 tot 1/12] •Felix 
Gonzalez-Torres [25/11 tot 2/2]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000 Dijon 
<003.80.30.75.23 - di-za 14-18u 
► “Jurassic Pork” - Alain Séchas [tot 2/2]

Dunkerque_______________________  

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
<003.28.63.63.13-di-za 10-18u
► “Le défilé rencontre la performance. 
Dialogue entre art contemporain et 
vêtement” [tot -12}

Grenoble

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
<004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u 
► Sylvie Fleury [tot 6/1 ]

Lyon____________________________

■ Musée des Beaux-Arts
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
<004.78.28.07.66 
wo-ma 10u30-18u
► “Albert Gleizes. Le cubisme en 
majesté” [tot 10/12]

Metz 

■ Frac Lorraine Hôtel St-Livier
Rue des Trinitaires 1 - Metz
<003.87.74.20.02 - wo-zo ll-19u
► Ann-Veronica Janssens, Véronique 
Joumard [tot 9/12]

Nantes

■ Musée des Beaux-Arts
Rue G.-Clémenceau 10-44000Nantes 
<002.40.41.65.65-wo-ma 10-18u 
►“Dialogue ininterrompu”-JuanMunoz, 
Giuseppe Penone, Sigmar Polke, Jean- 
Pierre Bertrand, Bernard Frize, Cristina 
Iglesias... [tôt 19/11] • “Picasso, la 
peinture seule. Inédits et chefs-d'oeuvre 
de 1961 à 1972" [tôt 14/1 ] ► “Images de 
rue. L’école de New York 1945-1965" 
[7/12 tôt 11/2]

Nice 

■Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
<004.92.07.73.80-di-zo 13-18u
► Mark Lewis [tôt 6/1]

Paris ____

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
<001.47.03.12.50
di 12-21u30wo-vr 12-19uza-zo 10-19u 
t Tunga, Mira Schendel [tôt 18/11 ]
■ Passage de Retz
Rue Chariot 9 - 75003 Paris 
<0 01.48.04.37.99 ■ di-zo 10-19u 
► “Instants fragiles” - Edith Dekyndt, 
Frédéric Gaillard, Pierre Gerard, 
Christine Hamoir, Bénédicte Hendrick, 
MyriamHomard, Benoît Platéus, Sophie 
Whettnall... [13/12tôt3/2]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné 23 - 75003 Paris 
<001.42.72.21.13 - di-zo 10-17u 
► “Au temps de Marcel Proust. La 
collection deF.-G. Seligmann”[tot20/l]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou-75004Paris 
<001.44.78.12.33 - dagelijks 11-2lu 
► Nan Goldin [tot 10/12] ► “Antoine 
Pevsner dans les collections du musée”/ 
Marlene Dumas [tôt 31/12] • “Jean 
Dubuffet(1901-1985). L’exposition du 
centenaire” [tôt 31/12]
■ Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006Paris 
<001.47.03.50.00 - di-zo13-19u 
► “Des Territoires” [tôt 30/12]
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006Paris 
<001.43.26.91.90 - di-zo 10u-17u30 
► “La Ficelle de Zadkine” - Gilbert 
Boyer [tôt 27/1]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
<O01.53.59.12.40-di-zo 13-19u 
► “Oeuvres anglaises dans la collection 
Frits Lugt” [tôt 16/12] ► “Expériences 
d’urbanisme. Visions des Pays-Bas” - 
Constant, Theo van Doesburg, Piet 
Blom, Aldo van Eyck, Rem Koolhaas 
[tot 30/12]
■ CentreNational de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
<001.53.76.12.32-wo-ma 12-19u
► Ryuta Amae/Helen Levitt [tot 19/11] 
► “La collection du Groupe Lhoist” - 
Rodney Graham,  JosefKoudelka, Bernd 
&Hilla Becher,Elliot Erwitt,Roy Arden 
[5/12 tot 4/2]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16 - 75009 Paris 
<001.48.74.95.38-di-zo 10-17u40 
► “André Malraux. Le dernier des roman
tiques et la modernité” [20/11 tot 24/3]



■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Avenue duPrésident Wilson 11 - 75116 
Paris
© 01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
• “Traversées (New French Wave)” - 
Boris Achour, Alice Anderson, Isabelle 
Arthuis, Vincent Labaume, Melik 
Ohanian, Bojan Sarcevic, Fabien 
Verschaere... [tôt 6/1] • “Retrospec

tieve Giorgio Morandi. Dans l’écart du 
temps” [tôt 6/1] • Caria Accardi/”Ur- 
gent Painting” [10/1 tot 3/3]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
© 01.40.20.50.50
do-zo 9-18uma+wo 9-21u45
>“LesautelsarchaïquesdeGéla”/”Pieter 
Boel (1622-1674). Peintre des animaux 
de Louis XIV”/”Sur le vif. Dessins 
d’animaux” [tot 17/12] > “Lequartier du 
LouvreauXVIIsiècle”[tot31/12]>“La 
peinture commecrime ou lapartmaudite 
de la modernité” [tôt 14/1] * “Le trésor 
de Conques au Louvre” [tot 11/3]

Perpignan

■ Ecole supérieure d’art
Rue Maréchal Foch 3 -
66000 Perpignan 
<D04.68.66.31.84
• “Fata morgana” - Marc Hulson, Josh 
Müller, Thomas Galler, NICJOB [tôt 
10/1]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -
58320 Pougues-les-Eaux 
@ 03.86.68.86.06 
di-zo 14-19u
• “Intime nature” - Hugues Decointet, 
Fabien Lerat, Christian Lhopital, Kir
sten Mosher, Kristin Oppenheim... [tot 
23/12]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137èRl. - 29107 Quimper 
© 02.98.55.55.77
di-za 10-18uzo 14-17u
> “En images. Rendez-vousàQuimper" 
- Gilles Mahé [tot 30/12]

Reims____________________________

■ Le Collège Frac Champagne- 
Ardenne
Place Museux 1-51100 Reims 
© 03.26.05.78.32-di-zo 14-18u
* “Alchimie de la rencontre” - Alice 
Anderson, Kader Attia, James LeeByars, 
Claude Closky, Douglas Gordon, 
Georgina Starr, Angel Vergara... [23/ 
11 tot 20/1]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
© 02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u
za 10-12u 13u30-18u
* “Showroom” - Claire Chevrier - foto
grafie [tot 29/12] ..
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes
0 02.99.28.55.85
wo-ma 10-12u 14-18u
• “Ernest-Pierre Guérin. Imagier de la 
Bretagne” [tot 3/12]

Roubaix

■ Espace Croisé 
centre d’art contemporain 
Grand Place - Roubaix
& 03.20.66.46.93 - di-za 14-19u
• Judith Josso [tôt 24/11]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne

04.77.79.52.52
wo-ma 10-18u
• “Jules Bissier. Oeuvres 1913-1965”
[tôt 7/1]

Sète

■ Centre Régional
d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber 26-34200 Sète 
0 04.67.74.94.37
wo-ma 12u30-19u
► “Léger différé” - Agnes Eperjesi, 
Valérie Jouve, Antal Lakner, Ingrid 
Luche, Andras Ravasz... [tôt 30/12]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
© 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
• Saâdane Afif [tôt 30/12],

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
003.20.28.91.60 
wo-ma'13u30-18u
• “Sous le drap. Le temps des plis”/ 
’’Collection Bernard Sordet, Paul 
Rebeyrolle" [tôt 7/1]
■ Le Fresnoy, Studio National des
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 
© 03.20.28.38.00
wo-ma 14-19u za-zo 15-19u
• Attila Csôrgo [tôt 16/12]

Valenciennes 

■ Musée des Beaux-Arts
Boulevard Watteau -59300 Wtlenciennes 
© 03.27.22.57.20 - wo-ma 10-18u
• “Rites?” - Laurette Atrux Tallau, 
Franck & Oliver Turpin, Brigitte 
Laurendeau, Nathalie Six... - video 
[ 10 tôt 17/12] » “Kin Service” - Fabien 
Rigobert [15 tôt 26/12]
■ L’Aquarium Ecole Supérieure des 
Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valencienne, 
© 03.27.22.57.59 - di-za 15-19u
• “Fault Fold, Valenciennes 2001” - 
Aglaïa Konrad [tôt 8/12]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
© 03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u

► “Histoires hongroises” - Agnes 
Szépfalvi, Csaba Nemes, Andras 
Ravasz, Tamas Komoroczky [tot 6/1 ] > 
“Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946). 
Compositions lumineuses 1922-1943” 
- fotogrammen [tot 6/1]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11
69100 Villeurbanne
© 04.78.03.47.00- wo-ma 13-19u
* “Dévoler. Vivent les Frac” [tot 18/11 ]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41
2240Luxembourg
<U0352/22.50.45 - wo-ma 10-18u 
>“Audif’-OttoBerchem,ChrisBurden, 
Nathan Coley, Gardar Eide Einarsson, 
Peter Friedl, Barbara Visser, Tracey 
Moffatt.. ./"Reliquaire pour un culte de 
Vénus” - Jean-Jacques Lebel - installa
tie [tot 2/12]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR261TG Cornwall 
© 01736/79.65.43 
di-zo 10u30-17u30
• “At the Very Adges of the World” - 
Thomas Joshua Cooper/Btyan Wynter 
[tot 2/12]

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery 
Queen Street - Edinburgh 
<1)0131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17u
•"The Fine Art ofPhotography”[tot 13/ 
1 ] • “A Tribute to Edwin Morgan” [tot 
3/2] • “The Mennonites”- Larry Towell 
- fotografie [tot 3/2]
■ National Gallery of Scotland
The Mound • Edinburgh 
<1)0131/332.22.66 
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “From the Madonna to the Moulin 
Rouge. Recently Acquired Drawings” 
[tot 31/1]
■ Scottish National Gallery of Mo
dern Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
© 0131/624.62.00 
ma-za 10-17u zo 14-17u
• Rachel Whiteread [tot 9/12]) “Beuys 
to Hirst Art Works at Deutsche Bank” 
[tot 13/1] • “Hmmmm... David 
Shrigley's Selection from the Perma
nent Collection” [24/11 tot 24/2]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
0 0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-2 lu 
» Bethan Huws [tot 30/11] » “The 
Sculptor’s Studio in the Age of the 
Camera"P‘JeanDubuffet. Maquettes for 
Monuments” [tot 6/1] • “Unidentified 
Museum Objects” [12/12 tot 28/2]

Liverpool_________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
© 0151/709.32.23 - di-zo 10-18u
• William Tucker [tot 25/11] I Paul 
McCarthy [tot 13/1] • Richard Wright 
[24/11 tot 10/3]

London _______ ________

■ Saatchi Gallery
Boundary Road 98A - NW8 ORH 
London
<D0171/624.82.99-do-zo 12-18u
• “Case History” - Boris Mikhailov [tot 
25/11]
■ Hayward Gallery The South Bank 
Centre
Belvedere Road - SEI 8XXLondon 
<D020/7960.42.42
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
D"FactsofLife. Contemporary Japanese 
Art” - Nobuyoshi Araki, Hiroshi 
Sugimoto, Ryuji Miyamoto, Tomoko 
Isoda...
■Tate Modem
Bankside -SEI 9TG London
/D020/78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
• Katharina Fritsch [tot 9/12] • 
“Surrealism. Desire Unbound” [tot 1/1] 
• “The Unilever Series. Juan Munoz” 
[tot 10/3]

■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
© 020/78.87.80.08
dagelijks 10-17u5
• “George Cruikshank. The Worship of 
Bacchus” [tot 2/12] • “Exposed. The 
Victorian Nude” [tot 13/1] • “Interme
diate II” - Lucy Gunning [tot 20/1] • 
“Turner Prize 2001” - Richard Billin
gham, Martin Creed, Isaac Julien, Mike 
Nelson [tot 20/1] • “Night as Day” - 
Darren Almond [tot 17/2] * “Image and 
Idol. Medieval Sculpture” [tot 3/3] • 
"Annlee You Proposes” - Liam Gillick 
[tot-/4]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London 
<D0171/938.83.61
ma 12-17u50 di-zo 10-17u50
► “The Victorians. Makers of the Mo
dem World” [tot 6/1 ]
■ Royal Academy ofArts Burlington 
House
Piccadilly -W1V 0DS London 
<Z>0171/439.74.38-ma-zo 10-18u
• “Frank Auerbach. Paintings and 
Drawings 1954-2001” [tot 12/12] » 
“Rembrandt’s Women” [tot 16/12] > 
“Masters of Edo Style. Early Ukiyo-e 
Prints and Paintings from the Museum 
of Fine Arts Boston” [24/11 tot 17/2]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607 ZD Almelo 
© 0546/84.33.88 - di-zo 13u30-l 7u
• “Dazzled 4” - Gretchen Albrecht, 
James Ross,MarijkedeGoey,Leon van 
den Eijkel [tot 18/11]

Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk 
Langegracht 36 - Amersfoort 
©033/464.05.54
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
* “De schoonheid van het kwaad” - 
Cindy Marler, Armando, Eleanor Bond, 
Marlo Broekmans, Shirin Neshat, 
Thomas Ruff, Roman Signer... [tot 
25/11] • “A Dark Joy” - Marlo Broek
mans [2/12 tot 13/1]
■ Centrum Beeldende Kunst Her
men Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
© 033/461.87.46
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
•"Hetontknooptekantoor"-TejoRemy 
[17/11 tot 6/1]
■ Armando Museum
De Elleboogkerk
Langegracht 36- 3811 Amersfoort 
© 033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “De schoonheid van het kwaad” - 
Anselm Kiefer, Raffael Rheinsberg, 
Armando [tot 14/4]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BL Amersfoort
<D033/461.99.87
di-vr 10-17uza-zo 14-17u
• “Een eeuw Eysink-motoren in 
Amersfoort” [tot 2/12]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort
& 033/463.30.34
di-za 10-17u zo!3-l 7u
I “De schoonheid van het kwaad” - 
Eleanor Bond, Marlene Dumas, Thomas 
Ruff, Shirin Neshat... [tot 13/1] 
•
Abraham Blankaartsingel37- 3813PA 
Amersfoort
© 033/480.75.14 - vr-zo 13-17u
• “<title>depot<title>” - André Groot
huizen - installatie [tot 25/11]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
© 020/547.50.50 - di-zo 11-17u 
* “Alan Davie. Schilderijen 1950- 
2000” [tot25/l 1]D"Cobraentijdgeno- 
ten” [tot 25/11 ] • “Philip Morris Kunst
prijs 2001. Ronald Zuurmond”.- schil
derijen [tot 6/1 ] I "Campendonck. De 
tweede levenshelft van een ‘Blauer
Reiter’” [2/12 tot 10/2]

Amsterdam_______________________  

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 
© 020/620.48.78 - di-za 13-17u 
* “Nieuw West Centraal” [tot 29/12] 
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0 020/523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u 
► “Op reis. Foto’s uit de collectie van 
Abraham Willet (1825-1888)” [tot 6/1] 
•"Dansen, dansen, dansen. Amsterdam 
1900-2000” [tot 13/1]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke
Grand
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0 020/622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17u -
• “Gebroed” - Peter Buggenhout,
Berlinde De Bruyckere [tôt 27/1]
■ De Oude Kerk
Ottdekerksplein23 -1012 GXAmsterdam 
® 020/625.82.84 
ma-za 13-17uzo 13-17u
• “Gebedsruimtes in Amsterdam” - 
FranciscaTollenaar-Molhuysen-schil- 
derijen, pastels [2 tôt 16/12]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 -1012 VW Am

sterdam
®020/626.57.77-do-za ll-18u
• Saverio Lucariello [23/11 tôt 22/12]

■ W139
Warmoesstraat 139-1012JB Amsterdam 
<D020/622.94.34-fvo-zo 13-18u
• “Youthquake II” - Matthew Brother
hood, Milli Brown, Alfonso Cantu, 
Stefaan Dheedene, Laerke Lauta, Peter 
Vink... [tot 2/12] I “Winterfilm 
(Cyberia)” [14 tot 16/12] » “The 
Sweatshop” - Gerard van den Berg, 
Antoine Berghs, Merijn Bolink, 
Moritz Ebinger, Serge Onnen, Paul de 
Reus, Elizabeth de Vaal...T’Chest 
Gallery” - Sam Geer van der Klugt, 
Jean-Luc Picard, Ed Pien, Jan Rot
huizen, Evren Tekinoktay, Michael 
Tedja... [24/11]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht 276 - 1013 HG Am
sterdam
Z) 020/523.15.23-ma-vr 10-17u
• “Toekenning 004; Eject” -Ellen Ligt- 
eringen [tot 16/11]
■ Galerie Paul Andriesse 
Prinsengracht 116 -1015 EA Amster
dam
© 020/623.62.37
di-vr ll-18uza 14-18u
• Le Corbusier, John Riddy, Hiroshi 
Sugimoto, Lidwien van de Ven, Hock 
Khoe [tot 22/12] • Bert Boogaard, 
Marlene Dumas [12/1 tot 16/2]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam
© 020/420.57.71 - wo-za 13-18u
• Peter Koole, Axel van der Kraan - 
schilderijen, reliëfs [tot 25/11] • Marc 
Ruygrok - inkjetprints, beelden [25/11 
tot 22/12]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
Z>020/625.77.64-wo-za 13-17u30
• Ger Meinema [tot 18/11] • Teresa 
Rahder - schilderijen [21/11 tot 9/12] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140-1016 UAmsterdam 
© 020/423.30.46 - di-za 13-17u30 
►TomClaassen/”Playstation;Travelling 
Stage Show” - Lawrence Bailey [tot 24/ 
11 ] > “Art Basel Miami Beach” - kunst
beurs - Atlier van Lieshout, Job Koele- 
wijn, Aemout Mik, Daniel Roth [13 tot 
16/12] • Roy VillevoyeP'Playstation" - 
Folkert de Jong [1/12 tot 12/1] 
■ Bijbels Museum
Herengracht 366 - 1016 CH Amster
dam
© 020/624.24.36
ma-za 10-17uzo 13-17u
* "LN.R.I. Het leven van Jezus in foto’s 
van Bettina Rheims en Serge Bramly" 
[7/12 tot 4/3]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GA Amster
dam
<1)020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
• Rosemin Hendriks, Désirée Dolron - 
tekeningen, fotografie [tot 15/12] • “On
betaalbaar goed. 100 welken van 20 
kunstenaars in 2 prijsklassen; 250 en 
350o” [22/12 tot 26/1]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amster
dam
Z020/531.89.89-di-za ll-17u
> “Oublier l’exposition” - Jean-Marc 
Bustamante, Valérie Belin, Isabelle 
Lévénez, Valérie Jouve, Eric Poitevin, 
Lise Sarfati [tôt 25/11] • Isidore van 
Kinsbergen/”Africa’s Aids Children” - 
Eddy Posthuma de Boer [-/l2 tôt -12] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 - 1016RNAmsterdam 
® 020/422.17.27- wo-za 13-18u
• "Artissima, Turijn” - kunstbeurs [15 
tot 18/11] » “Kietelen, Scheren, Klim
men en andere series” - Albert van 
Wessing - fotografie [tot 19/12] • Pre
sentatie “De Praktijk in De Straat” - 
Mug met de Gouden Tand... [22/12 tot 
6/1 ] • Bas Meerman - schilderijen [12/ 
1 tot 13/2]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam 
© 020/620.93.03
eerste zondag v.d. maand 14-17u
» “EPW;O” - John Nixon [tot 31/12] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47-1016 GT Amsterdam 
© 020/620.47.58
wo-vr 10u30-18u za 14-18u
• “Nieuwe transparanten en enig gra
fiek” - Ger van Elk [tot 24/11 ] • Keiko 
Sato [1/12 tot 12/1]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
© 020/422.04.71 
di-zo ll-17u
• “FHV Corporate, inc-21. Proximity, 
Signum, XSAGA” -Orgacom [tot 9/12]
• “Talkshow” - Julika Rudelius [16/12 
tot 27/1]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A-1017 GD Amsterdam 
<0020/625.72.14 
di-za 13-18u
• Jan Roeland - schilderijen [tot 18/11] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat 409
1017 PHAmsterdam 
<0020/624.17.77 
wo-zo I4-20u
• “Henny zelf’ - Michel Szulc- 
Krzyanowski [tot 2/12] • “Chicago in 
het jaar 2000” [5/12 tot 6/1]
■ Maison Descartes
Vijzelgracht 2A -1017 HR Amsterdam 
<0020/622.49.36
ma-vr 10-18u za-zo 13-17u
• “Alfred van Sprang in Indochina” - 
fotografie [25/11 tot 14/12]
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan291 -1019 LEAmsterdam 
<0020/418.70.03
wo-zo ll-17u30
• “Lineart 2001” - kunstbeurs - Peter 
Glandorff, Walter van Oei, Bengt 
Lindström, Armando, Jan Dibbets [30/ 
11 tot 4/12] > Michael Bredtved [18/11 
tot 20/12]

■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 
1071 CX Amsterdam 
<0020/573.29.11 - di-zo ll-17u 
• ‘Totografie uit de jaren 20 en 30” [tot 
18/1 l]l“Footloose”-Runa!slam, Valerie 
Jouve, Vibeke Tandberg - fotografie, 
film[tot 18/1 l]>“EmstLudwigKirchner. 
Tahiti in de Alpen, 1918-1928” [tot 
25/11] > “Bannister Diamond”-Thomas 
Scheibitz- schilderijen [tot 2/12] • “Eye 
Infection. Gastconservator Christiaan 
Braun” - Mike Kelley, Robert Crumb, 
Jim Nutt, Peter Saul, H.C. Westermann 
[tot 20/1 ] • “Aanwinsten toegepaste kun- 
sten”[l/12tot27/I]>“Catlieâa”-Bamett 
Newman [8/12 tot 10/2] • Avery Prees- 
man[15/12totl7/2]8“Streamline.Dawn 
ofTomorrow. Amerikaanse Streamline- 
vormgeving in de jaren ’3O-’5O" - vorm
geving [17/11 tot 24/2] 
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 
1071 CXAmsterdam 
<0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
• “De foto en de Amerikaanse droom 
1840-1940. De Stephen White Collec
tie If’ [tot 6/1 ] • “Vincent van Gogh. 
Tekeningen Antwerpen en Parijs 1885- 
1888” [tot 6/1] 
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 
1071ZD Amsterdam 
<0020/674.70.00 - ma-zo 10-17u 
• “Recente aanwinsten” - prenten, 
tekeningen, fotografie [tot 6/1 ] • “Do
cument Nederland: Villa Vinex. Bart 
SorgedragerfotografeertDe Leidsche 
Rijn” [tot 13/1] * “Rococo. Nederland 
aan de zwier”/”A la mode. 18de- 
eeuwse kostuums uit het Rijksmu- 
seum” [tot 3/2]
■Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
<0 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot zonsopgang
• “Jump” - Job Koelewijn - video [tot 
2/12]

Apeldoorn

■ Gemeen telijk Van Reekummuseum 
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn 
© 055/521.91.55 
di-za 10-17uzo 13-17u
• “Sieraden. De keuze van Apeldoorn” 
[tot 15/1]

Arnhem______________

■ De Gele Rijder
Korenmarkt 43 - 6811 GW Arnhem
© 026/443.36.34
di-zo 10-19u do 10-21u
* Julia Schmid [tot 18/11]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 
© 026/351.24.31
di-za 10-17uzo 11-17u
• Lies Cosijn - keramiek [tot 2/12] * 
“Winnaars vande Jeanne Oostingprijs” 
[tot 1/2] » “Dick Ket (1902-1940)” 
[24/11 tot 15/4]

Berg en Dal_______________________

■ Afrika Museum
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 
<D024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
• “Ad fontes! Interculturele zoektocht 
naar verborgen bronnen” [tot 27/2]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen
© 072/589.89.27 - di-zo 13-17u
• “Râdecker, beeld van een familie" [tot 
11/01]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 
<D076/514.19.28-do-zo 13-17u 
• “De appel van Eva” - Ada Dispa, 
RegulaMarieMüller.LillyvandeStok- 
ker, Kinke Kooi [23/11 tot 16/12] 
■ De Beyerd
Boschstraat 22-4811GH Breda 
<Z>076/529.99.00 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
* “MUHKA te gast. Een persoonlijke 
keuze van Florent Bex” - Stephan 
Balkenhol, Berlinde De Bruyckere, 
Guillaume Bijl, David Claerbout, 
Marlene Dumas, Jan Van Oost... 
[17/11 tot 13/1]

Den Haag

■ HCBK Stroom dependance 
Toussaintkade 55 - Den Haag 
<ö 070/365.89.85 - di-za 12-17u
• “Starters op weg. Aanmoedigings
prijzen 1995-2000 deel 1” - Abeba de 
Brauw, Eva Klee, Tiny Schilder, Els 
Snijder, WeiekTerpstra... [tot 17/11] I 
“Starters op weg. Aanmoedigingsprijzen 
1995-2000 deel 2” [2 tot 29/12]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
• 070/365.89.85 - ma-za 12-17u 
• “You Never Walk Alone. Kunste
naars als gids in de stad” [tot 12/1] 
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 • 2517 HV Den 
Haag 
@070/338.11.11
di-za 9-2 lu zo-ma 9-18u
• “Het bloeiende kunstleven in Ghana” 
[tot 6/1] • “In Den Haag woont een 
barbaar. De stijl(kamers) van Jan 
Cremer” [tot 2/2] • “De Hollanders 
thuis. Het Nederlands interieur in beeld 
1600-1900” [tot 10/2] • “Picasso tot 
Tapiès. Meesterwerken uit het Reina 
Sofia” [tot 17/2]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger 
Oude Liesselseweg 29-5751 WN
Deurne
® 0493/32.29.30 - di-zo 12-17u
• “Taal in beeld” - Tanneke Barendregt, 
Rachid Ben Ali, Isamil Ben Saddik, 
Florette Dijkstra, Elizabeth de Vaal, 
Mare Nagtzaam... [tot 25/11]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
<00572/39.14.34-di-zo ll-17u 
• “Dsjan. Het aardse huis” - Ria
Wesseling-installatie[tot25/l I]DDora
Dolz [9/12 tot 10/3]

Dordrecht 

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40-3311 XP Dordrecht 
© 078/648.21.48 - di-zo 11-17u
I “Ad Gerritsen 1980-2001” [tot 25/11]

Eindhoven 

■ MU Art Foundation
Emmasingel 20 - 5611AZ Eindhoven 
© 040/296.16.63
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u 
>“Somehow”-JaimePitarch,Reinhard 
Doubrawa, Roland Füsser [tot 16/12] 
■ De Overslag
Hofstraat 89 - 5641 TC Eindhoven 
<D040/281.55.03 - do-zo 13-17u 
> “Cover”-Ingrid Berven,Torril Nost- 
videoinstallatie, fotografie [tot 18/11 ] • 

“Alle 13 goed! Deel 2” - Koen Delaere, 
Peter fengler, lbo Bakker, Robert van 
den Velden, Hans van Asch... [24/11 
tot2/12]•"Proun2"-Piki Verschueren 
[3 tot 23/12]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda 
© 0182/52.07.46
za 14-17uzo 15-17u
• Pim Leefsma - werken op papier 
[17/11 tot 16/12]

Groningen________________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
© 050/366.65.55 - di-zo 10-17u
* “Jan Wiegers (1893-1959)” - schilde
rijen [tot 3/2] * “Ilya Repin (1844- 
1930). Het geheim van Rusland” [15/12 
tot 7/4]
■ Volkenkundig Museum Gerardus 
van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen
© 050/363.57.91
di-vr 10-16u za-zo 13-17u
>“Con-texts”-AryaAcharya[tot25/12]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
root Heiligland 62 - Haarlem 
<0023/511.57.75
ma-za 11-17u zo 13-17u
• “Jan Mostaert (1474-1553. Drieluik 
De bewening van Christus” [tot 24/2] 
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem 
<1)023/516.42.00 
ma-za 11-17uzo 13-17u
• “Gemeenteaankopen” [24/11 tot 9/ 
12] • “Kunst van Cobra"/Tekeningen 
en schetsen van Isaac Israels (1865- 
1934)” [22/12 tot 5/5]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 
<0023/511.57.75 
ma-za ll-17uzo 13-17u
• “20 in de Hallen. Vlees-Vleeshal"/ 
"Kunst Zij Ons Doel. Face to Face, de 
vele gezichten van KZOD” [tot 2/12] * 
“De Groep. Haarlemse kunstenaars” 
[22/12 tot 13/1 ] • “Recente fotowerken” 
- Rineke Dijkstra [15/12 tot 3/2] 
■ ABC Architectuu rcentru m 
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
<D023/534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
• “Alles in orde” - Jan Polak, Eric de Nie, 
Helmuth van Galen/”Pleinenproject" - 
Jan Mulder, Rogier Polman, Jeroen ten 
Berge, Charles Pérukel, DUCO [tot 2/12] 
■ Spaarnestad Fotoarchief 
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem 
<D023/518.51.52
di-za 12-17uzo 13-17u
• “Les intérieurs du monde” [tot 20/1] 
■Teylers Museum 
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 
<1)023/531.90.10
di-za 10-17uzo 12-17u
• “Tweelingen in kunst en wetenschap” 
[tot25/11 ] » “Hartstochtelijk verzameld. 
Beroemde tekeningen inde 18de eeuwse 
Hollandse collecties” [15/12 tot 17/2]

Hattem_________________________ _  

■ Voerman Museum Hattem 
Achterstraat 46-48 - 8051GC Hattem 
© 038/444.28.97- di-za 10-17u
• Barbara de Clerg, Siemen Dijkstra, 
Jan Jurriaan Schonk [tot 9/1]

Heerlen__________________________

D
e W

itte Raaf 94 • novem
ber-decem

ber 2001

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen 
© 045/560.44.49 
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
* “Waar/schijn/lijk. Moments which I 
Intend to Remember” - Gosbert Adler, 
Erzsébet Baerveldt, Anna en Bernhard 
Blume, Ritsaert ten Cate, Andreas 
Gursky, Peter Land... [18/11 tot 10/2] 4 9



U- Heino/Wijhe____________________

■ Hannema-de Stuers Fundatie
Kasteel HetNijenhuis -8131 Heino/Wijhe 
© 0572/39.14.34
di-zo ll-17u
* Dora Dolz [9/12 tot 10/3] • “Keuze uit 
de collectie” [24/11 tot 17/3]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1-5701 PP Helmond 
© 0492/58.77.16
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
• "Oostduitse meisjes en andere stuk
ken. Een keuze uit de collectie heden
daagse kunst” [tot 18/11] • “Herman 
Heijenbrock (1871-1 948). Impressies” 
[tot 9/12] * “Tricky Twist” - Gé-Karel 
van der Sterren - schilderijen [ 15/12 tot 
3/2]

‘s-Hertogenbosch________________

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s- 
Hertogenbosch
0 073/613.50.52 - do-zo 13-17u 
>“Kijk&Shop”-Gil&Moti[tot25/l 1] 
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41
5211 HT ‘s-Hertogenbosch 
®073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “De wereld van Bosch” [tot 2/12]

Hilversum 

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum 
©035/629.22.62 
wo+vr+zo 12-16u30
• “Heilige Huisjes! Bewoners als op
drachtgevers” [tot 30/12]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
©0229/28.00.28
ma-vr H-17u za-zo 14-17u
• "Johfra (1919-1998). Hoogste lichten 
en diepste schaduwen” [tot 25/11]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39
di-za H-17UZ012-17u
• “Kunstenaarsvereniging Laren- 
Blaricum” [20/11 tot 6/1] > Suzanne 
Glerum - schilderijen, juwelen [25/11 
tot 6/1] * "Singerprijs 2000 Hans van 
Hoek” [8/12 tot 24/2] • “Nederlandse 
keramiek vanaf de Jugendstil” [18/11 
tot 24/2]

Leeuwarden

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11
8911DZ Leeuwarden 
© 058/212.74.38 
ma-za 10-17uzo 14-17u 
•"DeStanya-collectie. Eenparti-culiere 
verzamelingRozenburg-keramiek”[tot 
25/11] • “Kostbare voorwerpen” - 
HarmenBrethouwer/”EarthlingCandy- 
man” - Nick Renshaw - keramiek [tot 
6/1]
■ Fries Museum
Turjmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
@ 058/255.55.00 
di-zo 11-17u
• “How to Generate Great Ideas” - Jan 
Rothuizen [tot 2/12] • "Septemberlicht. 
Stadspleinen en landschappen” - Koen 
Vermeule - schilderijen/”Voor Rento. 
DecollectiegrafiekvanRentoBrattinga”/ 
"Jan Mankes (1889-1920)” [tot 6/1] » 
“Illustraties” - Wouter van Riessen [tot 
13/1] • “De betekenis van Nederlands- 
Indië in het wetk van Pieter Ouborg”[tot 
24/2]

Leiden

■ Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28 - 2311EW Leiden 
<5 071/516.31.36 - di-zo 10-17 
• “Verborgen rijkdom uit de bergen” 
[tot 3/3]

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 
2312 HS Leiden
<0071/516.53.69 
wo-za 12-17u do 19-2 lu
• “Op basis van...” - Eric de Best, 
Wondesen Hilmram, Els Snijder, 
Mustafa Hussain, Resi van der Ploeg, 
Wava Roestamova... [tot 2/12]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
<D071/516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
► “De ontmoeting. Vier hedendaagse 
kunstenaars uit de diaspora” - Atom 
Egoyan, Sonia Balassanian, Linda 
Ganjian, Krikor Momdjian [tot 3/3]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
©043/329.01.90-di-zo ll-17u 
• “Stil Geluk. Een keuze uit het werk 
1980-2001’’-Patrick Van Caeckenbergh/ 
Frank Van den Broeck - werk op papier 
[tot 13/1] • “William Copley (1919- 
1996). Schilderijen 1965-1996” [tot 10/ 
2] • “De Firma Brueghel. 41 versies van 
4 schilderijen” [tot 17/2] 
■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
© 043/351.01.75 - do-zo 13-17u 
>“Festo”-RonBemstein&BenLeenen 
[24/11 tot 16/12] » DJ Lait Russe, Paul 
Devens (vanaf 20u30) [28/12] 
■ Marres Centrum Beeldende 
Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
® 043/327.02.07 - do-zo 13-18u 
k“Being-Together”-SvenAugustijnen, 
Otto Berchem, Martin Butler, Francis 
Alÿs, Jan Dietvorst & Roy Villevoye... 
[tot 18/11]
■ Hedah op wisselende locatie
Parallelweg 101 - Maastricht 
do-zo 13-17u
• Jacqueline Floor [15/12 tot 6/1]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
© 024/360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
* “De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst 
en cultuur in het oude hertogdom” [tot 
18/11] > Panamarenko [tot 6/1 ] • “Alles 
unter Kontrolle" - Teun Hoeks, Marcel 
Odenbach, Suse Wiegand, Christiaan 
Zwanikken [1/12 tot 17/2] 
■ Beam
Pijkestraat 4 - 6511BP Nijmegen 
<0024/360.61.00-do-zo 13-17u
• Elke Bruns [tot 25/11] • Tonni van 
Sommeren - installatie [16/12 tot 6/1]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss
0 0412/62.93.28
di-zo 12u30-16u30
> “Verliefd op het onderwerp”-Pieter de 
Hooch, Edgard Tytgat, Emo Verkerk, 
Marijke van Warmerdam... [25/11 tot 
17/2]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
<50318/59.12.41 -di-zo 10-17u 
• “Eclipse” - Miroslaw Balka [tot 13/1] 
» “Dan Graham. Works 1965-2000” 
[24/11 tot 10/2]

Renesse

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A- 4326LK Renesse 
<50111/46.14.97
za-zo 13-18u
»“DavidVandekop(1937-1994).Weik 
uit de collectie A. Lampe en L. Plom
pen” [tot 18/11]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
<50475/33.34.96
di-vr H-17uza-zo 14-17u
» “Van A tot Zit” [24/11 tot 3/3]

Roosendaal

■ Museum De Gulden Roos 
Tongerlohuys
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 
<50165/53.69.16-di-zo 14-17u
• “Tong” - Berend Hoekstra, Q.S. Sera
fijn, Judith Krebbekx, Gijs Assmann, 
Koen Vermeule [tot9/12] > Sjoerd Buis
man, José Heerkens - sculpturen, schil
derijen [tot 3/12]

Rotterdam

■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark - Rotterdam 
<5010/436.42.22 
di-za 10-17u zo 11-17u
• “Boudewijn Büch; Een heel huis vol” 
[tot 2/12]
■ Las Palmas
Wilhelminakade 66 - Rotterdam

< 5010/484.88.46 - di-zo 9u30-l 7u30
• “Interbellum Rotterdam 1918-1940” 
[tot 2/12]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
<5010/476.76.44 - do-zo 13-18u
• Kas Oosterhuis, Leonel Moura, Paul 
Cox [tot 18/11] • Art & Language, 
Abrahamsen, Ben Deleu, Gubbels, 
Merckaert, Schoonhoven... [25/11 tot 
6/1]
■ Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotter
dam
<5010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
• “Koppen” - Marian Bijlenga, Anne- 
Marie van Sprang, Mark Cloet, Sonja 
Oudendijk, Gilbert van Drunen [tot 9/ 
12] > Marian Bijlenga, Anne-Marie van 
Sprang, Uli Langendorf, Gilbert van 
Drunen, Sonja Oudendijk [tot 19/12] * 
“Unpacking Europe” [16/12 tot 16/1] 
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Wïthstraat 50
3012 BR Rotterdam
< 5 010/413.54.98 - di-zo ll-18u
• “De kromme van Tent.” - Gracia 
Khouw, Takkat [tot 25/11] • “Mean 
Mercy” - Chris Baaten, Paul van der 
Eerden, Mariette Linders, Bjarne 
Melgaard, Matthew Monahan, Thom 
Puckey, Lie van der Werff[tot 25/11] 
• “Kunst uit de Caraïben” - Jean 
Girigori, Winfred Dania, King Lie- 
kwie, Chris Cozier, Tony Monsanto... 
[7/12 tot 20/1]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
<5010/411.01.44 - di-zo ll-18u
• “Squatters II” - Jeanne van Heeswijk, 
Honoré d'O, Gert Robijns, William 
Speakman, Simon Starling, Rita 
Magalhaes.. ./”Unmasking3"-Oladélé 
Ajiboyé Bamgboyé [tot 2/12]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53
3012 BMRotterdam
<5010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
• William Engelen, Frank van der Salm 
[ 18/11 tot 23/12] » Beat Streuli [5/1 tot 
-/2]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63
3012 BN Rotterdam
5010/213.20.11-di-zo ll-17u
• “World Press Photo Joost Swart 
Masterclass”[tot28/1 1]D"Hedendaagse 
fotografie, video en film uit Japan” - 
Nobuo Asada, Mami Iwasaki, Osamu 
Kanemura, Masafumi Sanai, Tomoko 
Yoneda... [tot6/1]
“Amateur Fotografen Vereniging Rot
terdam” [2/12 tot 9/1]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westérsingel 9 - 3014 GM Rotterdam 
5010/209.20.90
ma-do 10-19u vr 10-17u
• “Rotterdam 2000” - Karin Kahlhofer
- schilderijen [tot 30/11]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
5010/441.94.00-di-za 10-17u
•"UnpackingEurope. Gastconservatoren 
Salah Hassan en Ifitkhar Dadi”/”Propos- 
als for a Collection. Optical.Reti- 
nal.Visual.Conceptual. Gastconserva
toren SaratMaharaj enOkwuiEnwezor"/ 
’’Verzamelplaatsen. Een tentoonstellings- 
trilogie” [ 13/12 tot 24/2]

■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25-3015 CB Rotterdam 
5010/440.12.00
di-za 10-17uzo ll-17u
• “Heilige huisjes. Bewoners als op
drachtgever. Woonmarkt" [tot 6/1] • 
“Een Schoone Stad. Willem Nicolaas 
Rose (1801-1877). Stadsarchitect en 
rijksbouwmeester”/”Op reis met J.H. 
Lehman (1828-1910). Schetsend naar 
een nieuwe bouwkunst” [tot 20/1] • 
“Uit eigen huis. De mooiste huizen uit 
de collectie van het NAi” [tot 27/1 ]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A
3015 EE Rotterdam 
5010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
• Richard Francisco [15/11 tot 16/12]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 
5010/440.03.01 
di-za 10-17uzo ll-17u
* “Dynamisch archief ’ - Jacques Meijer 
[tot 13/1] • “Retrospectieve Manuel 
Alvarez Bravo” - fotografie [24/11 tot 
10/2] * “Mobiel dromen. Ontwerpen 
voorbij de slaapkamer" - Jurgen Bey, 
Merijn Bolink, Hella Jongerius, Claudy 
Jongstra, Fransje Killaars, Wim 
Poppinga... [tot 31/3]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16-3062 GR Rotterdam 
5010/412.40.48
do-vr 14-20u za 13-18uzo 14-17u
• Jelena Popadic [tot 16/12] * “Glas uit 
Leerdam en zeefdrukken van diverse 
kunstenaars” [22/12 tot 27/1]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat1 -2586EL Scheveningen 
5070/358.58.57- di-zo 11-17u
I "Veranneman. Kunstenaar/verzame- 
laar" [tot 9/12]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
5010/246.36.66
di-za H-17UZO 12u30-17u
• “Diet Wiegman. Zo z’n gangetje.nl” [tot 
18/11] • “De achterkant van Appel. Op 
zoek naar een experimentele praktijk”[tot 
-/1 2] • “Full Moon. Disciplina Imaginis” 
-Joseph Semah [tot 23/12] • Henk Visch, 
Richard Deacon [2/12 tot 24/3]
■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
5 010/426.15.57- do-zo 13-18u
• “Sage” - Saskia van Herwijnen, Gerrit 
van Schuppen [tot 18/11]
■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
5046/451.34.60-di-zo U-17u
I Jennifer Tee [tot 6/1]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 -5017 KC Tilburg 
5013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-2 lu
• “Elders”- Benno Neeleman - fotogra
fie [tot 23/11]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
5013/543.83.00-di-zo ll-17u
• Toon Verhoef- werk op papier [tot 6/1 ]
• “472 New Positions” - Rita McBride - 
beelden, installaties [tot 13/1] • “Calen
darium” - Rudy J. Luijters [tot 21/3]

Utrecht

■ Hogeschool Domstad
Koningsbergerstraat 9 - Utrecht 
5030/294.30.72 
ma-vr 8-22u za 8-16u
•"Perspectief4. Afgestudeerden van de 
Hogeschool voor de Kunsten van 
Arnhem en Utrecht” [tot 27/11]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512XA Utrecht 
5030/236.23.62 
di-za 10-17u zo 12-17u
• Pipilotti Rist [tot 18/11 ] » “Bertus Jon- 
kers(1929-2001). Stad van Overgave” 
[tot -/12] • “De Vier Generaties. Een 
eeuw lang de familie Toorop-Femhouf ’ 
- Jan Toorop, Charley Toorop, Edgar 
Femhout... [tot 3/2]

■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63- 3512 LG Utrecht 
5030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
• “Middeleeuwse miniaturen uit het 
christelijke Oosten” [tot 3/3]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6-5911 AD Venlo 
5077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
>“Fiitureland”-BjömDahlem, Christian 
Jankowski, Stefan Kern, Raymond 
Pettibon... [9 tot 2/12]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland 
50562/45.16.00
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
• “Gasten schilderen Vlieland” [tot 6/4]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK deWillém3 
Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
50118/41.55.05-do-zo 12-17u
• “Still Lives” - Anton Corbijn - fotogra- 
fie/”RevolutionsPart2"-WilliamVers- 
traeten [tot 18/11]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
50118/41.55.05 - do-zo 12-17u
• “Materna” - Claudia Peill, Pietro 
Fortuna, Tony Moore/'Inner-fashion. 
Personalised Towers” - Remco van den 
Bosch - fotografie [tot 18/11]

Zwolle

■ Galerie Het Langh uis 
Goudsteeg 8 - 8011PP Zwolle 
5038/421.52.68-do-zo 13u30-17u 
►“Public Space”-Adri Schokker, Ruben 
Boxman, Wouter Huis [tot 16/11] • 
“TheLonglist25jaarGalerieHetLang- 
huis” [25/11 tot 21/12]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
Aufeldstrasse17-23-3400Klostemeubuig 
502243/41.03.38
di-zo 10-19u wo 10-21u
• Fabrizio Plessi [tot 9/1] • “Journeys 
into the Self. Artists’ Self-Images” [tot 
3/2]

Wien

■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
501/504.98.80
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo ll-16u
► “Mia san mia (We are Who We are)” 
- Hans Haacke/”Werke aus der 
Sammlung” [tot 20/12]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
501/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
► “Tele[visions]” - Vito Acconci, Dara 
Birnbaum, Sophie Calle, Larry 
Johnson, General Idea, David Ham
mons, AndreaZittel. .. [tot6/1]DRobert 
Adrian X [7/12 tot 10/2]

Spanje

Barcelona

■ CentredeCulturaContemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
5093/306.41.00
► “Barcelona Art Report2001. The City 
of Filmmakers” [tot 24/11]
■ Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
5093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
► “Out of Print. An Archive as Artistic 
Concept” [tot 6/1] • “Onnasch Collec- 
tiori’/Blinky Palermo [tot -/I ]

■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona 
503/487.03.15-di-zo ll-20u
► Hans-Peter Feldmann [23/11 tot 27/1 ]

Santiago de Compostela__________

■ Centro Galego
de Arte Contemporanea
Valle Inclan - 15704 Santiago de 
Compostela 
50981/57.79.26
di-za H-20u zo ll-14u
► “Ultimas adquisicions” - Albano 
Afonso, Mark Wallinger, Jean-Luc 
Moulène, Candida Höfer, Pedro Mora, 
Arturo Herrera... [tot 30/12]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
5061/206.62.62 - di-zo 10-17u
► “Hans Sandreuter” [tot 17/2] • “Urs 
Graf.Zeichnungenunddmckgraphische 
Werke” [30/11 tot 3/3]
■ Museum fur Gegenwartkunst 
St. Alban-Rheinweg 60- 4010Basel 
5 061/272.81.83 - di-zo 10-17u 
►“Von Baselitzbis Warhol.Zeichnungen 
aus dem Karl August Burckhardt- 
Koechlin-Fonds"/Richard Prince [8/12 
tot 24/2]

Bern

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 
5031/351.00.31 
di 10-21u wo-zo 10-17u
► “Das Geld der Kunsthalle Bem” - 
Maria Eichhorn [tot 9/12]

Lugano_________________________

■ Galleria Gottardo
VialeStefanoFranscini12-6901 Lugano 
5091/808.19.88 - di-za 10-I7u
► “Eternity has no Door of Escape. 
Oeuvres d’art brut de la collection 
Eternod-Mermod de Lausanne” [19/12 
tot 30/3]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
5041/226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u 
► Jean Nouvel [tot 25/11]

Zurich 

• 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
501/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
► “Look Back in Anger" - Costa Vece/ 
"Organizational Ventures” - Christine 
Hill [tot 13/1]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270- 8005 Zurich 
501/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
► “Taking Place” - Michael Elmgreen & 
Ingar Dragset [tot 20/1 ]
■ Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 
501/251.67.65
di-do 10-21U vr-zo 10-17u
► "Bilderschatz. Die Sammlung in 
Bewegung” [tot 6/1] ► "Bilderwahl!" 
[30/11 tot 3/3] » “De Sade/Surreal. Der 
Marquis de Sade und die erotische 
Phantasie des Surrealismus in Text und 
Bild” [30/11 tot 3/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15Ljanuari 2002. Gegevens voor 
de agenda moeten binnenzijn vóór 
15 december 200bp het postbus
adres: Postbus 1428, lOOOüBrusselD 
The next issue qfDe Witte Raafwill be 
released on 15 January2002. Please 
sendyaur information before 15 De- 
cember 2001 to: Postbus 1428, B- 
lOOOUBrussel 1.

HANS VAN HOEK
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WINNAAR SINGERPRIJS 2000
SINGER MUSEUM LAREN 8.I2.2OOI-24.2.2OO2

di-za : 11.00 - 17.00 zo : 12.00 - 17.00 Oude Drift 1, 1251 BS Laren 035 - 539 39 39
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KUNSTHANDEL BORZO 2.12.2001- 12.1.2002
do - za : ii - 17 Verwersstraat 21, 5211 HT ’s-Hertogenbosch 073- 613 50 12

COLLECTION D ’ART 15.12.2001 - 2.2.2002
wo - za : 13 - 17 (gesloten 27 dec. t/m 8 jan.) Keizersgracht 516, 1017 EJ Amsterdam 020 - 622 15 11
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 88 - NOVEMBER-DECEMBER 2000 VOORAF UITGEVERIJ

■ Jorinde Seijdel Beschouwen, vergapen - verbinden, verdwij
nen ■ Jeroen Boomgaard Actieve immobiliteit ■ Hans Georg 
Nicklaus De lachende derde Een analyse van het canned laughter 
in Amerikaanse sitcoms ■ Sven Lütticken De imperatieven van 
de audiogids ■ Frank Vande Veire And art is what an artist does 
Over de kunstenaar en zijn publiek naar aanleiding van Camiel 
van Winkels Moderne Leegte. Over kunst en openbaarheid ■ 
Wouter Davidts Het museum buitenspel gezet Over stadsten
toonstellingen ■ Ondertussen binnen de perken

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

MET DE STEUN VAN

Uitgever
DWR/TWRvzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

REDACTIE

NUMMER 89 - JANVAR1-FEBRUARI2001

■ 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...

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

NUMMER 90 - MAART-APRIL 2001

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

HOOFDSTEDELIJK CEWEST mmerymae
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE •am

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

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

■ 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 overSonsbeek 71 
met Cor Blok, Judith Cahen en Lambert Tegenbosch ■ Dirk 
De Schutter Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen

NUMMER 92 - JVU-AUGUSTUS 2001 

■ Dirk Pültau Pocassi ■ Jeroen Boomgaard De tijd na het grote 
gelijk ■ Mare De Kesel Een antitotalitair subject Over Slavoj 
Zitek, 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 het applaus

NUMMER 93 - SEPTEMBER-OKTOBER 2001 

■ Wouter Davidts Messy Minimalism Voorbij de white cube ■ 
Bik Van der Pol Kunstenaarsbijdrage ■ Camiel van Winkel Een 
ergonomische carrousel Over modefoto’s, supermodellen en 
pornografie ■ Vivian Liska Wat weet de literatuur ■ Dirk Pültau 
De roep van Kundry ■ Bert Bultinck Instant Street Een aanzet tot 
popkritiek tussen kippenvel en perspectivisme ■ Lieven de Cauter 
Genealogie van een belevingsmachine Over de sleutelwoorden van 
de moderne ervaring

AUTEURS 

■ Petra Brouwer Architectuurhistoricus. Als promovendus ver
bonden aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar negentiende-eeuwse 
architectuurgeschiedschrijving.
■ Georges Didi-Huberman Filosoof en kunsthistoricus. Doceert 
aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parijs); 
publiceerde onder meer de boeken Invention de Thystérie (1982), 
Devant l'image (1990) en Devant le temps (2000).
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, en over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen in 
1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat 
(Yves Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, publiceert re
gelmatig in diverse tijdschriften, waaronder Artforum, Afterimage en 
New Left Review. Redactielid van De Witte Raaf.
■ Frank Reijnders Doceert kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam. Auteur van onder meer Kunst - geschiedenis, 
verschijnen en verdwijnen (1984) en Della Pittura (2000).
■ Jorinde Seijdel Kunsthistorica en freelance publiciste. Redactielid 
van De Witte Raaf.
■ Lidwien van de Ven Beeldend kunstenaar. Ontving dit jaar de 
Maria Austriaprijs voor Fotografie. Recente tentoonstelling: seul/la 
main qui efface/peut écrire (MUHKA, Antwerpen en Museum het 
Domein, Sittard, 2001). Volgend jaar verschijnt onder diezelfde titel 
een publicatie van haar werk bij Stichting Artimo en toont zij nieuw 
werk bij Galerie Paul Andriesse.

PRAKTISCHE GEGEVENS
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0774-8523
BTW nummer
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Verschijnings ritme
T 'weemaandelijks

Planning 
nummer 95 
nummer 96 
nummer 97
Oplage 
15.000 ex.
Gratis beschikbaar in

verschijnt
15 januari 2002

15 maart 2002
15 mei 2001

deadline
15 december 2001

15 februari 2002
15 april 2001

Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst
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De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elkmoment ingaan. Losse nummers van De Witte 
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andere rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
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Steunabonnement
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objectif ...] presents:
objectif [CAMOUFLAGE]

Caria Arocha
Katharina Fritsch
Marco Jacobs
Adrian Piper
Vanessa Van Obberghen

Exhibition from 11.12.2001 till 27.01.2002 (Wed.- Sun. 2pm-8pm)

At camouflage art.culture.politics- 37 rue du Prince Royal, 1050 Brussels 
opening Tuesday december 11, 2001 at 06.30 p.m.

curated by Philippe Pirotte

objectif [CLOSE- READINGS] #1 Book forthcoming december 2001

Nathalie Melikian
Bili Bidjocka
Vanessa Van Obberghen
Dierk Schmidt

with contributions by :
Susanne Leeb, Ken Lum, Philippe Pirotte, Patrick Van Rossem, Gerrit Vermeiren

tel. 32 475 56 33 68 - 32 2 513 79 45 - 32 2 502 01 17
Camouflage is supported by the DCGI, Belgian International cooperation and the Costa Reis Compilaçao de Arte Africana Actuel objectif [ ...] is supported by the Flemish Community
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not i
Hans Op de Beeck 

Peter Cleutjens
Martin Effert 

Florian Göttke 
Pieter Hensen

Andre Kruysen
David Lindberg 

Maurice van Tellingen
Bram Vreven 

Carl von Weiler

(Gnsortium conso@xs4ai1.nl

•3 artists •3 Samuel Beckett •3 point of reference

open van 16 januari t/m 9 maart 2002 I opening zaterdag 12 januari van 14 tot 18 uur

OPENINGSUREN 
NOCTURNE 
SAMENSTELLING

woensdag t/m zaterdag I 14 t/m 18 uur 
donderdag 24 januari I 18 t/m 21 uur 
Pieter Hensen I Consortium Amsterdam 
i.s.m. NICC I Antwerpen

NICC vzw Pourbusstraat 5 I 2000 Antwerpen 
tel 32 - 3 - 216 07 71 
e-mail nicc@village.uunet.be

NICC

www.nicc.be
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