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Meer dan twintig jaar – van 1992 tot 2013 – publi-
ceerde Dirk Lauwaert weergaloze teksten in dit 
blad. In dit nummer gaan we, naar aanleiding van 
de eerste verjaardag van Dirks overlijden, op zoek 
naar zijn vroege jaren, toen hij zich vrijwel uitslui-
tend concentreerde op zijn ‘eerste liefde’ onder de 
kunsten: de film. Als einddatum kozen we voor het 
jaar 1970, onder meer uit bescheidenheid jegens 
zijn imposante oeuvre, maar ook om te beklemto-
nen dat we de genese van Lauwaerts auteurschap 
willen vatten. De vroegste tekst die Dirk later voor 
een van zijn bundels selecteerde, een essay over 
Louis De Funès, verscheen in Kunst & Cultuur van 
7 januari 1971. Omdat zijn auteurschap voor hem-
zelf  toen een nieuwe fase inging?
 Bart Meuleman maakte een kroniek over 
Lauwaerts jeugd, zijn studententijd en zijn eerste 
jaren als essayist, eerst in het blad Universitas van 
de Katholieke Universiteit Leuven, waar Lauwaert 
Politieke en Sociale Wetenschappen studeerde, en 
vervolgens ook in bladen als Film en televisie en 
Kunst & Cultuur. Meuleman volgt de ontwikke-

ling van Lauwaerts denken over film, van zijn pas-
sie voor de nieuwe auteurscinema van Godard en 
Antonioni in het midden van de jaren 60, tot zijn 
toenemende kritische opstelling tegenover die-
zelfde avant-garde. Daarnaast is er naar het einde 
van het decennium een groeiende interesse voor 
de klassieke (hollywood)film en voor de creatieve 
inbreng van de acteur. 
 We (her)publiceren negen teksten van Dirk 
Lauwaert. De oudste tekst is een typoscript uit 
zijn persoonlijke archief, dat zich bevindt in het 
Letterenhuis: Ward Hermans, Jan van Gent – 1 febru
ari 1964. Een cluster van drie teksten uit 1965  
illustreert Lauwaerts vroege en verrassend gedra-
gen uiteenzetting met de toenmalige nieuwe ci-
nema (Antonioni, Pasolini en Godard). In een tekst 
uit 1967 houdt Lauwaert het recente werk van 
zijn ‘jeugdliefde’ Ingmar Bergman kritisch tegen 
het licht. Drie teksten uit 1969 (over actrice Greta 
Garbo, de Franse en ‘classicistische’ cineast Eric 
Rohmer en de Amerikaanse hollywoodregisseur 
Howard Hawks) en een tekst uit 1970 (Filmkunst 

of  cultuurindustrie) illustreren tot slot zijn positie 
aan het einde van de jaren 60. Daarnaast presen-
teren we een biliografie van álle teksten die Dirk 
Lauwaert publiceerde in de tijdschriften waarin hij 
debuteerde tussen 1965 en 1970.
 Dit nummer bevat ook een bijdrage van Ernst 
van Alphen over de tentoonstelling Le Mur (La 
Maison Rouge, Parijs) en de tweede aflevering van 
een reeks gesprekken van Koen Brams & Dirk 
Pültau met Marc De Cock, oud-voorzitter van de 
Vereniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst van Gent.

‘Une vie pathétique’ – Dirk Lauwaert in de jaren  
zestig werd gerealiseerd in samenwerking met  
Bart Meuleman. Met dank aan Leen Boereboom, 
Eric de Kuyper, Christine Gruwez, Helke Lauwaert, 
Frans Lefever, Joris Note, Brigitte Raskin, Magda 
van den Akker, Joannes Van Heddegem en 
Reinhilde Weyns, en Leen Van Dijck en Jan Robert 
van het Letterenhuis in Antwerpen.

‘Une vie pathétique’ – Dirk Lauwaert in de jaren zestig
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DIRK LAUWAERT

Ik herinner me nog altijd die avond toen de 
heer Hermans bij ons aanbelde in het mooie 
landhuis te Beerse. Ik was het die opendeed 
en die de kleine, dikke gestalte voor het eerst 
ontwaarde. Hij stelde zich voor met een 
vreemd Nederlands accent dat ik niet 
mocht. Natuurlijk wist ik helemaal niet wie 
hij was. Hij werd binnengeleid en even 
moest ik bij hem blijven. Hij vroeg me naar 
mijn toekomstplannen en zei toen: ‘Ben je ‘t 
hier ook beu?’
 Hij was als een leurder met zijn boek ook 
bij ons gekomen. Het geheimzinnige, 
onzichtbare verleden dat nochtans leefde in 
mijn ouders, het was alsof  het met deze 
harde, snijdende stem, op dat onverbiddelij-
ke gelaat terug was gekomen. En in angst 
zag ik reeds hoe ver ik afstond van die hyste-
rie, van die georganiseerde schijn. Mijn vrij-
heid, mijn individualisme, mijn kwetsbaar-
heid zouden mij tot eerste prooi maken van 
hen voor wie de magie der woorden elke 
rationele gedachte had gedood. 

Ik heb het boek gelezen om iets te begrijpen 
van het verleden dat mijn ouders hebben 
gemaakt en waardoor mijn ouders zijn 
gemaakt. Het boek heeft mij niet verveeld. 
Ward Hermans heeft ongetwijfeld ook op dit 
gebied talenten, dit zal niemand – tenminste 
als men de wereld ziet vanop Vlaams niveau 
– betwisten. Het essayistische oratio pro domo 
is handig tussen het verhaaltje verwerkt. De 
taal is zeer draaglijk, hoewel een tikje té volks, 
een tikje té vlot en zelfverzekerd. Het is een 
roman die ontstaan is uit – grotendeels – 
ongerechtvaardigde zelfverzekerdheid. Je 
voelt in de compositie van het verhaal, in de 
opeenvolging en de bouw der zinnen een man 
die enthousiast gelooft in zichzelf, in zijn verle-
den en het verleden van ‘zijn’ volk. 
 Maar van dit geloof  in zichzelf  en in zijn 
volk houdt er weinig positiefs stand, door-
drongen als het is van oppervlakkigheid, 
van zelfvoldaanheid, van onbevraagde 
klaarblijkelijkheid. Ik denk wel dat deze 
roman, zowel in zijn verloop als in de inner-
lijke patronen die eraan ten grondslag lig-
gen, een beeld schept van het nazistisch 
bedronken Vlaanderen.

Deze roman verdedigt het Vlaanderen dat 
in de Tweede Wereldoorlog op het verkeerde 
paard heeft gewed en dat samen met de 
Duitsers is vernederd en gestraft geworden. 
Tegenover de haat en de repressie, stelt de 
heer Hermans een levensecht portret van de 
Vlaamse werkelijkheid, zonder historische 
theorieën, zonder algemene cultuursociolo-
gische benadering, maar in een casestudy, 
het verhaal van een man die behoort tot de 
generatie van mijn vader. Deze casestudy 
heeft hij vlot leesbaar en sentimenteel 
gegarneerd aan de lezer opgedist. Ik ken 
geen ‘ontspanningslectuur’ voor volwasse-
nen, maar ik vermoed dat deze roman aan 
zowat alle eisen voldoet om tot die soort 
gerekend te worden.
 Zelfverdediging is een menselijke reactie. 
Ik waag het zelf  niet het leed van de Vlaamse 
verliezer te minimaliseren, maar gezien de 
historische context zou zelfbezinning en 
zelfkritiek veel menselijker zijn geweest. 
Maar niets daarvan: de repressie heeft de 
heer Hermans niet van zijn puberachtige 
zelfverzekerdheid kunnen genezen. Het ver-
loren verleden is hem wel degelijk lief. Wat 
een potsierlijke, voldane oppervlakkigheid!

Deze casestudy, opgevat als een beschrijving 
van ‘een van de velen’, heeft alle troeven in 
handen voor het succes. Volks, nee, beter, 
burgerlijk, zal het boek de sympathie van de 
lezer opwekken. Welke gestrafte ziet zich niet 
graag optreden in een zoetjes geschreven 
roman die hem zo human en vergevingsge-
zind mogelijk poogt voor te stellen? Dat 
bracht voor de auteur mee dat hij zich, zon-
der een plebejisch auteur te schijnen, rustig 
kon houden op het geestelijk en emotioneel 
niveau van de kleine burger. Verwerpelijker 
mensensoort bestaat er ongetwijfeld niet! 
Proletariërs en hoge burgerij missen ten 
minste de zelfvoldaanheid van een wereldje 

dat zich beperkt tot een glazen stulp. De 
wijze waarop zij aan godsdienst, filosofie, 
liefde en politiek doen is een toonbeeld van 
hoe het nu heel zeker niet moet. Ja, het por-
tret dat Ortega schetst van de massamens 
klopt wonderwel met deze levende foto, met 
dit levend materiaal. Met deze personages in 
de hand heeft Hermans alle diepgang ver-
meden, heeft hij zich van een commercieel 
succes verzekerd en ongetwijfeld ook van de 
innerlijke voldoening de rechte zaak op de 
rechte wijze te hebben verdedigd. 
 Maar de echte mens vraagt noch zelfverde-
diging, noch oppervlakkigheid. Achter de fei-
ten liggen diepere waarheden verborgen. Van 
menselijke aard, of  van historisch-culturele 
aard. De heer Hermans heeft zich wijselijk 
aan de feiten gehouden, alhoewel hij hier en 
daar beschouwingen ten beste geeft zoals een 
goochelaar konijnen uit zijn hoed trekt en 
kaarten uit zijn lege mouwen, telkens met 
een glimlach naar het publiek. ‘Zie nou es wat 
ik heb gedaan! Dat doe je mij niet na!’ 
 Arme filosofie in handen van mensen die 
niet eens weten wat vragen en wat verwon-
dering beduiden. Arme filosofie in handen 
van volksmenners en demagogen. Arme 
filosofie in handen van gewetenloze poli-
tiek. Hoeveel gelukkiger zijt gij dan niet in 
handen van geëxalteerden! Hier immers 
vindt gij zelfs dit niet. Gij wordt niet bemind, 
maar gebruikt. Politiek is een spel voor deze 
mensen, filosofie een toverlantaarn voor de 
charlatan. O filosofie, gij die leeft en geboren 
zijt uit onrust, angst en lijden, gij hoogste 
aller menselijke scheppingen, hoe ontzet-
tend is uw ontering.
 Maar ook de politiek is voor hen slechts 
een spel, een volkomen willekeurige code 
die nimmer bevraagd wordt, maar van de 
diepte en laagheid der willekeur verheven 
wordt tot absolute waarheid. Voor de ware 
mens kan er geen willekeur zijn: boven alle 
speculaties, boven alle wanhoop en scepti-
cisme, boven alle eenzaamheid en misken-
ning staat de mens. Men zal de mens in u 
erkennen als gij handelt als de barmhartige 
Samaritaan. Als gij uw wanhoop vergeet, 
uw ongeloof  in de mens en uw angst om uw 
broeder te herkennen. 
 De intellectuele, morele en affectieve ver-
blinding waarin de vooroorlogse generatie 
zijn leven heeft verdaan en verloren, dat is 
wat dit boek mij reveleert. En na al die tijd 
van ellende en waarheid is het de heer 
Hermans nog steeds niet duidelijk gewor-
den dat er zoiets bestaat als schuld en boete, 
dat er zoiets bestaat als belijdenis van blinde 
wreedheid, dat er zes miljoen joden omge-
komen zijn in concentratiekampen, dat er 
zoiets bestaat als menselijke vrijheid en 
waardigheid, die zeker niet bevestigd wor-
den door deze holle, sentimentele, zelfvol-
dane en oppervlakkige nonsens. 

Dit boek bewijst eens te meer dat er in ons 
volk mensen leven en denken die thuisho-
ren in een Zuid-Amerikaanse oligarchie. 
Hoe moet ik lucht geven aan mijn verach-
ting en walg voor de onzinnige achterflap-
notities waarin als het ware de ganse roman 
in al zijn afstotende oppervlakkigheid en 
dus leugenachtigheid wordt getekend. 
Opgeschroefde sentimenten, de eeuwige 
terugkeer van het verleden, de waardigheid 
van het Vlaamse volk en de Vlaamse strijd, 
de kruistocht, ditmaal niet van het christen-
dom, maar van de cultuur tegen het com-
munisme. Dat dit alles ooit mogelijk was, is 
al erg genoeg. Dat het echter nog steeds 
mogelijk blijft dit verleden te vereren, goed 
te praten met oppervlakkige evidenties, is 
een misdaad, een laaghartig verraad aan 
allen die gestorven zijn uit liefde voor de 
vrijheid, omwille van hun ras, en – veruit de 
meesten – omdat ze mee werden gesleept in 
het rad van de machtspolitiek, van de natio-
nale egoïsmes en van de hysterie. Op hun 
stille massagraven passen geen verblinding 
en sentimentaliteiten. Zij die die wrede bar-
baarse tijd overleefden zouden ten minste 
de stilte moeten bewaren en zich bewust 
zijn van hun schuld.

Het ergst van alles in dit werk is echter de 
ambiguïteit. Ik heb me zo woest gemaakt 
om de oppervlakkige sentimenten en 

beschouwingen, maar daarnaast zijn er 
vele tientallen passages waar de auteur wel 
degelijke wijsgerige en culturele kennis ten 
beste geeft en de semiontwikkelde mens de 
indruk geeft van gedegen uiteenzettingen. 
Wat een machiavellisme! Dit aanraken van 
tientallen problemen die echter nergens een 
gefundeerde oplossing krijgen. Het poneren 
van oratorische frasen. Het – voor de semi-
ontwikkelde mens – verblindende spel met 
allerlei woorden en gedachten die noch 
door de lezer, noch door de auteur in hun 
diepe grond worden geschouwd. Spel, 
anders kan ik deze dingen niet noemen. 
 Zinnetjes als deze: ‘Smokkelen is de nor-
maalste reactie van het menselijk gezond 
verstand op de onzin van elk economisch 
systeem’ (p. 43) en ‘Het is erg jammer maar 
tegen naakte feiten is geen enkele redene-
ring bestand’ (p. 50) bewijzen door hun 
spottende toon de studentikoze adem die 
door de heer Hermans’ gedachten stroomt. 
Deze lichte ironie is niet die van de werkelijk 
ontgoochelde scepticus, het is die van de spe-
lende intellectueel die alles lichtjes snoevend 
en wereldvreemd meent te kunnen onder-
werpen aan zijn schalkse opmerkingen. De 
ware scepticus is alleen de idealistische. 
 Natuurlijk zijn de zwaarwichtige, welt-
schmerziaanse opmerkingen ook op het 
appel, Spengler, en opmerkingen als ‘Alles 
war, irgendwo und irgendwann, schon ein-
mal dagewesen’ (p. 43). O Sartre, bittere god 
van het meedogenloze licht, wat heb ik u 
lief. Bescherm mijn gevoelens en gedachten 
tegen dit soort nonsens. Luister hoe vals het 
klinkt en hoe opgeblazen, net zoals Goethes 
Faust soms klinkt (lees eens Böll, dan weet je 
wat ik bedoel!).

Tevergeefs zal men in dit boek zoeken naar 
een diepgaande beschouwing van het com-
munisme. Het wordt gewoon aanvaard als 
een feit dat het er is en dat het moet bestreden 
worden. Waarom? Enkele holle frasen over 
cultuur, en dan niets meer. Het is net als vroe-
ger, toen een misdadiger niets anders was dan 
een misdadiger en als zodanig gestraft diende 
te worden, gedood, gemarteld. Waarom, op 
basis van wat, met welk recht? Zelfs deze vra-
gen komen niet op in deze stompzinnige gees-
ten. ‘Wij zijn goed. Alles wat niet wij is, is 
slecht en moet uitgeroeid worden.’
 Tevergeefs zal men zelfs zoeken naar 
opmerkingen over racisme. Men zwijgt als 
vermoord. Het is onbestaande. 
 O, en dan weet de heer Hermans van die 
zinnen te baren, overstromend van levens-
wijsheid, sereniteit en plechtstatigheid. 
‘Wat gaat de tijd snel wanneer dagen van 
betekenis hun mijlpalen beginnen te plan-
ten langs de rand van het leven…’ (p. 62). 
Met welk een genoegen moet men bij deze 
levenswijze heer Hermans ter pelgrimage 
gaan. Hoe weldoend zullen de retorische 
zinnen over fatum en levensmoed, schep-
pingsdrang en beschaving, tragiek en 
kracht van het leven over u heen vloeien!

In het eerste deel ziet Hermans de kans om de 
jonge hoofdfiguur allerlei vaststellingen te 
laten doen die de weke plekken – zouden we 
niet moeten spreken van één grote weke 
plek? – van onze westerse liberaal-democra-
tische beschaving aanraken. Waarheden, 
inderdaad, maar om welke misdaden te 
minimaliseren? Waarheden, inderdaad, 
maar wat zijn de resultaten van deze mense-
lijke verontwaardiging omwille van de 
Kongolese gevangenen in Boma (pp. 56-57)? 
Wist de jonge held dan niets over het racisme 
dat gepropageerd werd door het nazisme? 
 O liefelijke vriendschap die de heer 
Hermans oproept: ‘Want deze laatste werd 
voor hem ook een kameraad op het eerste 
gezicht. Zij keken elkaar eens diep in de ogen 
en drukten elkaar de hand.’ ‘De oorlog met 
Sovjet-Rusland gaf  hun nog meer de over-
tuiging dat zij werkelijk deelachtig werden 
aan de strijd waarin het om alles ging, en 
uiteindelijk om het bestaan van het avond-
land zelf, het to be or not to be, in de volste 
betekenis van het woord. Tegenover dat 
bewustzijn verbleekten alle andere overwe-
gingen, beschouwingen, bespiegelingen, 
die van geen belang waren tegenover dat 
ene, allesoverheersende feit.’ (p. 83)

Hoe eenvoudig zou alles niet zijn, 
mocht ik een taak hebben... 

Dirk Lauwaert – de vroege jaren

Bart Meuleman

Dirk Lauwaert wordt geboren op 19 januari 
1944 in het Beierse Königshofen, niet ver van 
Haubinda, in de Duitse deelstaat Thüringen, 
waar zijn pasgetrouwde ouders vanuit België 
naartoe zijn verhuisd. Na de oorlog keert het 
gezin terug en wordt zijn vader veroordeeld 
voor collaboratie. Het gezin – moeder, Dirk en 
zus Helke – is dan ingetrokken bij de grootou-
ders in Ledeberg bij Gent. 
 In 1952 komt zijn vader vrij. Het gezin woont 
na een kort verblijf aan zee eerst een jaar in 
Wilrijk, daarna in de buurt van Turnhout – erg 
tegen de zin van de jonge Dirk, hij zal de hoofd-
stad van de Kempen als een verbanningsoord 
beschouwen. Zijn vader heeft er werk gevon-
den, bij een bedrijf dat research doet naar 
nieuwe geneesmiddelen, Richter-Eupharma 
– enkele jaren later zal het zich tot Janssen 
Farmaceutica omdopen en een wereldspeler 
worden op het vlak van medicijnen. 

In Turnhout gaat Dirk Lauwaert naar school bij 
de jezuïeten, in het Sint-Jozefcollege. Na het 
voltooien van de lagere school daar, volgt hij 
de Latijn-Griekse, de enige afdeling die het 
college op dat ogenblik heeft. Hij is wat men 
noemt een goede leerling, maar dat staat zijn 
vroege belangstelling voor muziek en vooral 
film niet in de weg. Het college stimuleert dat 
ook voorzichtig; op zaterdagnamiddag kunnen 
de jongens er bijvoorbeeld Lassie zien, of de 
komische films van Charlie Chaplin en Laurel 
& Hardy. In het Kursaal, de plaatselijke bio-
scoop, ziet Dirk Lauwaert de films over Sissi, 
met Romy Schneider, op wie hij op slag ver-
liefd geraakt – hij schrijft haar meerdere lief-
desbrieven. Ook Audrey Hepburn, in Oorlog en 
vrede, maakt grote indruk. Beide actrices zijn 
oorspronkelijk het voorwerp van een diepe en 
jeugdige fascinatie, maar ze zullen later elk op 
een eigen manier tot een bron van reflectie uit-
groeien.
 Eind jaren vijftig start pater Jos Burvenich 
met Filmforum, onder de vleugels van de 
Turnhoutse afdeling van de Katholieke Filmliga. 
In tegenstelling tot de gangbare, eerder censu-
rerende houding van de Filmliga ziet Burvenich, 
ook wel de ‘filmpater’ genoemd, de ethische, 
esthetische en emanciperende krachten van 
het medium. Anders gezegd: hij beschouwt 
film als kunst. In het bijzonder verdedigt hij de 
nieuwe, Europese film. Hij leidt de vertoningen 
zelf in. Ook schrijft hij boekjes over o.a. Fellini 
en Bergman (die hij beiden persoonlijk kent). 
Vader Lauwaert, die de interesse voor film erg 
stimuleert, neemt zijn zoon ‘s avonds mee naar 
de vertoningen, hoewel die eigenlijk verboden 
zijn voor kinderen onder de zestien. Samen met 
zijn zus is Dirk daar veruit de jongste toeschou-
wer. Zo ziet hij als prille tiener naast La Strada 
en Het zevende zegel ook Pickpocket van 
Robert Bresson en Hiroshima mon amour van 
Alain Resnais. Nog later mag hij van zijn ouders 
in de weekends naar de film in Antwerpen, dat 
in de buurt van het centraal station dan een 
zeer levendige bioscoopcultuur kent.

Vanaf zijn elfde begint Dirk Lauwaert met het 
bijhouden van schriftjes waarin hij gebeurtenis-
sen noteert, citaten overschrijft, gedichten laat 
ontstaan en een enkele keer ook uitgeknipte 
prentjes plakt. In de herfst van 1961 krijgt de 
drang om op te schrijven een vastere vorm en 
groeien de schriftjes uit tot een heus dagboek. 
Hij is dan net van school veranderd – van het 
college naar het Atheneum, waar hij zich beter 
thuis zal voelen – en hij heeft het nu honderd-
uit over wat hem bezig houdt. Aan het dagboek 
vertrouwt hij persoonlijke ontboezemingen toe, 
hij schrijft er natuurlijk gedichten in, maar hij 
probeert ook verslag te doen van wat hij leest 
en van zijn muzikale ervaringen – iedere dag 
noteert hij trouw naar welke platen hij luistert; 
Mozart, Bach en Schubert, Miles Davis, Dave 
Brubeck en Max Roach, maar ook het chanson 
van Brel en Barbara en de naar het Frans ver-
taalde pop van Richard Anthony. 
 Het dagboek wordt de volgende jaren van 
vitaal belang voor hem, getuige alleen al de 
vele honderden pagina’s die het zal beslaan. 
Zoals dagboeken van adolescenten dat wel va-
ker doen, registreert het vooral de moeilijkheid 

Ward Hermans,  
Jan van Gent – 1 februari 1964

p. 4  >
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Ongetwijfeld zijn velen aldus opgetrokken 
naar het front, maar dit is geen antwoord op 
de beschuldiging van ieder recht geweten 
tegen de misdaden van een regime dat door 
hen mettertijd werd gesteund. Bezinning, 
en geen oppervlakkige vertelling, was 
vruchtbaar geweest, geestelijk en moreel 
bevrijdend, en in staat de falende mens 
méér mens te maken. 
 Steeds opnieuw worden de Vlaamse oost-
frontstrijders voorgesteld als jongens die 
eigenlijk niet zo bijster goed wisten waarin 
zij zich hadden gestort. Dat zij in hun hart 
echt Vlaams waren gebleven, dat zij idealis-
tisch geloofden in het vervullen van een 
grote taak, een noodzaak. Het verdedigen 
van zichzelf. Laat dit alles zo zijn, maar 
welke waarde heeft een daad en een 
gedachte die niet werkelijk geboren, 
bevochten en gewonnen is? Geen. Deze 
mensen waren blind. Goed, er is hun te ver-
geven, maar dat ten minste duidelijk wordt 
gemaakt dat deze blinden onwetend misda-
den hebben bedreven of  helpen bedrijven, 

misdaden die niet door het witte van de 
schapenvachten der beulen kunnen wor-
den weggeredeneerd. Trouwens, mij lijkt 
het vreemd en betekenisvol dat deze men-
sen in de oorlog hun naïviteit niet verloren 
en begonnen te zien, nee, ook aan het einde 
van de oorlog is er alleen nog maar de 
bekommernis om zichzelf, om de gevestigde 
waarden van het gezin en het huwelijk. 
(Seksualiteit komt bij de heer Hermans niet 
voor. Mij schijnt het toe dat hij een opge-
schroefde Universal emotion als kenmerk 
van het huwelijk ziet, die vreemde menge-
ling van ascese en drift onder het mom van 
een bovenpersoonlijke kracht of  taak. 
Typerend is Hitlers houding: zijn ascetische 
schijn en zijn verborgen huwelijk. Men 
vraagt zich af  waarom.) 

Wat mij het meest bang maakt, is het feit 
dat Hitler en zijn regime werkelijk bestaan 
hebben. Dat het geen demonische fantasie 
is en dat dit dus vandaag of  morgen 
opnieuw zal ontstaan. 

‘Opdat uw geest mag open blijven voor 
schone dingen, tussen al het afgrijselijke 
waarvan uw zwijgen spreekt.’ Dit zou 
moeke kunnen schrijven. Zou zij nog altijd 
behoren tot dat idealisme dat zo vals en 
monsterachtig was en waarin zij opgroeide? 
Dat nationaal-socialistisch verleden van 
mijn ouders voel ik als een smet wegen op 
mijn bestaan, en nu al maanden, jaren wor-
stel en vecht ik om toch maar aan mezelf  en 
de wereld te bewijzen dat ik niet gebrand-
merkt ben. Steeds opnieuw vrees ik dat in 
daden of  in gedachten die waanzin van het 
Duitse idealisme en romantisme zich zal 
uiten, en dat ik voor eeuwig gescheiden zal 
blijven van de vrijheid en de scepsis eigen 
aan het Franse en Angelsaksische denken.

Het verhaaltje van de Arpad is onbeduidend, 
tendentieus en sentimenteel. Voilà, dat is nu 
werkelijk oorlogspropaganda, zo kan men 
van alle mensen beroepsslagers maken.
 De wereld van de heer Hermans is ver-
deeld in dapperen en zwakken.

Hier en daar blijkt Hermans wel een tikkel-
tje erg anti-Frans te zijn. Och, wie zal hem 
dit kwalijk nemen. Het was trouwens lange 
tijd en is naar het schijnt nu nog altijd zwaar 
in de mode om al wat Frans is te verwerpen. 
‘Nicht raisonieren’ (p. 196), ‘Am Anfang 
war die Tat’ (p. 111). O gruwel en verwer-
ping van het waarlijk menselijke! Dit is mis-
schien wel een van de sterkste karakteristie-
ken van het faustische, dat zo rampspoedig 
zetelt in het Germaanse denken en voelen. 
 Maar ongetwijfeld worden vele gedachten 
en zegswijzen die klinken en verblinden 
klakkeloos overgenomen zonder er zich op 
te bezinnen: ‘Den lieb ‘ich, der Unmögliches 
begehrt’ (p. 203, uit Goethe, Faust II). Het 
staat zo mooi, nietwaar, vooral op een slaap-
kamer. 
 En dan het contact met onze cultuurpro-
feet ‘Cyriel Verschaeve’. Er worden hartroe-
rende dingen gezegd door hem en ze wor-
den gevoeld door de bezoekers. Volk, jeugd 
en leven worden met roffelende trom 
geroerd. Mij verbaast ‘s mans gemoedsrust 
nu het tot de openbaarheid is doorgedron-
gen welke heerlijke opruiming Hitlers enge-
lenscharen hebben verricht. Het is mij 
onmogelijk ook maar enige eerbied op te 
brengen voor deze bezetene, zijn balling-
schap en grijze haren ten spijt. Hij heeft te 
hard geschreeuwd en was al te zeer over-
winnaar. ‘Zij waren naar Rusland gegaan 
om de christelijke beschaving te verdedi-
gen.’ (p. 215) Wat een ongewilde blasfemie! 
Er is geen christelijke beschaving. Er is 
alleen Christus en de mensen die op zijn 
dood een nest hebben gebouwd van niets ter 
zake doende onzin, zo groot dat alles wat de 
kern uitmaakt vergeten werd. Zodat men 
om Christus wille op kruistocht trok. 
 Aan het einde is er enige verwarring in de 
zelfzekere geesten van de helden. Nu ja, wie 
zou het niet worden als men verliest. Nee, 
deze verwarring heeft geen enkele waarde 
omdat zij slechts ontstond uit de nederlaag, 
de feitelijke negatie van hun gedachten en 
dromen. Als overwinnaars zouden zij hun 
‘geloof ’ trouw gebleven zijn. De helden 
poneren mooie frasen van verbazing en 
angst nu hun rekensommetje niet uitkomt. 
 ‘Vooral het beste dat er in de mens is, de 
moed om in alle omstandigheden eerlijk te 
blijven tegenover zichzelf  en de anderen.’ 
(p. 276) Ware de heer Hermans dit in wer-
kelijkheid ook maar geweest! 
 ‘Het hooglied van de frontkameraad-
schap’ (p. 277). Laat de heer Hermans even 
Saint-Exupéry lezen en Jules Roy, dan zal 
hem wellicht duidelijk worden dat die kame-
raadschap wat anders is dan collectieve zelf-
verdediging, exaltatie en heroïsme. Schande 
wordt gesproken over gerecht en gevange-
nis. Nog altijd daagt het deze heren niet dat 
zij deze golf  van haat hebben opgezweept 
door een regime blindweg te steunen dat 
zelf  alle waarden vertrapte behalve het col-
lectieve egoïsme, de rassenwaan en de 
demagogie. 
 ‘Het ergste zou zijn dat de mens ging twij-
felen aan zichzelf.’ Inderdaad, in het levens-
perspectief  van de heer Hermans is dit het 
ergste. Helaas, hadden de mensen maar 
meer getwijfeld aan zichzelf, aan hun waar-
heden en normen!
 ‘Alleen de mens die aan zichzelf  twijfelt, is 
verloren. En twijfelen aan zichzelf  is twijfelen 
aan de menswording van de mens uit kracht 
van dat hoger beginsel dat wij niet definiëren 
kunnen, omdat het buiten de kracht van 
onze woorden en ons denken ligt.’ (p. 310) 
Deze vorm van imbeciele groene metafysica 
en levenswijsheid is typerend. ‘Alle eerlijke 
mensen moeten elkaar kunnen verstaan.’ (p. 
323) Ik zou de heer Hermans zeer onwel-
voeglijke woorden willen toeroepen. Achter 
deze woorden schuilt: ‘Alle mensen waarmee 
ik mij niet versta, zijn oneerlijk.’

Aan het slot nog de gebruikelijke Vlaamse 
pastoor die de gebruikelijke heilswoorden 
spreekt. Na zoveel te hebben moeten slik-
ken, nemen we dit er ook nog maar bij. Het 
is van het minste. We gunnen de lezer van 
harte deze laatste ontroering. 

Et maintenant, ‘Leve de kinderregen!’

Het typoscript van bovenstaande tekst bevindt 
zich in het archief  van Dirk Lauwaert, dat 
bewaard wordt in het Letterenhuis te 
Antwerpen. Of  de tekst ooit is gepubliceerd, is 
ons niet bekend. 

Jean-Paul Sartre te Parijs, 1964
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om in het leven te staan. Regelmatig klinkt er 
de vurige wens in op om schrijver te worden, 
maar even vaak haast zien we hem wanhopig 
verzuchten dat het wel nooit zal lukken. 
 In het voorjaar van 1962, bij het naderen 
van het eindexamen van de middelbare school, 
doet hij mee aan een internationale wedstrijd 
van de Alliance Française, met de opdracht 
om, in het Frans uiteraard, te schrijven over de 
Stad. Hij maakt er een poëtische evocatie van. 
Uit de 1.300 inzendingen wordt Dirk Lauwaert 
als vijfde gekozen, wat zijn grondige kennis van 
het Frans bewijst alsook zijn vermogen om er 
zich op een creatieve manier in uit te drukken. 
De reis naar Parijs die de laureaten winnen, 
maakt grote indruk op hem; alle belangrijke 
musea zal ze voor hem ontsluiten. Niet toeval-
lig zal Parijs later dé magnetische pool worden 
voor zijn verdere intellectuele ontwikkeling. 

Ook in zijn notities, bijvoorbeeld over Sartre, 
Camus, Pascal, zien we de groeiende invloed 
van de Franse cultuur op zijn gedachten. In 
die geest zou hij willen leven, weg van het 
Vlaamse provincialisme. Een citaat van Gide, 
opgenomen in een brief aan zijn zus Helke, 
illustreert treffend wat hem voor ogen staat: 
‘Une vie pathétique, plutôt que la tranquillité.’ 
Hij is met haar dan een intense corresponden-
tie begonnen, want vanaf oktober 1962 start 
hij zijn eerste jaar politieke en sociale weten-
schappen, afdeling pers en communicatie, aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven. De stu-
dies blijken nochtans al vlug een grote teleur-
stelling, ze weten hem intellectueel niet uit te 
dagen. Voor film is er daardoor des te meer tijd; 
ook Leuven kent een bloeiend bioscoopleven 
met een ruim aanbod. Naar de film gaan doet 
hij vaak met Christine Gruwez, een meisje dat 
hij al kende voor hij naar Leuven kwam. Ze zul-
len later geliefden en nog later man en vrouw 
worden.
 Naast literatuur en film is ook zijn interesse 
voor politiek aangewakkerd, vanuit een visie 
die, conform aan de tijd, steeds heftiger in 
conflict zal komen met de burgerlijke waarden 
van de vorige generaties. Hij voelt de noodzaak 
om burgerlijke taboes te doorbreken. Wat dat 
betreft, lijkt hij op dat ogenblik nergens beter 
op zijn plaats te zijn dan in Leuven, dat op dat 
moment bij uitstek de stad is waarin het protest 
tegen ‘de bourgeosie’ vorm krijgt. Onder de 
naam ‘Leuven Vlaams’ voeren Nederlandstalige 
studenten er met alle mogelijke middelen actie 
tegen het Franstalige karakter van de universi-
teit, wat een voorbode zal blijken van de grote 
linkse manifestaties van de tweede helft van 
de jaren zestig. Ook Dirk Lauwaert kiest partij 
tegen de Franstalige bourgeois. Toch voelt hij 
zich niet zomaar thuis in het gedrang. In zijn 
dagboek van 1 maart 1963 doet hij verslag van 
zijn deelname aan een betoging van ‘Leuven 
Vlaams’: je leest dat hij opgaat in het gewoel, 
maar dat hij zich op andere momenten ook 
vreemd, angstig en alleen weet, en dat hij door 
het wangedrag van zijn medestudenten ‘heel 
vaag een stuk schaamte (voelt) groeien, door-
heen een hevige walg’.  

Schrijven blijft ondertussen een brandende am-
bitie, niet enkel om ‘aan literatuur’ te kunnen 
doen, maar vooral om al schrijvende zijn plaats 
in de wereld te vinden. Een opvallende vroege 
tekst is een ‘boekbespreking’ van Jan van Gent, 
een roman uit 1962 van de Turnhoutse schrijver 
en politicus Ward Hermans, over een Vlaamse 
familie ten tijde van de twee wereldoorlogen. 
Hermans, die voor de oorlog in de kamer ze-
telde voor het VNV en in 1940 de Algemeene 
SS-Vlaanderen oprichtte, werd na de Tweede 
Wereldoorlog eerst tot de doodstraf, later tot 
een levenslange celstraf veroordeeld. In 1955 
komt hij vervroegd vrij. Aan politiek mag hij niet 
meer doen, maar zijn literaire activiteiten kan 
hij, op voorspraak van Camille Huysmans, ver-
derzetten. Op een avond moet hij getracht heb-
ben zijn roman ook aan het gezin Lauwaert te 
slijten, en die ontmoeting laat bij de dan 18-ja-
rige Dirk een zeer onaangename indruk na. Het 
wordt voor hem de aanleiding om te schrijven 
over het oorlogsverleden, ook dat van zijn ou-
ders, en zich af te vragen wat de toekomst voor 
hem in het verschiet heeft. Een vrijblijvende oe-
fening is dat niet. Hij vreest dat de ‘waanzin van 
het Duitse idealisme en romantisme zich zal 
uiten’ en dat hij ‘voor eeuwig gescheiden zal 
blijven van de vrijheid en scepsis eigen aan het 
Franse en Angelsaksische denken’. Voor zover 
we konden nagaan, is deze tekst uit 1964 niet 
eerder gepubliceerd. Het was misschien veel-
eer noodzakelijk om hem te schrijven dan om 
hem op dat ogenblik publiek te maken.

DIRK LAUWAERT

Met het oordeel ‘deprimerend’ en ‘intellec-
tualistisch’ neemt het publiek afscheid en 
afstand van deze verontrustende film. Dit 
artikel beoogt duidelijk te maken waarop 
deze uitspraken zijn gegrond en welke de 
aard is van datgene wat in deze uitspraken 
wordt aangeduid.

De regisseur

Sinds 1942 werkt Michelangelo Antonioni 
in het filmvak. Hij is 52 jaar oud. Na vele, 
onbekend gebleven films te hebben geregis-
seerd, wordt hij als een van de grootste, 
meest problematische en meest authentieke 
filmkunstenaars van onze tijd erkend: Il 
Grido, L’Avventura, La Notte, L’Eclisse, en nu 
zijn eerste film in kleur: Il Deserto Rosso. Hij 
houdt van de schrijvers Scott Fitzgerald en 
Cesare Pavese (die hij trouwens verfilmde: 
Le Amiche). Ergens verklaart Monica Vitti 
over haarzelf  en haar echtgenoot: ‘Parfois 
j’ai l’impression qu ‘il ne me voit même pas, 
je me sens si seul, et lui aussi est si seul.’1 En 
een journaliste noteert: ‘Ils sont gentils, 
Monica et Michèle, mais toujours empreints 
de cette rigidité austère.’2

Het verhaal

Il Deserto Rosso speelt zich af  in Ravenna, 
waar petroleumindustrie de natuur heeft 
vernietigd en overgroeid als een oerwoud. 
Na een auto-ongeluk verblijft Giuliana 
(Monica Vitti) wegens een psychische shock 
in een kliniek. Er wordt gesuggereerd dat ze 
zelfmoord wilde plegen: het ongeluk was 
slechts een aanleiding, die een veel funda-
mentelere levensonaangepastheid aan het 
licht bracht. De film toont ons Giuliana, 
teruggekeerd in haar wereld, hoe ze poogt 
opnieuw een menselijk en blijvend contact 
te krijgen met haar omgeving: haar kind, 
haar echtgenoot Ugo, diens zakenrelatie 
Corrado (Richard Harris), de typisch anto-
niaanse geldaristocratie van parvenu’s, de 
omringende stoffelijke werkelijkheid van 
stervende natuur en steeds grotere industri-
alisatie. Maar de kloof  tussen Giuliana en de 
wereld blijft bestaan; noch haar kind, noch 
haar echtgenoot, noch Corrado, die haar 
‘minnaar’ wordt, slagen erin iets wezenlijks 
voor haar te gaan betekenen, haar iets te 
geven waardoor ze ‘vruchtbaar’ zou wor-
den, d.i. iets waardoor ze zou leven. De film 
eindigt zoals hij begonnen is, in een moment 
van alledaagse gebaren, waarin wel verge-
ten ligt, maar geen bevrijding.

De analyse: het intellectualistische in 
de film

Il Deserto Rosso is voor alles de klinische 
beschrijving van een psychisch zieke vrouw, 
op zoek naar een uitweg, een terugkeer 
naar het levend contact met de werkelijk-
heid. Het moet met nadruk verklaard wor-
den dat deze film niet problematisch is, geen 
enkele vraag stelt buiten die van de neurose. 
De film is slechts een rigoureus objectieve 
beschrijving; een geïsoleerde casestudy. De 
film doet kil intellectualistisch aan, omdat 
de beschrijvende blik van Antonioni niets 
anders is dan het chirurgisch instrument. 
De observatie van een menselijke werkelijk-
heid identiek aan de observatie van het 
ding, de filmtaal van een wetenschappelijke 
film. 
 Maar een kunstwerk krijgt zijn betekenis 
niet los van zijn relatie tot de kunstenaar, 
zijn gehele oeuvre, zijn wereld waaruit het 
ontstond, waarvan het een getuigenis is. 
Wanneer deze film ‘objectief ’ werd 
genoemd, in de zin van een positief-weten-
schappelijke uitsluiting van elk moment 
van subjectiviteit, van participatie of  enga-
gement, van sympathie of  waardeoordeel, 
dan werd hiermee het wezenlijke aangeduid 
van de methode welke door de auteur werd 
aangewend om het gegeven te tonen, de 
kern van de benaderingswijze, het essentië-
le van de filmtaal, de ziel van de relatie welke 
bestond tussen het te filmen gegeven en de 
filmende Antonioni.

Het is onwaarschijnlijk dat deze methode 
zomaar willekeurig gekozen werd. Deze 
‘objectieve’ methode is de enig mogelijke om 
de getoonde werkelijkheid in haar wezen-
heid te benaderen. Het ware bijvoorbeeld 
zinloos geweest de bergmaniaanse symbo-
liek, of  de tragische barok van Orson Welles, 
of  het levensminnende van een Fellini te 
hebben aangewend als beschouwingswijze 
om deze werkelijkheid te tonen, zoals ze is. 
 Welke is deze werkelijkheid? Het is de psy-
chische ziekte van Giuliana, het is alles wat 
door de camera effectief  wordt getoond, 
maar het is nog veel meer: in deze werkelijk-
heid is de ‘objectieve’ blik van de regisseur 
vervat en ook al datgene wat niet door de 
camera werd getoond, maar waarin het 
beeld als een kern gevat ligt; het is de werke-
lijkheid waarin dit werk ontstond en waar-
van het een weergave is.
 In deze werkelijkheid is het enige kijken 
en spreken en tonen het technische, name-
lijk het tot dingen herleidende, het binnen 
zijn grenzen isolerende van alles, het ver-
harden der scheidingen. ‘De triomf  van de 
techniek’, gevat naar haar diepste conse-
quentie, waarvan Heidegger spreekt, en 
Ortega Y Gasset.
 Deze werkelijkheid wordt duidelijk niet in 
vraag gesteld door Antonioni. Antonioni 
valt deze werkelijkheid niet aan, maar par-
ticipeert ten volle aan haar, door haar ver-
techniseerde blik over te nemen, door alleen 
de vertechniserende werkelijkheid te tonen. 
Zoals in het begin van het artikel reeds werd 
aangeduid, is deze film louter de beschrij-
ving van een psychische ziekte, het enige 
probleem dat zich stelt is dat van de adapta-
tie van de zieke. De ziekte wordt geen vraag 
aan de haar omgevende werkelijkheid, de 
technische wereld is en blijft. Dit is niet ver-
wonderlijk, want het is eigen aan het ding, 
aan het dingmatige beschouwen, dat reflec-
tie onmogelijk is, d.i. de terugkeer op zich-
zelf, het zichzelf  in vraag stellen. 
 Vandaar dat deze film ons koud laat. 
Giuliana en à forteriori alle andere persona-
ges laten ons onverschillig. Men ervaart 
voor alles het ontbreken van elke relatie, de 
volledige gescheidenheid tussen de persona-
ges onderling en ook tussen toeschouwer en 
film. De eenzaamheid reikt dieper dan de 
getoonde eenzaamheid van Giuliana, want 
door de innerlijke structuur van de film, 
door de filmtaal, verwijst ze naar de een-
zaamheid van het kunstwerk, van de kun-
stenaar en van de gehele werkelijkheid 
waarin kunstwerk en kunstenaar leven. 
 ‘Mon intention était de traduire la beauté 
de ce monde, où même les usines peuvent 
être très belles… La ligne, la courbe des usines 
et de leurs cheminées, sont peut-être plus bel-
les qu’une ligne d’arbres, que l’oeil a déjà trop 
vue. C’est un monde riche, vivant, utile. Pour 
moi, je tiens à le dire, cette sorte de névrose 
qu’on voit dans Deserto Rosso est surtout une 
question d’adaptation. Il y a des gens qui 
s’adaptent, et d’autres qui ne l’ont pas encore 
fait, car ils sont trop liés à des structures, ou 
des rythmes de vie, qui sont maintenant 
dépassés. C’est le cas de Giuliana.’3

 Samenvattend kunnen we het volgende 
zeggen: Il Deserto Rosso is het dingmatig, 
vertechniseerd, objectief  beschouwen en 
beschrijven van een stoorfactor in een 
wereld van dingen. Het is eigen aan dingen 
om naast elkaar te staan in een geometri-
sche ruimte: ze komen niet met elkaar in 
contact, ze participeren niet aan elkaar. 
Dingen zijn ‘verpletterd’ in zichzelf, ze kun-
nen niet transcenderen, niet in vraag stel-
len, ze zijn steeds wat ze zijn en kunnen 
nooit ‘worden’, ze zijn gedoemd om tot het 
einde toe hun eigen wetmatigheid te volgen. 

De analyse: het deprimerende in de 
film

Wanneer deze film als zo neerdrukkend 
wordt ervaren, dan vindt dit zijn oorsprong 
in het feit dat de toeschouwer zelf  nog niet 
helemaal is ‘geadapteerd’. Dan vindt dit zijn 
oorsprong in een andere beleving van de 
werkelijkheid, waarin de dingen niet alleen 
meetbaar zijn, maar schoon te noemen, en 
goed. Aldous Huxley zei reeds in A Brave New 
World: ‘Ik heb geen geriefelijkheden nodig. Ik 
wil god, ik wil poëzie, ik wil gevaren en vrij-
heid en deugd. Ik wil zonde… Ik eis het recht 

op ongeluk.’ Vanuit deze geheel andere wer-
kelijkheidservaring, volledig onverzoenbaar 
(althans, zo schijnt het ons toe) met de ver-
techniserende ervaring, krijgt deze film een 
nieuwe dimensie, wordt hij een alarmkreet, 
een dwingende eis tot bezinning. 
 Maar ongetwijfeld ligt in de film zelf  een 
element van droefheid besloten, want ner-
gens is het adaptatieproces volledig voltrok-
ken, en Antonioni kan zich niet steeds en 
definitief  losmaken van de oude levenserva-
ring (men denke slechts aan het sprookje 
door Giuliana verteld en met zoveel liefde in 
beeld gebracht).
 Twee werelden worden met elkaar gecon-
fronteerd. Antonioni koos duidelijk voor de 
toekomst, die hij zich niet anders kan voor-
stellen dan als een vertechniseerde wereld 
waarin ‘het menselijke’ grondige verande-
ringen zal ondergaan, en waarvan hij de 
problematiek vermoedt: de eenzaamheid. 
 Twee vragen rijzen toch nog op bij deze 
vaststelling: hoe kan een kunstwerk (want 
uit deze intentie ontstond Il Deserto Rosso 
toch, en zo wordt de film door de toeschou-
wer ook tegemoet getreden) bestaan in een 
vertechniseerde wereld? En anderzijds, 
waarop berust ons verzet tegen de vertech-
niseerde wereld? Hebben wij waarden te 
verdedigen, en waarop berusten ze? Is er 
überhaupt wel iets te verdedigen? Hebben 
wij wel een erfenis achter te laten, behalve 
die der technische verworvenheden, en 
behoort al het andere niet tot het ‘dépouille 
mortelle’ van een definitief  vervlogen tijd? 
 Wanneer Antonioni nog een kunstwerk 
maakt, is dit zeker omdat hij nog behoort tot 
het verleden. Of  er in de toekomst nog 
kunstwerken zullen bestaan? ‘Peut-être 
sommes-nous les derniers à produire de 
choses aussi gratuites en apparence, comme 
sont les oeuvres d’art’4, zegt Antonioni zelf. 
 Een duidelijk antwoord op deze vragen is 
onmogelijk: we leven in de nacht der 
geboorte. Wij beheersen steeds meer de 
wereld der dingen, maar steeds minder hun 
innerlijk verloop, de geschiedenis, onszelf. 
In ons oppervlakkig enthousiasme voor de 
techniek hebben we onszelf  vergeten, en 
vinden we ons nu terug als ontwortelden, 
niet wetend of  het de dood is die ons wacht 
of  het leven, en welk leven. 
 In abstracto spreken over de waarden 
welke we bedreigd menen, is een wellicht 
onzinnig plan, we achten het dan ook 
geschikter deze problematiek te behandelen 
bij enkele nadere beschouwingen van het 
werk. Maar vooralsnog wensen we uitdruk-
kelijk te wijzen op het gevaar van een opti-
misme dat meent te moeten geloven in een 
‘eeuwige’ menselijke natuur, in ingeboren 
waarden. We verwijzen naar de vele studies 
over primitieve culturen waar men kan 
vaststellen welk een verscheidenheid aan 
menselijke ‘waarden’ en welk een beangsti-
gende ‘verwording’ doorheen een histori-
sche groei in een samenleving kan worden 
geïnstitutionaliseerd: de mens is verander-
baar, en de techniek is geschikter dan welk 
middel ook om dit te doen.

De aliënatie van de vrouw 5

Men kan Il Deserto Rosso beschouwen als 
een film over de vrouw, bedreigd en onaan-
gepast in een wereld waar de man zich 
prima voelt.
 Ergens zegt Alain: ‘L’humain donc étant 
la province féminine et l’inhumain la mas-
culine’ en ‘La fonction féminine est de con-
server la forme humaine, de la protéger.’6

 In deze technische wereld waar er geen 
mensen meer zijn, geen menselijke relaties, 
maar alleen dingen die men kan meten, 
produceren, verkopen en nuttig vinden, in 
deze wereld kan men geen ‘huis’ meer bou-
wen. Er is geen plaats meer om te zorgen en 
te beschermen, de vrouw heeft de mogelijk-
heid verloren om haar fundamenteel 
levensproject uit te voeren.
 Maar waar geen ‘huis’ meer is, is er ook 
geen thuiskomst meer, geen hervinden en 
ook helemaal geen ontmoeten meer. Man en 
vrouw zijn schakels in een individueel 
patroon van sociologische en technologische 
wetten. Het zijn instrumenten die op elkaar 
ingrijpen, maar elkaar nooit ontmoeten.
 In dit industrieel patroon is de vrouw 
wezenlijk meer gealiëneerd dan de man (zie 

Deserto Rosso

p. 6  >
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de citaten van Alain). De krachten der tech-
niek zijn haar volkomen vreemd en ze staat 
er weerloos tegenover. Ze leeft van nature in 
een veld van eerder magische spanningen 
en invloeden, en wordt hierin helemaal niet 
meer erkend door de man. Men denke 
slechts aan de verschillende houding van 
man en vrouw in Il Deserto Rosso tegenover 
de ziekte, de reis.

De seksualiteit

In elke film van Antonioni is deze aanwezig, 
maar steeds als meest pijnlijke en definitieve 
toetssteen voor de menselijke geïsoleerd-
heid. De scène in de hut is nog afstotender 
door wat ze suggereert aan geestelijke en 
affectieve ingesteldheid dan door de geeu-

werige en infantiele seksualiteit die erin 
wordt getoond. De nacht met Corrado – 
meesterlijk gespeeld, gefilmd en gemonteerd 
– is beangstigend wreed: een bijna dierlijk 
gevecht tussen liefde (?) en wellust, die 
elkaar verscheuren, zodat alles vervloeit in 
een uiteindelijke ijdelheid door de opnieuw 
bevestigde eenzaamheid.
 Ook de lichamen zijn gescheiden. De 
naaktheid is: de ziel kunnen bereiken van de 
andere; eeuwig is de eenzaamheid van de 
mens die de drempel van het heilige (dat de 
andere mens steeds is) heeft overschreden 
met een onzuiver hart! In haar ‘gesprek’ 
met de matroos zegt Giuliana: ‘Als U me in 
mijn vinger prikt voelt U geen pijn.’ En wat 
anders dan haar eigen ervaren zou ze uit-
drukken als ze op het einde van het sprookje 
zegt: ‘Alle rotsen schenen plots als menselijk 
vlees, alle. En in het hart daarvan zong de 
stem heel zacht en zuiver.’

Het woord

Ook de dialogen van de Antonionifilms getui-
gen van een vervreemding, een verwijzing 
naar de nouveau roman lijkt voor de hand te 
liggen. J.P. Sartre zegt daarover7: men bevindt 
zich in het ‘rijk van de gemeenplaats’, men 
beweegt zich (in denken en spreken) in 
onoorspronkelijkheid, in de ruimte waar nie-
mand zichzelf  is, maar ieder identiek aan de 
gedachten en woorden van de anderen. 
‘C’est le mode rassurant et désolé de 
l’inauthenticité.’ Daartegenover het (welis-
waar steeds onbereikbare) ideaal van 
‘l’authenticité, vrai rapport avec les autres, 

avec soi-même, avec la mort’. Antonioni’s 
films getuigen van deze inauthenticiteit, ook 
door het woord, de dialoog, welke steeds 
nietszeggend, irrelevant is. Het is het teken, 
eens te meer, van de eenzaamheid.

Corrado

Deze schijnt aanvankelijk diegene te zijn die 
Giuliana begrijpt en zal kunnen helpen. Zijn 
onrust en reislust schijnen naar dezelfde 
onaangepastheid te verwijzen, maar hij is 
een valsspeler. En wanneer Giuliana hem 
tweemaal ontmaskert, eerst na zijn ‘credo’, 
‘wat een fraai stelletje woorden’, en later na 
de liefdesnacht, ‘ook jij hebt me niet gehol-
pen’, dan kan ze dat met recht doen omdat 
Corrado, ondanks zijn lucide kritiek van de 
samenleving, dat aanvaardt en er zich hele-
maal niet tegen verzet.

Il Deserto Rosso in het gehele oeuvre

Voor zover we het kennen, menen we er een 
groeiende eenzaamheid, objectivering en 
dehumanisering in vast te stellen. Il Deserto 
Rosso lijkt ons in deze evolutie een hoogte-
punt en een keerpunt te zijn: behandelde hij 
vroeger steeds gevoelsconflicten, de wanho-
pige pogingen tot ‘communion’, dan is zelfs dit 
verdwenen. De eenzaamheid is steeds ‘aan-
wezige afwezigheid’. Il Deserto Rosso echter 
is de diepste afgrondelijkheid en isolatie, een 
onleefbaar polair klimaat, waarvan niet 
alleen de personages, maar ook de auteur 
en zijn gehele werk doordrongen zijn.

Een balans opmaken vanuit mijn gezichts-
punt op deze film, lijkt me onmogelijk. De 
film wil slechts een beschrijving zijn en als 
zodanig is hij geslaagd. Maar uiteindelijk 
gaat het om de confrontatie tussen de 
wereld van waaruit wij deze film hebben 
beoordeeld en de wereld van waaruit hij 
werd gecreëerd.
 En wij delen de vertechniseerde blik niet, 
omdat er iets bestaat als de ontvankelijkheid 
voor het andere, omdat wij onszelf  en de 
anderen ervaren als uniek, in onszelf  en in 
onze relaties tot het andere. Wij kennen de 
eenzaamheid, maar geloven ondanks alles 
meer in de kracht van de liefde. Wij kennen 
de ijdelheid van het woord, maar geloven in 
zijn kracht. Wij kennen de wanhoop, maar 
beminnen meer de strijd en hopen…

Noten
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DIRK LAUWAERT

Ik ben overtuigd dat, als de wereld wezenlijk 
opgebouwd is uit smart, zij opgebouwd is door 
de handen der liefde, omdat op geen andere 
wijze de ziel des mensen, voor wie de wereld 
geschapen werd, de volle gestalte van hare 
schoonheid kon bereiken.
 Oscar Wilde

In iedere tijd leven er mensen die in zich alle 
oprechtheid dragen, alle liefde en alle 
onmacht, alle hoop en alle wanhoop, welke 
door de meesten zo makkelijk wordt verge-
ten in hun vals bestaan. Door hen zijn wij 
nu nog mensen, en wij weten wat liefde en 
schoonheid is, omdat er zijn geweest die 
ervoor stierven. Zij dragen in zich de onrust, 
werpen dit allesbedervende gif  van zich af, 
breken de schalen van zelfzucht en opper-
vlakkigheid open, storten het verblindende 
licht in de donkerte en brengen lijden waar 
vroeger slechts verbittering was. 
 En deze mensen zelf, deze uitzonderlijken, 
deze aristocraten van de ziel, deze aristoi, 
deze ‘besten’, dit geslacht van werkelijke 
adeldom, hoe zouden zij anders kunnen 
leven dan verscheurd tussen hun roeping 
en hun onoverkomelijk falen, tussen hun 
uitzonderlijkheid en hun onwaardigheid, 
tussen hoogmoed en zelfvernedering? 
 Zij leefden in de verborgenheid, lieten 
geen geschriften na, bleven miskend in een 
klein onooglijk land; eenzaam en onbegre-
pen, ook tussen hun leerlingen, leefden en 
stierven zij, achterlatend de vernietigende 
én genade brengende herinnering aan hun 
uitzonderlijk bestaan. Wij denken aan 
Socrates en ook aan Christus.
 Of  zij werden door niemand herkend en 
gingen verloren in de vergetelheid, zij stre-
den niet om roem, maar werden gebroken; 
en uit de stilte die hen omgeeft breekt slechts 
de pijn, omdat er niemand was die de rijk-
dom van hun hart herkende, niemand die 
in hun schone, verschrikkelijke konings-
schat wilde delen. 
 Of  indien zij enige erkenning verwierven, 
blijkt voor de massamens hun ziel te moeilijk 
om te benaderen: wat zij zeggen en hoe zij dit 
zeggen, schijnt te liggen in een labyrint als in 
een schrijn. Men zegt dan dat ze leven in een 
ivoren toren en eist dat ze zouden afdalen, 
maar zoals Leo Vroman zei: ‘Ik leef  wel in 

een toren, bovenaan, maar beneden is er een 
deur; een vriendelijk verzoek heet er iedere 
gast welkom, maar de trap naar boven moet 
elkeen zelf  gaan.’ En aldus is het ontdekken 
van deze mens niet alleen een geschenk, 
maar ook de vrucht van een inspanning 
vanwege de bezoeker. Zouden we allen zo 
onbeduidend zijn dat zelfs deze inspanning 
ons afschrikt? Laten we aldus Kafka ontdek-
ken, Dostojevski, en ook Pasolini.
 De ontmoeting met deze uitzonderlijke 
mensen, met hun gedachten en werken, 
hun liefde en hoop, bestaat tenslotte slechts 
in de heropname SAMEN MET hen van een 
levensontwerp en van de steeds mislukken-
de verwerkelijking daarvan.

Maar dit ‘samen met de andere’ zijn, is dit 
niet het wezen van de liefde? Is het zo dat 
men iedere mens die men wil begrijpen, ook 
beminnen moet (de ECHTE liefde maakt hel-
derziend!), dan is het niet zo dat ieder kunst-
werk, om naar zijn diepte begrepen te wor-
den, deze liefdevolle benadering vraagt, dit 
eerbiedig samen ‘hervoltrekken’ van de 
weg. Kan men bijvoorbeeld de werken van 
Buñuel of  Welles in liefde benaderen? Maar 
het oeuvre van Kafka en Dostojevski vraagt 
dit wel, en dat van Pasolini ook. Want hun 
werk verschilt diepgaand van dat van de 
meeste anderen. Werk en leven zijn hier niet 
gescheiden, maar één: hun werk is even 
kwetsbaar en problematisch als hun per-
soonlijkheid. Zoals zijzelf  heeft ook hun 
werk, om begrepen te kunnen worden, 
nood aan een liefdevol en eerbiedig benade-
ren en meeleven, op straffe van de volko-
men dood, het onbegrip.
 Hier lijken we echter in een impasse te 
belanden, want dit ‘hervoltrekken’ van een 
weg die door een ander reeds is afgelegd, dit 
liefdevol samenzijn met de andere, dat zijn 
innerlijke mogelijkheden die niet aan ieder-
een gegeven schijnen. Er is een zekere dis-
tentio animi nodig, een opening van de ziel, 
om in liefde uit zichzelf  te treden. Liefhebben 
betekent arm worden, want zichzelf  weg-
schenken, achterlaten, vernielen als het 
moet; liefhebben is kwetsbaar zijn en toch 
niet bevreesd; liefde is de volkomen open-
heid, het meest eerbiedige luisteren. Om dit 
te kunnen, moet men heersen over zichzelf, 
losstaan van de aarde, de relativiteit van 
zichzelf  inzien om zichzelf  tot stilte te dwin-
gen, wat nodig is voor het luisteren, voor de 
ontvankelijkheid.

On doit frapper à mort l’espérance terrestre, 
c’est alors seulement qu’on se sauve par 
l’espérance véritable.
 Kierkegaard

Indien Kafka, Pasolini en Dostojevski samen 
werden genoemd als uitzonderlijke mensen, 
dan is het omdat ze een tragisch levensbesef  
hebben dat hun persoonlijkheid en hun 
werk doortrekt, inspireert, vormt en moei-
lijk toegankelijk maakt. Dit tragisch levens-
besef  bestaat in het bewustzijn van het 
menselijk mislukken, van de gevangen-
schap der ziel in een kerker van waardeloze, 
aardse preoccupaties, van de onmogelijk-
heid om het ideaal te verwerkelijken, van de 
onophoudelijke vervalsing van alle perspec-
tieven en intenties. Het tragisch levensbesef  
toont ons de waardeloosheid van alles 
behalve van het onverwoordbare, onkenba-
re waarnaar men verlangt. 
 En in deze relativering verliest men die 
obstinate belangstelling voor de vorm, voor 
de inkleding. Men wil niet behagen, niet 
verfraaien, men is niet meer bevreesd voor 
onbegrip, voor verkeerd verstaan worden 
(immers, wat men wil zeggen, verstaat men 
zelf  nog niet). Men zoekt geen zelfverdedi-
ging, geen rechtvaardiging, maar is wat 
men is, niet onbeschaamd, maar in het 
besef  een dienaar te zijn van het ‘gegevene’. 
Op zijn proces zegt Socrates: ‘Ik spreek niet 
voor mezelf, maar om U te leren’, in dienst 
van Apollo, de god van de waarheid. Op het 
proces van Christus is zijn zwijgen het meest 
welluidende antwoord op de aantijgingen 
van de mensen. En teruggekeerd uit Siberië 
zegt Dostojevksi: ‘Integendeel, ik was de dis-
cipel der dwangarbeiders, niet hun leider.’

Bij het zien van Pasolini’s verfilming van het 
Mattheusevangelie merkt men – zoals trou-
wens in alle films van Pasolini – een duide-
lijke onafheid. Het werk ontstond uit een 
intense en onmiddellijke greep naar de wer-
kelijkheid, emotioneel en ondoordacht (zo 
ver van een zelfverdedigend objectiveren), 
zichzelf  gevend in een rijke stroom van een 
alles grijpende intensiteit. Is het te verwon-
deren dat Pasolini’s film aan de brutaliteit 
van onbeschaafde en ‘wereldwijze’ toe-
schouwers spotzucht ontlokt omwille van 
een gevoelsélan dat zij om zijn zuiverheid en 
levendigheid slechts kunnen zien als senti-
mentaliteit? Maar hoe ver staat Pasolini niet 
af  van die vervalsing van het ‘denken van 

het hart’, dat de sentimentaliteit is! Zijn film 
is de zuivere, oprechte vertolking van een 
echt, menselijk leven. 
 De gebreken van deze film storen niet, 
maar vertederen, zijn onbeschermdheid 
toont ons zijn echtheid, zijn kwetsbaarheid 
openbaart een kunstenaar die geen haat en 
geen vijandschap kent, omdat hij ze nim-
mer heeft beoefend. Het wezen van deze film 
is zijn ontroerende, onuitputtelijke mense-
lijkheid.
 Daarom vraagt dit werk een liefdevolle, 
luisterende, sympathiserende ontmoeting. 
Werp voor eenmaal alle objectivering van je 
af  en luister! Waag de sprong met de kun-
stenaar!
 Wie deze film wil beleven, moet zichzelf  
opgeven, overleveren, hij moet geloven, 
alles wagen, en dan is er geen schoner ver-
vulling, geen ontroerender ervaren, geen 
diepgaander openbaring.

‘Quant à moi, je n’ai jamais fait que pousser à 
l’extrême, dans ma vie, ce que vous n’osiez 
pousser vous-mêmes qu’à moitié.’ 
 Dostojevski

Gelovig zijnde of  niet ervaart men het 
Evangelie toch steeds als een domein van 
kwetsbaarheid: een heilig privaatbezit voor 
de enen, een ergerniswekkend kerkelijk (en 
dus verwerpelijk) document voor de ande-
ren. Pasolini ondervond het aan den lijve 
tijdens het festival van Venetië, waar zijn 
film banbliksems en bewondering ontlokte 
van alle partijen – arme wereld waar men 
menselijkheid verdeelt over partijen! – van 
marxisten tot christenen. 
 Pasolini is atheïst, marxist. ‘Ik ben athe-
ist, gedoopt katholiek, maar niet gelovig. 
Gelovig zijn is geloven in God. Religieus zijn, 
voor mij, is niet geloven in een God, maar in 
de wereld.’ En verder: ‘Ik geloof  dat Marx 
het eerlijkste Evangelie is van de moderne 
wereld.’1 Wanneer men dit voor ogen houdt, 
dan is het toch duidelijk dat deze film iets 
anders bedoelt dan gelovige overtuigingen 
uit te drukken.
 Pasolini’s film begrijpen is proberen zich 
los te maken van de gelovige dimensies om 
mee te voltrekken wat Pasolini in het 
Evangelie en in Christus’ figuur zo tot liefde 
en tot eerbied dwong.
 Pasolini reveleert de MENS die Christus 
was, opgenomen in een tijd, in een ruimte, 

Pasolini

Michelangelo Antonioni

Il Deserto Rosso, 1964 (Monica Vitti als Giuliana)
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De vrees voor de Duitse cultuur belet hem niet 
een grote liefde op te vatten voor Hegel. Na de 
tweede kandidatuur, vanaf het academiejaar 
1964-65, is Dirk Lauwaert naast zijn reguliere 
studies aan het baccalaureaat filosofie begon-
nen, en dit begeestert hem overduidelijk wél. 
Hegel zal een leven lang een reisgezel blijven. 
Ook Marx wordt van toenemende invloed.  
 Op 20 september 1965 beslist hij van de ene 
dag op de andere om met het dagboek te stop-
pen. Eerder dat jaar is hij gaan publiceren in 
tijdschriften, om te beginnen in het universitaire 
tijdschrift Universitas. Dat bestaat al sinds 1933 
en is altijd een bakermat geweest voor aanko-
mende politieke talenten uit de katholieke hoek, 
zoals o.a. Theo Lefèvre, Renaat Van Elslande, 
Robert Vandekerckhove en Wilfried Martens. 
Vanaf het begin van de jaren zestig verdwijnt 
de christelijke inspiratie op de achtergrond en 
zal het blad daarentegen zowel politiek als cul-
tureel het progressieve gedachtegoed van die 
tijd verspreiden; als Dirk Lauwaert in 1965 voor 
Universitas gaat schrijven en iets later ook tot de 
redactie toetreedt, zit hij daar samen met o.a. 
Herman De Coninck en Frans Boenders. Ook 
Christine Gruwez maakt deel uit van de redactie. 
In een allereerste stukje voor Universitas, op 14 
januari 1965, becommentarieert hij onder meer 
de film Abdij van het Park van Jef Cornelis.
 Het verschil tussen de notities in het dag-
boek en de eerste teksten voor Universitas, is 
opzienbarend. Het lijkt wel of het einde van 
het dagboek een nieuwe fase inluidt in het le-
ven van Dirk Lauwaert, letterlijk een publieke, 
waarbij de vaak wanhopige zelfbespiegelin-
gen plaatsmaken voor een verrassend rijke en 
gevoelige, en intellectueel scherpe kijk op de 
wereld en het menszijn – altijd via het venster 
van de cinema. In 1965 schrijft hij drie stuk-
ken die we tezamen als zijn ‘debuut’ kunnen 
bestempelen: over Antonioni (Il Deserto Rosso), 
over Godard (Alphaville) en over Pasolini (Het 
Evangelie volgens Mattheus). Gewone filmre-
censies zijn dit allerminst. Telkens tracht hij 
te verwoorden welke vragen deze regisseurs 
bij hem oproepen en hoe hij ze via hun werk 
in het leven ziet staan, op welke wijze en met 
welke filmische middelen ze zich tot ‘de wer-
kelijkheid’ verhouden, en welk mensbeeld ze 
bepleiten of juist verwerpen. 
 Een film hoeft daarbij niet klakkeloos bewon-
derd of verguisd te worden, hij is vooral een 
voorstel dat het kijken en het denken uitdaagt. 
In Il Deserto Rosso begrijpt hij hoe Antonioni de 
‘vertechniseerde’ wereld, zoals die zich steeds 
meer aandient, doordenkt en – als een provo-
catie? – zelfs toejuicht. Het levert een ‘kille’, 
‘intellectualistische’ en ‘deprimerende’ film 
op. Lauwaert schrijft letterlijk: ‘De personages 
laten mij koud.’ Maar misschien kan de regis-
seur dat op zijn beurt weinig schelen? In het 
werk van Antonioni stelt Lauwaert een ‘groei-
ende eenzaamheid’, een ‘objectivering’ en een 
‘dehumanisering’ vast. Il Deserto Rosso schijnt 
hem in die evolutie een ‘eindpunt’ of misschien 
een ‘keerpunt’ te zijn; hij ziet er in elk geval een 
problematisch ontwerp voor een toekomstige 
wereld in, waarbij er voor ‘de mens’ zoals hij in 
al zijn complexiteit is, geen plaats meer over-
blijft. Van Antonioni kan je zeggen dat Lauwaert 
hem volgt met veel interesse, maar vanaf een 
afstand, en dat hij niet akkoord gaat met het 
wereldbeeld dat diens films in toenemende 
mate voorhouden. 
 Godard omarmt hij dan weer. Diens werk 
en de manier waarop het tot stand komt, ziet 
hij als gedicteerd door het leven zelf. Godard 
monteert de verschillende en vaak heterogene 
entiteiten waaruit zijn films bestaan niet tot 
een geheel op basis van psychologische, chro-
nologische of dramaturgische eisen, maar op 
grond van wat Lauwaert ‘bestaansintuïtie’ en 
‘artistiek spel’ noemt. In Godard trekt hem een 
radicale vrijheid aan die alles op de helling zet, 
zelfs het antwoord op de vraag of de regisseur 
zich kunstenaar mag noemen – waar de ern-
stige Antonio in elk geval níét aan twijfelt.
 Het meest verrassende misschien nog is 
zijn enthousiasme voor Het Evangelie volgens 
Mattheus van Pasolini, een ‘onaffe’ film waar-
van ‘de gebreken niet storen maar vertederen’. 
Het is niet zo evident om in het midden van de 
jaren zestig een verfilming van het leven van 
Christus te bejubelen, maar Lauwaert is tóch 
door deze film geraakt, zeer diep zelfs, omdat 
Christus hier als mens wordt voorgesteld, en 
niet als icoon van een religie. Precies de vraag 
wat het is om mens te zijn, vrij van de wet-
ten en dwangmatigheden van de wereld, maar 
wel in grote openheid, de blik juist onbevreesd 
en liefdevol gericht op die wereld, vindt Dirk 
Lauwaert hier op een radicale en ontroerende 
manier beantwoord. De vergelijking tussen 

deelhebbend – ten volle – aan een menselij-
ke situatie van kwetsbaarheid en onmacht, 
van lijden en angst. Eindelijk is Christus 
mens geworden, is ernst gemaakt met een zo 
lang vergeten werkelijkheid! Wij zien 
Christus ons aller bestaan meeleven, meelij-
den, mee schreien, meestrijden. 
 In deze zin lijkt ons het bestaan van 
Christus vergelijkbaar met dat van Socrates, 
en met dat van alle uitzonderlijke mensen, 
die dragers zijn van datgene wat hun te 
boven gaat, van iets dat ze niet bezitten, 
maar als een geschenk bewaren; van iets dat 
ze niet opsluiten, maar uitdragen, DOEN 
ZIJN: levend als dienaars, in nederigheid, 
ver van hoogmoed, hoezeer zij ook beseffen 
ANDERS te zijn. Christus begrijpen eist 
eerst en vooral een heropnemen van zijn 
historisch bestaan, een ‘hervoltrekken’ van 
een uitzonderlijk levensontwerp.

Deze film is geen gelovige film, evenmin als 
Bach gelovige muziek zou hebben geschre-
ven, maar een menselijke film. Het geloof  is 
een mysterieuze ontmoeting van de indivi-
duele mens met De Andere. ‘Niet vlees en 
bloed hebben U dit geopenbaard, maar mijn 
vader die in de hemel is.’ (Matt. 16, 17) Hoe 
zou een menselijke creatie het geloof  dwin-
gend kunnen opleggen als zelfs Christus in 
zijn bestaan geen enkele bekering kon 
bewerken, maar in eenzaamheid stierf? 
 Het geloof  behoort tot een andere dimen-
sie. Wat Pasolini in Christus bewonderd en 
bemind heeft, wat hij in zijn film getoond 
heeft en wat wij in navolging moeten vol-
trekken, is de (althans toch voor de gelovi-
ge) eerste stap van het geloof, namelijk de 
religiositeit: het geloof  in de wereld, het eer-
biedig, liefdevol, aandachtig zijn-bij-de-
andere-mens.
 Wellicht is het vruchtbaar te verwijzen 
naar Buñuels Nazarin of  Viridiana om de 
grootheid van Pasolini te begrijpen. Voor 
Buñuel is Christus en zijn liefde een verwer-
pelijk, te bespuwen, schadelijk en schande-
lijk, potsierlijk, idioot en uiteindelijk onmen-
selijk bestaansontwerp. Hij toont ons in zijn 
overweldigende, pathetische, verblinde haat 
een beleving van de liefde en de goedheid die 
niets uitricht, maar door haar lijdelijkheid 
de revolte – de houding van de ware mens – 
breekt en de bestaande orde aanvaardt, en 
door haar wereldvreemdheid allerwegen 
onheil sticht en verwarring zaait. Buñuel 
toont ons een karikatuur van sentimenta-
lisme, van weekheid, van nutteloos maar 
obstinaat, in zichzelf  vastgeroest pacifisme.
 Pasolini schonk ons een Christus terug die 
ten volle de menselijke tragiek beleeft, die in 
het duister tastend op zoek is naar een weg, 
en die tegelijk onverbiddelijk uitvoert wat 
moet gedaan worden. Hier is geen sprake van 
sentimentele zelfkwelling, maar van een hel-
dere en krachtige wil die in de wereld staat.
 Buñuel ziet geweldloosheid als een gebrek 
aan menselijkheid; in de wereld moet men 
geweld met geweld beantwoorden, anders 
staat men buiten de wereld, buiten de men-
selijkheid. Christus’ strijdende edelmoedig-
heid en Socrates’ tragische ironie tonen ons 
de andere weg: waardeloos is het geweld dat 
op geweld antwoordt, de geest moet blijven 
heersen, moet antwoorden, koste wat het 
kost. Mens zijn is niet deelachtig zijn aan de 
menselijke zondigheid, maar de weg gaan 
van de loutering. Mens zijn is niet trouw zijn 
aan de aarde, maar aan de spanning tussen 
de aarde – de beslotenheid, de beperktheid 

– en het andere – de openheid, het al. 
Wellicht zijn de eenzamen meer samen met 
de anderen dan de niet-eenzamen. En dit 
antwoordt Pasolini op Buñuel: er is Christus 
een grote dank verschuldigd om deze eer-
bied, dit begrijpen. Laten we hem in ‘s 
hemelsnaam niet gebruiken, annexeren, 
maar naar hem luisteren zoals hijzelf  luis-
terde naar het andere.

Naast de centrale aandacht voor de uitzon-
derlijke mens die Christus is, vurig en strij-
dend, bezield, weemoedig en neergeslagen, 
eenzaam en beminnend, onbegrepen en 
alles begrijpend, vol liefde en toch zo pijn-
lijk, staat in deze film heel duidelijk een epi-
sche schildering van ‘het volk’: de kinderen, 
de eenvoudigen, de werkers der aarde. Tot 
hen is Christus gegaan, hen heeft hij lief, 
door hen wordt hij gedood, maar voor hen 
sterft hij omdat zij niet weten en weerloos 
lijden, zoals zij hem nu doen lijden. Kinderen 
zijn het, die straks van verdriet en spijt zul-
len huilen en dan weer blij zijn als Hij terug 
is gekomen.
 In Calabrië maakte Pasolini alle opnamen 
en als spelers gebruikte hij de mensen die hij 
daar vond (behalve voor de rol van Christus 
en van Maria). Het spel van deze volksmen-
sen wordt vaak beheerst door een opvallen-
de vrees en onwennigheid; men voelt dat 
het oog van de camera deze mensen paraly-
seert. Maar dit brengt een grotere echtheid, 
een grotere nabijheid bij het volk. En dan die 
vele scènes met die allerliefste kinderen: je 
ziet ze schalks spelen voor de camera, je ziet 
hun opgewondenheid (als in een patronaats-
stukje) wanneer ze takken zwaaiend 
Christus begeleiden in Jerusalem. Nergens 
is Pasolini bevreesd, integendeel, met hart 
en ziel geeft hij zich aan hen, hij laat ze uit-
gelaten meespelen. 
 Een intuïtief, beweeglijk en sensibel came-
rawerk dringt tot dit volk door of  staat er 
midden in: de kindermoord drukt ontzet-
ting uit, bij het proces van Christus, opgeno-
men vanuit het publiek, voel je onrust en 

gejaagdheid, en tijdens de strafrede tegen de 
farizeeërs wordt dat publiek bijna konink-
lijk. Maar onmerkbaar en teruggehouden 
glijdt het objectief  over de scènes in intieme 
kring, indringend in zijn rustige beweging 
gaat het recht naar de ziel van het kwaad, 
van het lijden, van de vrede. Dan is het de 
werking tussen licht en donker die op de 
voorgrond treedt, zoals Rembrandt Christus 
in het hof  van Gethsemane schildert (licht! 
licht!), bij het begin der prediking, na de 
woestijn, en bij het einde, na de verrijzenis 
(wat een juichende apotheose!).
 Onvergetelijk is Maria, gespeeld door de 
moeder van Pasolini. Bedenk bij het zien 
van dit onuitsprekelijke, stille, verschrikke-
lijke lijden, dat deze vrouw tijdens de oorlog 
haar eigen zoon zag vermoorden.
 Met een feilloos gevoel voor eenvoud en 
echtheid weet Pasolini uit het Evangelie van 
Mattheus een levensechte, concrete wereld 
op te bouwen. Nergens grijpt hij naar ver-
bluffende, pathetische stunts, steeds blijft 
hij eenvoudig-volks en aristocratisch-
beheerst: de bloemen bij Christus’ graf, de 
vlucht naar Egypte, de dans van Salomé, de 
balseming in Bethanië. 
 Een overvloedige, mooie, intens-emotio-
nele muziek begeleidt het beeld, warm als de 
schilderijen van Rik Wouters. Essentieel is 
dit kleurend muziekpalet waar Russische 
liederen staan naast Mozart en Bach, gos-
pelsongs naast Webern en Prokofiev. Dit 
schijnbaar ‘onmogelijk’ amalgaam wordt 
artistiek ‘waar’ gemaakt door een alles 
wagende Pasolini. 

Noot

 1 Skoop, 1964, nr. 3, p. 22.

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in 
Universitas. Weekblad voor universitair leven, 
jrg. 26, nr. 21, 25 maart 1965, pp. 2-3.

DIRK LAUWAERT

Odile:  
Is er wat bijzonders, Arthur?
Arthur:  
Hoezo, wat bijzonders? 
  
Zijn de gewone dingen soms niet voldoende?

 uit: Bande à Part van Jean-Luc Godard

Elke film van Godard is een configuratie van 
entiteiten, een eenheid van beschrijving – 

bv. Une femme mariée – of  verhaal – bv. 
Alphaville – gebouwd uit naast elkaar 
geplaatste, zelfstandige gehelen.1 Deze gehe-
len bestaan uit lange, continue camerabe-
wegingen, bv. de plan-séquence van de wan-
deling in de hotelgangen; uit muziek, bv. de 
bindende sfeer van Beethovens kwartetten 
in Une femme mariée; uit poëtische of  reflec-
tieve tekst, zoals de lectuur van Eluard in 
Alphaville, de monologen van Eddie 
Constantine/Lemmy Caution in Alphaville 
tijdens de ondervraging of  de uiteenzetting 
van ALPHA 60; uit de aanwezigheid van 
fascinerende acteurs, bv. Eddie Constantine 
en Anna Karina; uit de eenheid van decor, 

bv. in Alphaville nooit natuur, maar altijd 
straten, zalen, gangen, kamers; uit de con-
stantheid van het licht – zo is het overgrote 
deel in Alphaville nachtopname, gemaakt 
met zeer gevoelige pellicule (waarvan een 
groot deel dan nog onbruikbaar bleek). 
 Al deze entiteiten – ik durf  ze zelfs gepre-
fabriceerde elementen noemen, met een 
grote innerlijke zelfstandigheid – worden 
tot een film gemonteerd. Het bijzondere 
daarbij is dat zulks niet gebeurd volgens psy-
chologische, chronologische of  logische 
eisen, noch op grond van dramaturgische 
overwegingen, noch volgens de attractie-
montage der Russische klassieken, maar op 

Alphaville – Godard

Pier Paolo Pasolini

Il Vangelo secondo Matteo, 1964 (Enrique Irazoqui als Jezus Christus)

p. 8  >
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grond van a) een bestaansintuïtie, waarmee 
ik een adembenemende zin voor de beleefde 
werkelijkheid bedoel2 en voor de concrete 
act van het beleven van die werkelijkheid, 
en b) het artistieke spel, waarmee ik het 
genot bedoel dat Godard vindt in het film 
maken3, waarbij spel en kunst verbonden 
worden; de zin voor schoonheid, ontroe-
ring, provocatie en voor private jokes. 
Natuurlijk speelt de opbouw van een ver-
haal of  een beschrijving een evidente rol, 
maar zij moeten voortdurend wijken voor 
de argumenten van bestaansintuïtie en 
artistiek spel. 

De stijl van Godard is zijn verhouding tot de 
werkelijkheid, is zijn bestaansintuïtie. Als 
voorbeeld de adembenemend mooie ope-
ningsscène van Le Mépris. Een onbeweeglij-
ke camera filmt Georgia Moll, die een tekst 
voorleest terwijl ze gefilmd wordt door 
Raoul Coutard op een rijdende camera. De 
technici, de rijdende camera, alles komt 
traag naar ons toe in het verblindende mid-
daglicht. Dan draait de camera van Coutard 
naar ons, het publiek, tot die het gehele 
beeld vult en de film begint. 
 In Alphaville filmt een rijdende camera in 
één grandioze plan-séquence de aankomst 
van Constantine in het hotel, zijn aanmel-
ding bij de hotelbediende en de wandeling 
door de hotelgangen tot aan zijn kamer. 
Gedurende gans deze sequens participeert 
men aan het gedrag van Constantine, aan 
zijn onzekerheid en zijn agressiviteit, en niet 
door een indringende aanwezigheid. Het 
lijkt me niet misplaatst hier de tekst van 
Merleau-Ponty aan te halen: ‘Le cinéma ne 
nous donne pas, comme le roman l’a fait 
longtemps, les pensées de l’homme, il nous 
donne sa conduite ou son comportement, il 
nous offre directement cette manière spéci-
ale d’être au monde, de traiter les choses et 
les autres, qui est pour nous visible dans les 
gestes, le regard, la mimique, et qui définit 
avec évidence chaque personne que nous 
connaissons.’4

 Onthullend is eveneens de manier waar-
op Godard zijn acteurs leidt. Hij doet niet 
aan mise-en-scène, aan minutieuze voorbe-
reiding van mimiek, gebaren, reacties en 
intonaties, maar net zoals Jean Rouch 
(cineast van Moi, un Noir) doet hij aan mise-
en-situation: ‘Mettre des gens dans une 
action prévue et […] voir comment ils se 
débrouillent. Prendre quelqu’un qui ne sait 
pas nager et voir les gestes qu’il va faire pour 
survivre.’5

 Maar een film van Godard is niet alleen 
een mise-en-situation van acteurs, het is 
een mise-en-situation van alle gegevens: 
‘Juxtaposing things which didn’t necessari-
ly go together’.6 Geen vergroeiing van de 
elementen, maar, met een minimale organi-
satie, een voor zich uitwerpen ervan in de 
sfeer van gesublimeerde werkelijkheid. 
Brokstukken die door configuratie alleen 
elkaar beïnvloeden. En door deze samen-
voeging van onderling vreemde gehelen 
bewerkt Godard deze openbaring van het 
innerlijk: ‘Quand on enlève l’extérieur, il 
reste l’intérieur et quand on enlève 
l’intérieur, il reste l’âme.’7

 Vaak doet Godard denken aan een mobile 
van Calder, een gestalte van de complexiteit 
van het meervoudige, pluriforme, polyva-
lente bestaan. Vergelijkt men een Godard 
met bv. Het zwijgen van Bergman, met 
Thérèse Desqueyroux van Franju, met een 
Eisenstein of  zelfs met Il momento della verita 
van Francesco Rosi, dan kan men vaststel-
len hoe al deze films iets in beelden aan het 
vertalen zijn, berekend op de wet van oor-
zaak en gevolg: associatie van woord en 
beeld, van beelden onderling. Godard ver-
trekt niet van een a-prioristructuur om zijn 
film te maken, hij levert zich over aan de 
werkelijkheid, hij laat er zich door leiden. 
Het is wezenlijk iets anders dan instinctieve 
filmerij, zoals men Godard soms verwijt, het 
is de houding van de moderne kunstenaar: 
het opzijzetten van alle overgeleverde zeker-
heden, systemen en overtuigingen, en het 
zich openstellen voor de complexiteit door 
een eerlijk ‘ik weet het niet’. De moderne 
kunstenaar is wezenlijk de onthulling van 
een onmacht, een onwetendheid ten over-
staan van de polyvalentie.
 Deze eerlijke disponibiliteit betekent niet 
alleen getrouwheid aan de werkelijkheid 
zoals ze nu verschijnt, maar ook een nader-
bij brengen van kunst en werkelijkheid. 
Conventionele scheidingen als dramaturgi-
sche, psychologische, filmische, ideologi-
sche structuren vallen weg. Bestaansintuïtie 

– getrouwheid aan de beleefde werkelijk-
heid – artistiek spel – de manifestatie van 
een individualiteit – en een quasi-verhaal: 
de alternering tussen participatie en afstand 
maken werkelijkheid tot kunst en kunst tot 
werkelijkheid.8

In Skoop 9 maakt Rein Bloem het onder-
scheid tussen de meer ouderwetse Godard 
van Alphaville en van Vivre sa vie, en de meer 
moderne Godard van Les carabiniers en van 
Une femme mariée. De ouderwetse Godard 
levert ‘een etagebouw van een aantal the-
ma’s met verschillende diepgang’, een verti-
cale werkwijze, een gecomponeerde film 
met ‘doortimmerd denkwerk dat op ver-
schillende niveaus is te volgen’. Zo is 
Alphaville een sciencefictionverhaal, een 
film over het hedendaagse Parijs (waar alles 
werd opgenomen), een film met Eddie 
Constantine, en de veruitwendiging van 
Godards verdekte, maar daarom niet min-
der echte bekommernissen over leven, her-
innering, liefde en dood – de dood vooral.10

 De meer moderne Godard doet aan feno-
menologisch filmen, met een horizontale 
structuur: de beschrijving van personages in 
situaties. Met de toepassing van ‘een van de 
meest functionele vormgevingsprincipes 
van de modernen: de opsomming.’ Met 
nadruk zij erop gewezen dat de uitspraak 
‘modern’ en ‘ouderwets’ alleen een aandui-
ding is en geen waardeoordeel. 
 De minder moderne Godard is dyna-
misch, hij vertelt een gebeuren (Alphaville) 
of  schetst een psychologische groei (Vivre sa 
vie). De modernere Godard levert een stati-
sche film (hoe contradictorisch ook), want 
een beschrijving, een opsomming, een aan-
eenschakeling van elementen die bijdragen 
tot een portret, niet tot een gebeuren (Une 
femme mariée).
 Godard is een speelziek cineast: het 
(schijnbaar) gratuite van sequensen, van 
procedés11; het irriterende van theoretische 
betogen, van literaire citaten; het ergerlijke 
van filmische plagiaten. Godard wordt vaak 
verweten pedant, snobistisch, onbehouwen 
te zijn. Godard staat open voor de werkelijk-
heid, is disponibel voor haar veelvuldige 
interpretatiemogelijkheden, waarden en 
perspectieven. Godard gaat in deze disponi-
biliteit evenwel verder dan Antonioni, voor 
wie ten minste één ding zeker is: zijn aanwe-
zigheid als kunstenaar in een onontwarba-
re wereld. Godards ‘ik weet het niet’ slaat 
ook op zichzelf, op zijn filmen, op zijn pro-
blemen. Zijn aanwezigheid bij de werkelijk-
heid is zelfkritisch, ironisch; in een wereld 
die aan geen kanten zekere antwoorden 
geeft, kan men in zichzelf  ook geen zeker-
heid vinden. Godard zegt zelf: ‘J’ai fait des 
films justement pour essayer de comprendre 
pourquoi je faisais des films et ce que je vou-
lais faire, mais je n’y suis pas encore très 
bien arrivé. Alors, je continue à faire des 
films.’12 Voor Godard geldt dan ook: ‘[…] an 
image can be, at one and the same time, a 
private joke, a public gag, a clue, an imagi-
native link, or a serious statement.’13

 De onverwachte, veelzijdige aanwending 
van filmelementen kan men illustreren aan 
de hand van Eddie Constantine in de rol van 
Lemmy Caution. De held van de volksbuurt-
bioscoop werd zonder noemenswaardige 

veranderingen in optreden, spel en perso-
nage overgenomen door Godard. 
Constantine hanteert op dezelfde onnavolg-
bare en verrukkelijke manier vuist en revol-
ver; zijn geruïneerd gelaat – wat een prach-
tige close-ups levert dat op! – behoudt in alle 
omstandigheden dezelfde melancholie en 
dezelfde ernst eigen aan de bedreigde mens. 
Hij ontmoet dezelfde stereotiepe vrouwen, 
maar laat zich ook nu niet werkelijk verlei-
den. (‘J’étais frappé par la froideur et la 
dureté de son regard’), want ‘moi je 
m’occupe de choses sérieuses’. 
 Daarbij houdt Godard het natuurlijk niet: 
hij verleent aan Constantine/Caution door 
poëtisering en ironisering heel wat aankno-
pingspunten met de Alphaville-problematiek. 
Ironisering van de ‘veldslagen’ van 
Constantine: achter het raam van de badka-
mer, waar gevochten wordt, staat de camera 
opgesteld. Van het gevecht – traditioneel 
door een expressieve geluidsband begeleid – 
hoor je niets, een walsje vergezelt de geluid-
loze bewegingen die een ballet worden. 
Poëtisering bij de lectuur uit Eluard: ‘Tes 
yeux sont revenus d’un pays arbitraire / Où 
nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard / 
Ni connu la beauté des yeux, […]’; een tekst 
die het hervinden betekent van woorden, 
van verleden, van menselijkheid door 
Natacha. Poëzie van woorden, maar ook 
van beelden, van licht, van beweging. Een 
verdieping door prachtige replieken tijdens de 
ondervraging door ALPHA 60. 
 Een gelijkaardige opmerking geldt voor de 
aanwending door Godard van het heden-
daagse Parijs, dat hij wist te gebruiken als 
een beangstigende evocatie van een onbe-
kende wereld.
 Alphaville is het verhaal van een legende: 
de overwinning van het Kwaad en de bevrij-
ding van de gevangen prinses door de een-
zame held, wiens volharding, inzicht en 
geloof  tot de overwinning voerde. Het ver-
haal wordt ingeleid door de hijgende stem 
van ALPHA 60: de legende is alleen maar 
legende, ALPHA 60 vertelt zijn eigen onder-
gang en de triomf  van Caution alleen als 
een mythisch verhaal, restant van een nog 
onverklaarde werkelijkheid. De kring is 
gesloten en de ironie van Godard is opnieuw 
bewezen.
 Alphaville is de symbolisering van de tech-
nocratische wereld met haar nefaste invloed 
op het individu (cfr. Il Deserto Rosso). Het 
thema van de tijd (drie-eenheid van herin-
nerd verleden, beleefd heden en ontworpen 
toekomst) is reeds aanwezig in Une femme 
mariée: ‘J’aime le présent. Parce que pen-
dant le présent je ne sais pas ce qui m’arrive, 
ça m’échappe, ça m’empêche de devenir 
folle, le présent.’ En in Alphaville: ‘Personne 
est la forme de toute vie.’ Voortdurend ver-
dwijnen er woorden uit het spraakgebruik 
van Alphaville, woorden als liefde, zonson-
dergang, herfstlicht; poëtische woorden, 
d.w.z. woorden van liefde voor het bestaan, 
van de hoopgevende én angstwekkende toe-
komst, van het verheugende én bedroeven-
de verleden. Het verdwijnen van deze woor-
den is verbonden met het herleiden van de 
beleving tot het nu. De inkapseling in het 
heden betekent een radicale eenzaamheid, 
een onmogelijkheid tot menselijke commu-
nicatie: ‘Nous y sommes totalement seuls. 

Nous y soms uniques, épouvantablement 
uniques.’
 Men zou dus gans Alphaville in termen 
van symbolen kunnen onderzoeken. Maar 
‘il est temps néanmoins de revendiquer le 
recours exclusif  à la non-signification.’ En 
Jean-Louis Comolli14 vertelt verder: ‘Quand 
Braque peint deux poissons avec un citron, 
le tout sur une assiette, on ne vient pas lui 
demander ce que peuvent bien se raconter 
les poissons. […] Et de quoi parleraient-ils, 
sinon de Braque?’ ‘Plus essentiel est de 
savoir comment, pourquoi se construit 
Alphaville (film), que de savoir pourquoi et 
comment Alphaville (utopie) se détruit.’

Noten

 1  ‘Mon métier consiste à amasser et à mettre 
ensemble un certain nombre de choses.’ 
Jean-Luc Godard in Cinéma 65, nr. 94, maart 
1965, p. 54. Men denke aan de ondertitel van 
Une femme mariée – ‘Fragments d’un film’ – en 
aan de indeling in tableaux van Vivre sa vie en 
van Une femme mariée.

 2  ‘La psychologue du comportement, c’est ce que 
disait Sartre: un homme c’est juste la somme 
des gestes qui le caractérisent.’ Godard in: ibid., 
p. 56.

 3  ‘Vous avez l’impression qu’à certains moments 
j’abandonne le scénario puis l’histoire, que je 
me laisse aller au pur plaisir de filmer. En fait, 
c’est ça que j’essaye de faire à l’intérieur de tout 
le film.’ Godard in: ibid., p. 56.

 4  Merleau-Ponty in het artikel Le cinéma et la 
nouvelle psychologie – een essentiële tekst voor 
het begrijpen van film – opgenomen in zijn 
bundel wijsgerige essays Sens et non-sens, Paris, 
Editions Nagel, p. 104.

 5  Godard, op. cit. (noot 1), p. 60.
 6  Tom Milne in Sight and Sound, vol. 34, nr. 3, 

zomer 65, p. 107.
 7  Uit Vivre sa vie.
 8 ‘Il est vrai que, dans l’ordinaire de la vie, nous 

perdons de vue cette valeur esthétique de la 
moindre chose perçue. […] Le drame 
cinématographique se passe dans un monde 
plus exact que le monde réel.’ Merleau-Ponty, 
op. cit. (noot 4), pp. 103-104. ‘Le cinéma, à la 
fois, donne et reçoit de la vie.’ Godard in op. cit. 
(noot 1), p. 56. ‘Ce qui est beau dans la vie, 
c’est la part de cinéma et que ce qu’il y a de 
beau dans le cinéma, c’est la part de vie.’ Ibid., 
p. 66.

 9  Skoop, jrg. 3, nr. 3/4, pp. 28-30.
 10  Verklaring van ALPHA 60: ‘La mémoire 

centrale est appelée ainsi à cause du rôle 
primordial qu’elle joue dans l’organisation 
logique dans ALPHA 60. Mais personne n’a 
vécu dans le passé, personne ne vivra dans le 
futur. Le présent est la forme de toute vie. C’est 
une possession qu’aucun mal ne peut lui 
arracher. Le temps est comme un cercle qui 
tournerait sans fin. L’arc qui descend est le 
passé et celui qui monte est l’avenir… Avant 
nous il n’y avait rien ici. Ni personne. Nous y 
sommes totalement seuls. Nous y sommes 
uniques. Epouvantablement uniques… La 
signification des mots et des expressions n’est 
plus perçue. Un mot isolé ou un détail isolé 
dans un dessin peuvent être compris. Mais la 
signification de l’ensemble échappe… Une fois 
que nous connaissons 1 nous croyons que 
nous connaissons 2 parce que 1 plus 1 égalent 
2. Nous oublions qu’auparavant il faut savoir 
ce qu’est ‘plus’… Ce sont les actes des hommes 
à travers les siècles passés qui, peu à peu, vont 
les détruire logiquement. Moi ALPHA 60, je ne 
suis que le résultat de cette destruction.’

 11  Het gebruik van de negatieve beelden in 
Alphaville. Lees de boeiende beschouwing van 
Jean-Louis Comolli daarover in Cahiers du 
Cinéma nr. 168, juli 1965, pp. 86-87.

 12  Godard, op. cit. (noot 1), p. 50.
 13  Milne, op. cit. (noot 6), p. 110.
 14  Comolli, op. cit. (noot 12). 

Bovenstaande tekst is een licht gecorrigeer-
de versie van een artikel dat verscheen in 
Universitas. Weekblad voor universitair leven, 
jrg. 27, nr. 2, 19 oktober 1965, pp. 2-3. 

Jean-Luc Godard

Alphaville, 1964 (Anna Karina als Natacha von Braun, Eddie Constantine als Lemmy Caution)
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DIRK LAUWAERT

Is een onbevooroordeelde kritische blik op 
het oeuvre van Bergman nog mogelijk? 
Vrijwel niet. Dit oeuvre is niet alleen een 
som van films, maar een cultuurfenomeen 
dat een bijzonder grote weerklank heeft 
gevonden en aanleiding gaf  tot een ander 
boeiend cultuurverschijnsel: de Bergman-
kritiek. Dit laatste fenomeen is inderdaad 
zelden en steeds minder een objectieve aan-
pak van het eerste, van de films. De filmkri-
tiek heeft veel aspecten van Bergmans oeu-
vre over het hoofd gezien en omtrent film in 
het algemeen een ernstig misverstand in 
het leven geroepen.

Het waren eens te meer de Cahiers die het 
belang van Bergman ontdekten: dit werk 
beantwoordde aan de existentiële emotie 
die toen nog hoogtij vierde en het was met-
een een van de meest radicale voorbeelden 
van een cinéma d’auteur. Omdat de religieu-
ze aanknopingspunten in Bergman niet 
ontbreken, volgde snel een poging tot recu-
peratie van religieuze zijde. In deze kritiek 
ziet men dan ook de verschuiving van exis-
tentiële naar christelijke thema’s: de interi-
oriteit wordt het geweten, de seksualiteit en 
het huwelijk worden een bijna fysiologisch 
onbehagen, een metafysische onrust, het 
‘l’enfer c’est les autres’ wordt een kritiek op 
het materialisme.
 Deze verschuiving is maar zeer ten dele 
verantwoord, temeer daar Bergman nau-
welijks werkt met wijsgerige overwegingen, 
maar uitsluitend met de emoties rond deze 
begrippen. Bergmans oeuvre heft zichzelf  
voor een groot deel op, juist omdat hij er 
nooit in slaagt een rationeel discours op te 
bouwen, maar steeds emotie tegen intellect 
uitspeelt in een nooit besliste en steriele dia-
lectiek.

Verder blijkt uit de Bergmankritiek een dua-
listische visie op film als zodanig. Men splitst 
op in vorm en inhoud, die uiteraard met 
elkaar verbonden zijn, maar slechts zo dat 
de vorm dienend en dragend is en moet 
beantwoorden aan de inhoud. Vaak zien we 
dan ook dat extrapolaties worden gebouwd 
op een vermeende inhoud die in de film in 
kwestie nauwelijks grond vindt. Het is een 
aloud, intellectueel en christelijk wantrou-
wen tegen het spektakel. Het leidt er meteen 
ook toe dat men de inhoud ondervraagt 
naar een levensboodschap, een illusie die 
teruggaat op de romantiek die leven en 
kunst in elkaars verlengde legde. Men ver-
geet steeds dat het gaat om film, om ander-
half  uur geluid en beeld. Dat men films 
maakt betekent in de eerste plaats dat men 
een complex geheel van technieken (een 
zeer specifieke opvatting over plot, persona-
ge, camera, montage, beeld, geluid enzo-
voort) aanvaardt, wat men steeds voor het 
grootste deel doet, of  dat men ze verwerpt, 
wat men steeds maar voor een klein deel 
doet. Men plaatst zich in de filmgeschiedenis 
(niet een opeenvolging van data, maar de 
immer bewegende meander van deze tech-
nieken) en is voor deze plaats verantwoor-
delijk. Die fundamentele keuze is niet alleen 

artistiek (de vorm betreffend), maar ook 
moreel. Het is ontoereikend over moderne 
kunst te spreken zoals Onimus doet in 
Réflexions sur l’ art actuel, waar alles ver-
klaard wordt met angst voor de bom, verval 
van waarden, leegheid van het materialis-
me en (misbegrepen) vervreemding.

Over al deze vrouwen

Over al deze vrouwen is de eerste kleurenfilm 
van Bergman. Het is een van die komedies 
tegen wil en dank die hij steeds opnieuw 
blijkt te moeten maken, als tussenspel voor 
zijn ernstiger werk. Ook hier weer duidelijk 
de zwakste kant van Bergman, zoals Donner 
het schrijft: een mengeling van melodrama 
en komedie, of  de onmogelijkheid van zelf-
ironie. Een beroemd cellist (die we alleen 
maar horen) leeft afgezonderd met echtge-
note, minnaressen en dienstmeisjes in een 
Versailles-achtig buitenverblijf. Een musi-
cus wil een biografie over hem schrijven en 
bezoekt hem. Hij is er in feite vooral op uit 
een eigen muziekstuk te laten uitvoeren 
door de cellist. Zijn biografisch werk komt 
overigens nauwelijks van de grond, daar hij 
wel de vrouwen, maar nooit de cellist kan 
spreken. 
 Met niet-genereuze ironie, die nauwelijks tot 
lachen uitnodigt, schetst Bergman zijn relatie 
met de kritiek, met de publiciteit en met de 
vrouw. Zichzelf  houdt hij wijselijk en oneerlijk 
uit beeld. Een burlesk en onzinnig verhaal 
(maar veel te zwaar om grappig te zijn) en een 
burleske primitivistische verfilming (maar veel 
te formalistisch) tonen de grenzen van de 
humor. Het is opmerkelijk dat vier gevestigde 
auteurs van dezelfde generatie, min of  meer op 
hetzelfde moment en op identieke manier, 
totaal in een formalisme vervallen, in een ver-
geefse poging om het moderne filmen te recu-
pereren: Losey in Modesty Blaise en Accident, 
Fellini in Giulietta Degli Spiriti, Antonioni in Il 
Deserto Rosso en Blow-Up, en Bergman nu in 
zijn twee laatste films.

Persona

Persona is een duet. Een psychisch in de 
knoei geraakte actrice kan niet meer spre-
ken, ook al zijn er geen fysieke oorzaken aan 
de duiden voor dit mutisme. Zij wordt in een 
buitenverblijf  aan de kust verzorgd door een 
verpleegster. Hun aanvankelijke openhar-
tigheid slaat om in een haat die een gigan-
tisch psychisch conflict ontketent, met wis-
selende kansen, maar het schijnt uit te 
monden in een psychische identificatie tus-
sen beiden. Terug in de kliniek weet de ver-
pleegster de actrice ertoe te dwingen het 
woord ‘niets’ uit te spreken. Een psychoana-
lytische interpretatie van de zaak levert mis-
schien nog het meeste op.
 Ten onrechte heeft men Godard in ver-
band gebracht met deze film. Wanneer 
Bergman zijn film laat beginnen en eindi-
gen met de opgloeiende koolstiften van het 
projectietoestel, met het celluloid in het toe-
stel, met het startstuk van de bobijn, met 
flashes van erotische en sadistische beelden 
(die na Buñuel nog nauwelijks te apprecië-

ren zijn), om de laboratoriumtruc niet te 
vergeten waardoor de ene helft van het 
gelaat van de actrice verenigd wordt met de 
andere helft van het gelaat van de verpleeg-
ster, als een soort mimesis van het psychi-
sche identificatieproces, dan kan men 
inderdaad denken dat Bergman het godar-
diaanse spel speelt met de mogelijkheden 
van het medium. Maar Bergman gebruikt 
de bevrijde vorm, als om het even welk 
ander middel, om dezelfde oude dramati-
sche inhoud overtuigender te brengen. 
Maar het gaat juist niet om een nieuwe truc, 
om een ander instrument!
 Bij Godard wordt de vorm inhoudelijk en 
de inhoud vormelijk. Bergman doet hier 
niets anders dan de basisintuïtie die reeds 
aan al zijn films ten grondslag lag, beter uit 
te werken, namelijk de film beschouwen als 
magisch instrument, als schijn, als bron 
van demonie. Met dat inzicht heeft hij ook 
zijn mooiste werk gemaakt: Nacht van een 
clown en de eerste droom in Wilde aardbeien. 

De limiet van de steriliteit

Ook de dramatische opbouw is ondanks alle 
schijn onveranderd gebleven sinds 
Bergmans allereerste werken. De film is 
zonder mogelijke verrassingen bijna cau-
saal gestructureerd, een mathematische 
demonstratie van het moeilijke métier de 
vivre. Het is opmerkelijk dat Bergman zijn 
vernieuwing centreert rond het beperken 
van het aantal personages (waarvan één 
dan nog stom is, zodat we een eindeloze 
monoloog beluisteren van de praatgrage 
verpleegster). Slechts in schijn gaat het om 
een antonioniaanse dramaturgie en creux: 
we staan hier immers voor een (subtiele) 
overduidelijke escalatie van zelfopenbaring 
en haat. Beweren dat het gaat om een gro-
ter ‘innerlijk realisme’ is al even onwaar; de 
film blijft veel te veel vasthangen aan klas-
sieke dramatische conventies. Wel moet 
men vaststellen dat het irrationalisme en 
het narcisme van Bergman de limiet van de 
steriliteit benaderen.

Crisisbesef

Het is in dit verband boeiend de analyse van 
Guido Oldrini van het werk van Bergman 
even samen te vatten. La solitudine di Ingmar 
Bergman stelt het crisisbesef  in Bergmans 
oeuvre centraal. Drie periodes zijn te onder-
scheiden, naargelang de diverse interpreta-
ties die eraan gegeven worden. Van Crisis 
tot Dorst (1945-1949) wordt steeds 
opnieuw de verschrikking van het materia-
lisme weergegeven, naar de vaststelling van 
Dostojevski: ‘Als God dood is, is alles toegela-
ten.’ God is dood, het leven is een hel, en het 
materialisme is in strijd met het leven zelf: 
dat zijn de drie grondstellingen. Zelfmoord, 
maar vooral de droom der ontsnapping, zijn 
de (nutteloze) reacties daarop. 
 Vanaf  de jaren vijftig treedt er een veran-
dering op in het crisisbesef. De dood van God 
en de verschrikking van het leven zijn defini-
tief  aanvaard, maar de zelfmoord en de ont-
vluchtingsdroom worden afgewezen. De cri-

Bergman

Ingmar Bergman

Persona, 1966, stills van de openingssequens

Pasolini en Buñuel in dit stuk maakt goed dui-
delijk wat zijn eigen visie op de mogelijkheden 
van film is. Buñuel, voor velen in de jaren zestig 
een onaantastbaar filmmaker, toont Christus en 
zijn liefde als een ‘verwerpelijk, te bespuwen, 
schadelijk en schandelijk, potsierlijk en idioot 
en uiteindelijk onmenselijk bestaansontwerp’. 
Het leest als een evidente kritiek uit die tijd. 
Pasolini gaat daar ver aan voorbij. Hij schenkt 
ons ‘een Christus terug die ten volle de men-
selijk tragiek beleeft, die in het duister tastend 
op zoek is naar een weg, en die tegelijk onver-
biddelijk uitvoert wat moet gedaan worden’. Er 
mag daarbij geen misverstand bestaan over het 
al dan niet gelovig zijn van de cineast: Pasolini 
is naar eigen zeggen atheïst. En hij voegt eraan 
toe: ‘Ik geloof dat Marx het eerlijkste Evangelie 
is van de moderne wereld.’ Het lijkt er sterk op 
dat Lauwaert zich in dit standpunt herkent.

De sterke verbondenheid in deze stukken tussen 
de vraag naar de mens en de filmische strate-
gieën van de cineasten, toont dat Dirk Lauwaert 
zich al vroeg bewust is van de ‘politique des 
auteurs’, een term gelanceerd door de door 
hem bewonderde Cahiers du Cinéma. Het gaat 
om een visie op film waarin het bewuste zoe-
ken naar nieuwe of andere cinematografische 
vormen samenvalt met het aansnijden van ethi-
sche, maatschappelijke of politieke kwesties. De 
criticus, op zijn beurt, dient zich te onthouden 
van consumptieadvies, hij moet een kritisch en 
rationeel discours ontwikkelen dat zich niet mee 
laat slepen door het spektakel dat de film is. De 
stukken van Dirk Lauwaert vallen vaak met de 
deur in huis en zijn zonder uitzondering zeer ge-
dreven. Hij tracht als het ware greep te krijgen 
op de schier eindeloze stroom van gedachten 
die in hem aan het werk zijn, waardoor schrijven 
betekent: met grote inzet de complexiteit vorm-
geven en verstaanbaar maken. Verwerken wat 
hij gezien heeft, en nadenken over het statuut 
van het kijken. ‘Niets waardevoller dan de con-
templatie van de eigen aanwezigheid’, schrijft 
hij aan zijn zus, ‘het bekijken van het zien. Een 
dubbele afstand nemen’. 
 Naast enkele langere stukken becommen-
tarieert hij in Universitas ook in het kort het 
Leuvense filmaanbod. Daaruit blijkt dat hij zeer 
veel ziet. Hij moet zowat elke gelegenheid te 
baat hebben genomen om in de donkere zaal 
te verdwijnen, om er met meer ervaring en 
inzicht buiten te komen. Hij wil een film niet 
enkel op zijn merites kunnen beoordelen, maar 
hem ook kunnen plaatsen binnen het ruimere 
oeuvre van de regisseur. Wat is zijn ambitie? 
‘Hoe eenvoudig zou alles niet zijn, mocht ik een 
‘taak’ hebben’, verzucht hij in een brief aan 
zijn zus. Maar op andere momenten staat het 
hem helder voor de geest: ‘Kenner van films’ te 
zijn. Maatschappelijk gezien is dat zeer precair, 
aangezien het niet direct status of zelfs maar 
een beroep oplevert. Maar hij maakt van die 
ambitie wel een praktijk. Samen met enkele 
medestudenten richt hij in 1965 de cinéclub 
Projecta/Studio 7 op, die ze onderbrengen 
in de Vlaamse Leergangen, aan de Leuvense 
Muntstraat. Hoewel het om een universitaire 
club gaat, is ze financieel onafhankelijk van 
de universiteit. Ze leeft geheel van de lidgel-
den en van de entreetickets, en telt op haar 
hoogtepunt een honderdtal leden. De pro-
grammering is zeer divers: naast Japanse film 
(Ozu, Mizoguchi) en Braziliaanse film (Glauber 
Rocha) ook Amerikaanse experimentele cine-
ma, en naast klassiekers als Jeanne d’Arc (Carl 
Dreyer), Zéro de conduite (Jean Vigo) of Touch 
of Evil (Orson Welles) uiteraard ook Godard.

1966 blijkt opnieuw een zeer belangrijk jaar. 
Niet omdat hij in mei na een studentenbetoging 
in Leuven acht dagen lang in de gevangenis 
zit. Was het een opgebroken straat en lagen 
de stenen daar als gevolg van wegwerken, of 
had hij daadwerkelijk een kassei in de hand en 
wilde hij gooien? Een foto in de krant sugge-
reert het eerste, maar getuigenissen spreken 
elkaar tegen. In elk geval, dat precies hij door 
de politie wordt opgepakt en in de gevangenis 
belandt, moet een historisch misverstand zijn.
 Veel belangrijker is de beslissing om filmre-
gie te gaan studeren, in Rome nog wel, aan het 
Centro Sperimentale, de aan Cinecittà verbon-
den beroemde filmschool, die dan geleid wordt 
door Roberto Rossellini. Aangemoedigd door 
BRT-filmprogrammator en Film en televisie-
oprichter Joz. Van Liempt, heeft hij daarvoor 
een beurs aangevraagd. 80.000 frank zal hij 
krijgen – een vrij royaal bedrag. 
 De vraag om de stap naar filmregie te zet-
ten, leeft al langer bij Dirk Lauwaert, en hoewel 
ze altijd door de nodige twijfel werd gevoed, 
ondernam hij al pogingen om aan scenario’s te 

p. 10  >
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1.

Tu me fais beaucoup penser à l’élégance des 
gens de la fin du XVIIIe siècle qui étaient 
extrèmement soucieux de leur apparence, 
de l’effet qu’ils produisaient sur les autres. 
Cet effet, c’était déjà une création, c’était 
déjà le commencement de la Révolution. La 
distance établie par l’élégance par rapport 
aux gens non élégants est capitale parce 
qu’elle établit une sorte de vide autour de la 
personne, que tu crées, que tu crées avec tes 
objets aussi d’ailleurs. Mais, en fin de comp-
te, tu pourrais très bien t’en passer de tes 
objets. Comme Saint-Just l’a fait. (uit La 
Collectioneuse, Eric Rohmer)

2.

Greta Garbo, geboren te Stockholm in 
1905, speelde in 1922 haar eerste film. In 
1925 bracht Mauritz Stiller haar naar de 
Verenigde Staten, waar ze werd aangewor-
ven door Metro Goldwin Mayer, die er aan-
vankelijk helemaal geen raad mee wist. 
Enkele jaren van immens commercieel suc-
ces worden uitgebuit (11 films tussen 1929 
en 1932). Daarna maakt ze zich econo-
misch onafhankelijker van MGM en zoekt 
zij samen met regisseurs en producenten 
naar een nieuwe koers. Die wordt verschil-
lende keren omgegooid, maar het baat niet: 
ondanks Garbo’s steeds groeiende acteerca-
paciteiten doet ze het niet meer bij het 
publiek. De problematiek van haar persona-
ges slaat niet meer aan. Ze stapt over naar 
de komedie (haar twee laatste films), maar 
ze voelt zelf  dat het gedaan is. In 1941 trekt 
ze zich definitief  terug. Gedurende deze 
laatste periode, van 1933 tot 1941, maakt 
ze nog zeven films, waarvan Anna Karenina 
en Marguerite Gauthier enkele acteerpresta-
ties bevatten van een onvoorstelbaar hoog 
gehalte. 

3.

Wat Garbo’s biografie zo boeiend maakt, is 
niet haar leven als privaat persoon; het 
behoorde tot haar imago dat ze onbekend 
en geheimzinnig was. Het boeiende schuilt 
precies in de biografie van Garbo als actrice. 
Juist omdat we al de onzin die er over stars 
de wereld in wordt gestuurd hier niet hoe-
ven te bestrijden, kan meteen overgestapt 
worden naar de kern van de zaak, namelijk 
naar de immense arbeid die op Garbo werd 
gepleegd om van haar de grootste filmactri-
ce tot op heden te kunnen maken. Haar 
naam, haar gelaat, haar gedragingen, haar 
personages, het werd allemaal geconstru-
eerd in functie van haar mogelijkheden en 
van het succes. In tegenstelling tot wat men 
meestal denkt is deze constructiearbeid bij-
zonder moeilijk. De teleurgang van Garbo’s 

carrière maakt duidelijk dat men het 
publiek niet om het even wat kan opdrin-
gen. Het productieapparaat speelt een 
ononderbroken en fascinerend spel met het 
publiek. Het voert de politiek van confor-
misme en non-comformisme tegelijk. Het 
probeert de wensen van het publiek, zoals 
die nu expliciet zijn, te kennen en daaraan 
te beantwoorden. Maar het probeert ook in 
de nieuwe verwachtingen, de evolutie van 
de smaak en van de emotionele noden te 
voorzien, om aldus nog niet geformuleerde 
noden te bevredigen. Dit alles moet het pro-
ductieapparaat doen met materiaal dat niet 
in alle richtingen te manipuleren valt. Het 
spel van tegemoetkoming en uitdaging 
moet ook weer gespeeld worden ten over-
staan van de verschillende elementen van 
het productieapparaat zelf: de regisseur, 
maar hier vooral de actrice Greta Garbo. 

4.

Met dit alles zit ik dan te schrijven over de 
mode, dat typisch moderne verschijnsel dat 
onze massaconsumptie en -communicatie 
begeleidt. Het fascinerende ervan is dat de 
mens er werkelijk ‘gemaakt’, ‘gemonteerd’ 
wordt. Bij deze idee steigert de humanist die 
gelooft in een onveranderlijke menselijke 
‘natuur’. Hiermee wil hij uiteindelijk het 
bestaande (om het even welk bestaande) als 
definitief  affirmeren.
 De kritiek die dient geformuleerd te wor-
den tegen de mode geldt niet de ‘montage’ 
van de mens en van onze samenlevingsvor-
men, zij geldt juist het feit dat in de mode 
gepoogd wordt die montage te verbergen. 
Men probeert steeds maar opnieuw de mode 
als iets natuurlijks, als iets spontaans voor 
te stellen. Men ‘naturaliseert’ de mode. De 
constructiearbeid blijft aldus buiten het 
bereik van de samenleving. Ook het doel, in 
functie waarvan deze constructie gebeurt, 
dient verborgen te blijven.
 Wie de kunstgeschiedenis van de laatste 
decennia doorloopt, zal kunnen merken 
hoe de diverse avant-gardes (die steeds de 
constructie, de montage voorstaan) stuiten 
op een zeer sterk verzet. Het stalinisme 
breekt de avant-garde in Sovjet-Rusland. 
Het fascisme breekt het overal elders 
(Bauhaus). Het kapitalisme wist het tot nu 
toe steeds op een verbluffend efficiënte 
manier te integreren, of  in een hoekje te 
drummen. 

5.

De mens neemt niet alleen de dingen, maar 
ook de samenleving en ten slotte ook zich-
zelf  tot object van arbeid. Het verschijnsel 
mode heeft dus wel degelijk betekenis in een 
revolutionair-marxistisch perspectief. In 
feite ondergraaft het de hele burgerlijk-
humanistische en idealistische ideologie die 
nog steeds ons denken bepaalt. Zoals de ont-
wikkeling van techniek en industrie nauw 

samenhangt met de ontwikkeling van het 
kapitalisme, maar tegelijk de noodzakelijke 
basis legt voor een definitieve doorbraak 
van dat kapitalisme, zo kan ook de mode in 
feite nauw verbonden zijn met manipulatie 
en vervreemding, maar legt zij ten slotte de 
basis voor een definitieve doorbraak ervan.
 Zoals de Luddieten de machines verniel-
den, zo kan men nu het ‘maken’ van men-
sen verwerpen. Men kan echter ook de 
nadruk leggen op het fundament van de 
mode, namelijk op de idee dat door arbeid 
verandering (van mens en samenleving) 
mogelijk is, ja, nu reeds permanent wordt 
beoefend.
 De studie van deze ‘montage’ is van fun-
damenteel belang.

6.

Garbo is het resultaat van een zeer intense 
ploegenarbeid binnen MGM. Vooral Irving 
Thalberg, directeur van de productiemaat-
schappij, en William Daniels, permanent 
cameraman van Garbo, zijn zeer belangrijk 
geweest. Vermoedelijk heeft ook Adrian, 
costumier van Garbo, een grote rol gespeeld 
bij de constructie van haar imago. Ten slotte 
heb je alle grote filmers die Garbo hebben 
geregisseerd: Stiller, Pabst, Sjöström, Feyder, 
Mamoulian, Cukor en Lubitsch. Al deze 
mensen cirkelen rondom Garbo. Ze staan in 
dienst van haar mogelijkheden. En heel 
deze ‘mobile’ (Daalder) staat op zijn beurt 
weer in functie van het ultieme doel: succes. 

7.

Wat te zeggen van Garbo’s acteercapacitei-
ten? Reeds in haar tijd schreef  men dat ze 
‘monotoon’ was, ‘dat ze maar deed alsof  ze 
acteerde’ (Canfield). Daalder schrijft zelfs: 
‘Academisch of  vaktechnisch gezien schiet 
ze op alle manieren tekort. In feite is haar 
breekbare stem niet ideaal, zeker geen 
microfoonstem; ze heeft nauwelijks over-
zicht en controle over het effect dat ze heeft 
op het publiek.’ Wanneer goed acteren bete-
kent dat je je goed kunt aanpassen aan om 
het even welke rol (Guinness, Gassmann), 
dan is Garbo echt niets bijzonders. Ze speelt 
altijd dezelfde rol, op dezelfde manier.
 Je gaat dan merken dat Garbo gewoon 
een ander type actrice is. In tegenstelling tot 
Hepburn of  Moreau (maar in de lijn van 
Anna Karina in de films van Godard) doet 
Garbo geen pogingen om het typische van 
haar acteren te nuanceren, te rechtvaardi-
gen en ten slotte te verbergen. Het typische 
wordt integendeel benadrukt. Of  zoals 
Barthes het formuleert: het gelaat van 
Garbo is een masker, een archetype; het 
gelaat van Hepburn is concreet, geïndividu-
aliseerd. ‘Comme langage, la singularité de 
Garbo était d’ordre conceptuel, celle 
d’Audrey Hepburn est d’ordre substantiel. 
Le visage de Garbo est Idée, celui de Hepburn 
est Evénement.’ (Mythologies, pp. 76-78)

8.

Hier beginnen nu de moeilijkheden met de 
films van Garbo. Er is namelijk een contra-
dictie tussen het abstracte type actrice dat 
ze is en de steeds maar groeiende nood aan 
films in een burgerlijk-realistische mineur-
toon. 
 Zo moet er voortdurend gedokterd wor-
den aan een evenwicht tussen deze twee uit 
elkaar groeiende krachten. Aan het einde 
zal de brug niet meer te maken zijn. 
Ondertussen heeft het samenkomen van 
twee zo tegengestelde tendensen ons een 
aantal films gegeven waarvan juist die 
inwendige contradictie de grandioze kracht 
uitmaakt. 
 Het abstracte, onrealistische en archety-
pische van Garbo moet ingepast worden in 
het zeer concrete, psychologisch-realisti-
sche van het burgerlijke huwelijksleven. 
Queen Christina is de mooiste aanzet geweest 
tot datgene wat Garbo werkelijk zou hebben 
moeten spelen. Grand Hotel is dan misschien 
wel de tegenpool van gevaarlijke sentimen-
taliteit. Vreemd genoeg is juist Queen 
Christina gemaakt op aandringen van 
Garbo zelf.
 Anderzijds bracht, in verband met de sce-
nario’s, de aanwezigheid van een actrice als 
Garbo de eis met zich mee om het verhaaltje 
te gaan aanpassen, weg van psychologische 
complexiteit en dramatische coups de 
théâtre. Het worden erg doorzichtige, sche-
matische (abstracte) scenario’s die in feite 
helemaal op Garbo’s acteren steunen. 
Daalder schrijft: ‘Zij onderwerpt zich op 
geen enkele manier aan het door haar te 
spelen personage, haar eigen karakter blijft 
superieur aan dat van de rol. […] Garbo is 

sis is alleen op te lossen door een innerlijke 
verwerking, door een spirituele odyssee. Het 
leven is een zoeken naar het heil: het thema 
van de passie, van het geweten, een steeds 
grotere symboliek die ook de vorm gaat 
bepalen, het op de voorgrond treden van een 
uitzonderlijk individu, het heropnemen van 
de reformistische levenssfeer. In deze periode 
geniet Bergman de grootste populariteit: 
Nacht van een clown, Het zevende zegel, Wilde 
aardbeien, Het gelaat, De maagdenbron. 
 In de derde beweging, beginnend met de 
trilogie [*], vervalt hij opnieuw in de pure 
ontologische angst zonder uitkomst. De zui-
vere innerlijke heilsverwachting kon onmo-
gelijk oplossing brengen. Maar hij heeft de 
rijkdom van zijn eerste periode verloren en 
concentreert alles rond de perfecte vorm. 

Neemt Bergman zichzelf  wel ernstig?

Uit dit alles blijkt dat de courante Bergman-
interpretatie vaak zeer simplistisch is. 
Persona is een mooie gelegenheid om reken-

schap af  te leggen van het in Bergman 
steeds aanwezige sadisme, de huwelijks-
walg, de misogynie en het narcisme. Wat de 
religieuze vraag betreft die Bergman zich 
blijft stellen, hardnekkig en zonder een stap 
vooruit te gaan, men kan twijfelen aan de 
waarde ervan. Ze is gesteld in een context 
van alternatieven die de adolescentiecrisis 
niet overstijgen. Die obsessionele drang in 
zijn vragen en die steeds onveranderde ant-
woorden – ‘misschien, ja’, ‘wellicht niet’, 
‘kon het maar’… – het zou na twintig jaar 
hilariteit opwekken, mocht hij er ons niet 
steeds met een escalerende wreedheid mee 
bedrukken. Neemt Bergman zichzelf  trou-
wens wel ernstig? Voor het grootste deel 
ongetwijfeld, maar misschien ligt er wel een 
pointe van ironie en bedrog in die obsessie. 
Lijkt hij niet op Hitchcock, die steeds 
opnieuw één register en één basisschema 
bespeelt in eindeloze variaties? En is de idee 
van suspense en het-publiek-gaande-hou-
den niet verbonden met het inzicht van 
Bergman in de film als magie, schijn? Is 
Bergman niet veel meer op zoek naar het 

meest efficiënte om een publiek te boeien, 
zoals het voor een spektakel past, in plaats 
van naar een levensmysterie? Is zijn raadsel 
rond God niet hetzelfde als het raadsel van 
de misdaad? Zodanig dat Bergman het raad-
sel nooit mág oplossen, op straffe een einde 
te stellen aan alle raadseltjes? Het gelaat 
toont duidelijk zo’n mystificatie, die prettig 
blijft zolang ze niet in ernst vervalt, zoals 
Vergerus in de film moest ervaren, en zoals 
wij het in elke film van Bergman moeten 
ondergaan.

Toneelmatigheid

Dit zou trouwens mooi overeenkomen met 
het aspect van theatraliteit dat men steeds 
bij Bergman terugvindt: de toneelmatige 
manier waarop hij zijn personages in beeld 
brengt, het gebruik van close-ups die sta-
tisch zijn, niet-inventief  en altijd onderwor-
pen aan de reciterende acteur. Het gebruik 
van omgeving, voorwerpen, andere perso-
nages is steeds als een decor. Ze zijn onmid-

dellijk een dramatisch element, ingescha-
keld in een verbaal discours, ze bedoelen 
iets. Nooit is er liefde voor de realiteit omwil-
le van de realiteit. Die reserve tegenover de 
werkelijkheid der dingen en mensen laat 
Bergman toe een problematiek op te hou-
den die verouderd is, en een escape, méér 
dan een engagement. Bergman is Bergman; 
met ons heeft hij nauwelijks iets te maken. 

 *  Met de trilogie wordt bedoeld Als in een donkere 
spiegel (1961), Avondmaalgasten (1962) en  
Het zwijgen (1963). (noot van de redactie)

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in Film 
en televisie, nr. 126, november 1967, pp. 
19-21. Samen met een artikel van Jos 
Burvenich maakte Lauwaerts bijdrage deel 
uit van een Dossier Bergman rond twee 
recente films: Over al deze vrouwen en 
Persona.

Greta Garbo
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DIRK LAUWAERT

1. 

Eric Rohmer debuteert als criticus in de 
Cahiers du Cinéma. Hij wordt hoofdredacteur 
na Bazin. Hij maakt zijn eerste speelfilm, Le 
Signe du Lion (1959), in de stormloop van de 
nouvelle vague. Hij haalt het niet en blijft 
gedurende enkele jaren in de marge van de 
speelfilmproductie. Tussen 1964 en 1966 
maakt hij een aantal uitzendingen voor 
schooltelevisie, vooral over literatuur. In 
1965 maakt hij een sketch voor Paris vu 
par… . Ondertussen werkt hij aan een reeks 
contes moraux; twee daarvan filmt hij op 16 
mm: La Boulangère de Monceau (1962) en La 
Carrière de Suzanne (1963). La Collectionneuse 
(1966) is er ook een van, net als Ma Nuit 
chez Maud (1969). Met die laatste film haalt 
hij eindelijk een commercieel succes bin-
nen. Maar je kan het op je vingers natellen 
dat publiek en film elkaar slechts gevonden 
hebben op basis van een misverstand.

2.

Traditioneel heeft het progressief  denken 
over filmpraktijk zich geconcentreerd op de 
problematiek van de individuele vrijheid: de 
vrijheid die aan de toeschouwer wordt gege-
ven door de plan séquence en door de champ 
de profondeur (Bazin). Maar de autonomie 
van ‘de werkelijkheid’ blijft behouden bij 
het film maken, en daardoor ook de bijbeho-
rende passiviteit van de filmer (Rossellini). 
 De cinéma vérité bevrijdt het conventione-
le filmen via nieuwe technologische appara-
tuur. De ‘poëtische film’ beklemtoont het 
individuele en het subjectieve (Pasolini). 
Door de camera voelbaar te maken via 
montage, opname of  acteursregie komt 
men ertoe aan filmer en toeschouwer een 
stuk vrijheid terug te geven, hen los te 
maken uit de fascinatie voor een sterk opge-
bouwd verhaal.

3.

Uiteindelijk zit ik met dit perspectief  nog 
steeds in dezelfde visie op film als die van het 
passieve consumeren van films. Ik heb er 
alleen nog maar een negatieve formule voor 
gegeven. Opium staat tegenover vrijheid, 
maar nog steeds binnen een individuele 
benadering: de filmer en zijn (unieke) crea-
tie; de toeschouwer en zijn unieke beleving 
van de (geïsoleerde) film.

4.

Tegenover deze spontane, burgerlijke ideo-
logie gecentreerd rondom het begrip ‘erva-
ring’ groeit stilaan een coherente, materia-
listische visie op cultuur, die toelaat de 
chaos van het individuele ervaren te verla-
ten en eindelijk inzichtelijkheid brengt.

5.

Rohmer is iemand die zich nauwelijks iets 
gelegen laat liggen aan subjectieve, poëti-
sche expressie. Hij staat duidelijk afkerig 
van Godard of  Pasolini. Hij voelt ook nau-
welijks voor een gezellig progressief  onder-
onsje. Uitdagend zegt hij van zichzelf: ‘Of  ik 
rechts ben weet ik niet, maar links in elk 
geval niet.’ Het belangrijke van Rohmer is 
dat hij geen films maakt vanuit een slogan 
als deze. Jammer genoeg meent men dat in 
de progressieve hoek wel te moeten doen. 
Maar politieke reflectie kan geen reflectie op 
filmkritiek vervangen. De chaotische en 
teleurstellende staat van ‘progressief ’ fil-
men is daar de tol voor. Voor de filmer en de 
toeschouwer is een lucide filmpraktijk 
belangrijker dan een citaat uit Marx of  een 
portret van Che.

6.

Een van de verificatiepunten van een derge-
lijke luciditeit vindt men in de preciesheid 
waarmee een aspect van die praktijk aan de 
orde wordt gesteld. Godard bijvoorbeeld, en 
ook Pasolini, stellen meteen de ganse film-
praktijk in vraag. Hun negatie krijgt iets 
gratuit. Het is contesterende spielerei. Er zit 
geen enkele strategie achter hun project. 
Het is belangrijk dat men beseft dat door 
alles aan de orde te willen stellen, men uit-
eindelijk niets meer kan zeggen. 

7.

Het niveau waarop Rohmer werkt is dat van 
het verhaal. Niet dat van montage, camera, 
acteurs; al deze elementen gebruikt hij op 
een rustige, klassieke manier. Dit versterkt 
het classicisme dat zijn films uitademen, 
omdat ze als verhaal helemaal gebouwd zijn 
als achttiende-eeuwse romans, karakterte-
keningen en zedenverhalen. Rohmer zegt 
van zijn stories dat ze als het ware zijn opge-
bouwd door een elektronische machine. Ze 
zijn dan ook even onbelangrijk als bijvoor-
beeld een ritueel, of  als een proefneming. 
Eenmaal de elementen samengebracht 
(hier twee jongens en een meisje) en het 
patroon van hun relaties (die hier uitge-
puurd zijn tot de basisvoorwaarden voor om 
het even welk spel: bewegen of  onbeweeg-
lijkheid, aandacht of  onverschilligheid, spel 
of  isolement), dan is de film als gebeuren 
zonder meer gegeven.

8.

Deze destructie van psychologie doet den-
ken aan het mechanistisch materialisme 
van de Encyclopedisten. De destructie van 
de intrige maakt tenslotte de ruimte vrij 
voor twee ultieme dimensies: ruimte en tijd. 
Uiteindelijk dient alles slechts om die ruimte 
en tijd vast te stellen. 

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in 
Universitas. Universitair weekblad, jrg. 31, 
nr. 8, 22 november 1969, pp. 7.

Eric Rohmer

Ma nuit chez Maud, 1969

werken (een ervan vertelt volgend opmerkelijk 
verhaal: ‘een klein meisje uit de 19e-eeuwse 
burgerij volgen in haar evolutie tot ze achttien 
jaar is. Tot de confrontatie met de werkelijkheid 
haar elke moed en kracht ontneemt om te le-
ven en ze gek wordt en sterft…’). Om zich op 
de filmschool voor te bereiden, werkt hij aan 
een adaptatie van Suiker van Hugo Claus; de 
karakterisering van gastarbeiders in dit natura-
listische stuk trekt hem aan.
 In september 1966 vertrekt hij, kort daarna 
gevolgd door Christine Gruwez. Ze betrek-
ken een ruim dakappartement aan de Piazza 
Navona, en wie erover getuigt, zal zeggen dat 
Dirk Lauwaert zich erg in zijn element voelt in 
Rome. Dat komt in eerste instantie alweer niet 
door de studies, die alles bij elkaar misschien 
toch tegenvallen – hij maakt al meteen het 
voornemen om nadien in Californië verder te 
gaan studeren. Voortdurende stakingen in een 
prerevolutionair klimaat zullen de volgende 
twee jaren sowieso verhinderen dat er van 
een echt volwaardig traject sprake kan zijn. 
Maar de studenten gaan toch iedere dag naar 
school, ze discussiëren, zetten zelf dingen op 
poten en nemen filmpjes op. Francesco Rosi 
loopt er rond, Pasolini ook, en de nog piepjonge 
Bertolucci. Dirk Lauwaert leest, studeert en ziet 
films als nooit tevoren (o.a. talloze westerns). 
En wat een genoegen ondertussen om in Rome 
te verblijven! Als Parijs de stad is die Dirk 
Lauwaert intellectueel vormt, dan toont Rome 
hem hoe hij moet leven.
 Geld blijft evenwel een voortdurend pro-
bleem. De beurs, die veel te laat komt, vol-
staat niet, en naast het figureren of het spelen 
van enkele bijrolletjes in films – men cast zijn 
aparte verschijning graag als Engelse bobby, 
als Duitse officier… – zal het schrijven voor 
tijdschriften in het thuisland een poging wor-
den om iets extra’s te verdienen (het zal niet 
volstaan; Christine Gruwez doet allerlei jobs 
om rond te kunnen komen). Zo wordt hij vanaf 
november 1966 bij Film en televisie aangesteld 
als ‘correspondent vanuit Italië’, wat gezien de 
betekenis van Italië als filmland bij uitstek mo-
gelijkheden moet bieden. Maar het werk ver-
loopt moeizaam, getuige de correspondentie 
over het voortdurende overschrijden van dead-
lines. Het leven en werken in Rome heeft daar 
zeker mee te maken, maar uit de archieven 
valt ook op te maken dat Lauwaert zelden snel 
tevreden is over een tekst en er dus aan blijft 
werken tot hij niet anders kan dan hem op te 
sturen. Naast de gevestigde Europese namen 
van die tijd heeft hij opvallend veel aandacht 
voor wat er in Nederland gebeurt. Hij schrijft 
over Wim Verstappen en Pim de la Parra en hij 
interviewt Jan Blokker en René Daalder. 

In 1967 trekt Dirk Lauwaert als verslaggever 
voor Film en televisie naar Pesaro, voor het 
derde internationale festival van de nieuwe film 
daar. Het wordt een memorabele reis, al is dat 
niet direct omwille van het programma (‘het 
aantal waardeloze films was bijzonder groot’) 
of het merendeel van de lezingen in de marge 
ervan. Wat bijblijft is vooral dat ene moment: de 
avond dat hij Roland Barthes, Christian Metz, 
Pier Paolo Pasolini en Umberto Eco samen 
rond een tafel ziet discussiëren. Bovendien 
is hij op dat ogenblik in gezelschap van een 
landgenoot die hij op het festival van Pesaro 
heeft leren keren: toenmalig BRT-producer Eric 
de Kuyper. Het is haast symbolisch dat ze dat 
moment samen meemaken. De semiotiek en 
het structuralisme zullen in hun beider werk de 
volgende decennia een cruciale rol spelen (de 
psychoanalyse zal dat ook doen). Lauwaert en 
De Kuyper worden boezemvrienden en zullen 
een leven lang geregeld elkaars pad kruisen. 
 In Rome is het leven inmiddels rijker, maar 
ook complexer geworden: in mei ziet dochter 
Geertrui het levenslicht. Daarnaast rijpt het be-
sef dat films maken niet zijn roeping is. ‘Kenner 
van film’ te zijn des te meer. Het houdt onder 
meer in dat de uiteenzetting met het werk van 
een cineast nooit eindigt, en dat een aanvan-
kelijke begeestering stilaan kan omslaan in 
een scherpe afwijzing. Een stuk over Ingmar 
Bergman voor Film en televisie (1967) is daar 
een goed voorbeeld van. Bergman heeft voor 
de tiener Lauwaert ooit mee de poort geopend 
naar de fascinerende wereld van de auteurs-
film, met prenten als Het zevende zegel en 
Wilde aardbeien, en ook Het zwijgen, het laat-
ste deel van de zogenaamde Bergmantrilogie, 
moet bij het uitkomen in 1963 erg belangrijk 
voor hem zijn geweest. Maar na een grondige 
terugblik, die het oeuvre in een breder per-
spectief zet, herziet hij gedeeltelijk zijn mening. 
Na het zien van Persona verwijt hij Bergman 
zelfs ronduit narcisme en verstarring. Zijn film-

een auteur. […] Garbo is er niet om een rol 
gestalte te geven, er is een rol om haar 
gestalte te geven.’
 De films die Garbo speelt kan je dus zien 
als het door en tegen elkaar lopen van rea-
lisme en abstractie, van natuurlijkheid en 
constructie, van sentimentaliteit en ritueel, 
van onbenullige, mystifiërende verhaaltjes 
en demystifiërend acteren. 

9.

Meteen heb je een mooi aanknopingspunt 
om de grootheid van Hawks nu eens effec-
tief  te gaan toetsen. Niet alleen werkt hij met 
gelijksoortige, archetypische acteurs (van 
veel geringer gehalte weliswaar) zoals John 
Wayne, hij bouwt zijn films ook gewild door-
zichtig en abstract op (de tegenstelling tus-
sen actie- en dialoogscènes). Hij vertelt ten-
slotte verhaaltjes die steeds opnieuw identiek 
blijken te zijn aan alle vorige verhaaltjes van 

Hawks (enkele belangwekkende veranderin-
gen niet te na gesproken). Hawks doet 
bewust en gewild (en met precieze doelein-
den) wat rondom Garbo nog slechts met 
moeite en tegenzin werd toegepast. De daar-
opvolgende stroming zal uitmonden in 
zwaartillende psychologische drama’s en in 
zwaartillende actor’s studio-stijl. Hawks 
blijkt dan een lucide schakel te zijn in het 
proces van destructie van een burgerlijke 
kunstbeoefening. Godard en nu Pollet en 
Straub zijn de voortzetting hiervan. 

10.

Hoeft het herhaald dat de viscerale afschuw 
voor stars en het starsysteem revelerend is 
voor een bepaalde mentaliteit? Je leest in die 
afschuw ten slotte een totaal onbegrip voor 
film. Men verwacht de zuiverheid, cleane 
bedoelingen en sereniteit die men meent te 
kunnen toeschrijven aan letterkunde of  

schilderkunst. Dat film met al zijn wortels 
vastzit in de onzuivere bodem van publiek, 
succes, publiciteit, show en noem maar op, 
is voor de meesten een bijkomende reden tot 
angst, wantrouwen en minachting. Je leest 
in die afschuw ook een bepaalde mentali-
teit, die eerder werkt met oekazes en uitslui-
ting, dan met effectieve verificatie. Je leest er 
tenslotte een onwil in om een werkelijke 
cultuur op te bouwen. Daartoe is een voort-
durende dialoog tussen heden en verleden 
onontbeerlijk. Wij moeten voortdurend 
werken aan een eigen stuk (film)geschiede-
nis dat voor ons, nú, levend blijkt te zijn. Het 
provincialistisch en zelfgenoegzaam vacu-
um waarin we leven acht dat alles niet 
nodig.

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in 
Universitas. Universitair weekblad, jrg. 31, 
nr. 11, 12 december 1969, pp. 2-3, 5.

Eric Rohmer – De camera voelbaar gemaakt

p. 19  >
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Herbert Events
 
24.09.2014, 14:00 –18:00
Conferentie: 
Genuine Conceptualism?
Sprekers: Barry Barker, David Lamelas,  
Marlis Grüterich, Jan Dibbets en Lynda Morris
Binnen het kader van de huidige tentoonstelling Genuine 
Conceptualism nodigt Herbert Foundation internationale sprekers 
uit om een persoonlijke reflectie te brengen over de vroege jaren van 
conceptuele kunst. 

23.10.2014, 18:00 –20:00
Talk: 
‘Drinking with Gilbert and George’ door Lynda Morris
Lynda Morris vertelt tijdens deze Talk over haar vriendschap met 
kunstenaarsduo Gilbert & George en hoe ze in de vroege jaren ’70 
deel werd van hun ‘Drinking Sculptures’. 

24.10.2014, 11:00
Visit: 
rondleiding Lynda Morris
Geleid bezoek van 90 minuten aan de tentoonstelling Genuine 
Conceptualism door curator Lynda Morris. 

Voertaal events: Engels
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
Reserveren via reservation@herbertfoundation.org  
Meer informatie op www.herbertfoundation.org

Herbert Library
 
Herbert Library presenteert driemaandelijks een selectie van  
20 publicaties gerelateerd aan Minimal Art, Concept Art, Arte Povera 
en de jaren 1980. Deze uitzonderlijke en vaak zeldzame uitgaves 
bieden bezoekers de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de 
context waarbinnen de activiteiten en tentoonstellingen van Herbert 
Foundation zich situeren. 

Huidige selectie:
Andre Cadere, Histoire d’un travail (1982) 
Hanne Darboven, Goethe (1988) 
Jean-Marc Bustamante, Kunsthalle Bern (1989) 
Niele Toroni, 1,2,3,4,5 (1990) 
Lawrence Weiner, Show and Tell (1992) 
Carl Andre, Works in Belgium (1993) 
Krefeld, Künstler Bücher I (1993) 
Dan Graham, Wild in the Streets (1994) 
Konrad Fischer, Norwich Gallery (1997) 
Jan Vercruysse, Portraits of the Artist (1997) 
Herbert Collection, Many Colored Objects Placed Side by Side  

to Form a Row of Many Colored Objects (2000) 
Catherine Moseley, Conception. The Conceptual Document 

1968-1972 (2001) 
Heimo Zobernig, Austelung Katerlog (2003) 
Marc Goethals, Concrete Poetry, Fluxus and Conceptual Art:  

a Book Friction (2008) 
Jacques Charlier, 100 Sexes d’Artistes (2009) 
Jack Wendler, Dematerialised (2009) 
Sophie Richard, Unconcealed (2009) 
Kurt Ryslavy, ceci n’est qu’une maison bourgeoise (2009) 
Daniel Buren, Le Décor et son Double (1986/2011) (2011) 
Lynda Morris, Dear Lynda… (2012)

De publicaties kunnen aangekocht worden aan de receptie van 
Herbert Foundation op vrijdag en zaterdag van 10:30 tot 16:30. 

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A, Gent 
t: +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org

Gilbert & George, Art & Project Bulletin 47, Spring 1971
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Bibliografie Dirk Lauwaert 1965-1970-
In deze bibliografie werden alle artikels opgenomen van de tijdschriften waarin Dirk Lauwaert debuteerde voor einde 
1970. Informatie tussen vierkante haken is door ons toegevoegd. Sommige anonieme bijdragen kunnen op grond van het 
archief van Dirk Lauwaert, dat zich in het Letterenhuis te Antwerpen bevindt, aan hem worden toegeschreven.

Universitas. Tijdschrift voor universitair katholiek leven

Naast essays schreef Dirk Lauwaert in Universitas geregeld korte filmaankondigingen over de films die op het pro-
gramma stonden van Projekta – de filmclub waarvan Lauwaert een van de drijvende krachten was – en de andere 
Leuvense bioscopen. In onderstaande lijst zijn deze korte stukjes niet opgenomen. Een uitzondering vormt het eerste 
stuk met aankondigingen van 14 januari 1965, voor zover thans bekend zijn debuut als publicist. 

Titel [Omschrijving] datum jrg., nr. pag.

Projekta: donderdag 21 januari [filmaankondigingen] 14 jan. 1965 jrg. 26, nr. 12 p. 6

Deserto Rosso [Il Deserto Rosso van Michelangelo Antonioni] 18 feb. 1965 jrg. 26, nr. 17 pp. 2-4

Pasolini [over Vangelo secondo Mattheo] 25 ma. 1965 jrg. 26, nr. 21 pp. 2-3

Alphaville [Over Jean-Luc Godard] 19 okt. 1965 jrg. 27, nr. 2 pp. 2-3

Fellini: Giulietta van de geesten [m.m.v. Raf Butsraen en Hilde Van Hoof] 24 jan. 1966 jrg. 27, nr. 13 pp. 1-2

Le bonheur [Le bonheur van Agnes Varda] 18 feb. 1966 jrg. 27, nr. 17 p. 7

[Geen titel] [inleiding speciaal nummer over film] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 p. 1

De thematiek van Fellini [Federico Fellini] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 pp. 8-10

interview met Senne Rouffaer [niet ondertekend] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 p. 6

Herwaardering van de akteur [niet ondertekend] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 p. 7

Twee kineasten. Harry Kümel, Roland Verhavert [interviews] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 pp. 12-13

Maria Rosseels [interview, niet ondertekend] 25 feb. 1966 jrg. 27, nr. 18-19 p. 16

Interview met Renée Daalder (anon.) 26 sept. 1966 jrg. 28, nr. 1 pp. 6-7

Jan Blokker. De André Bazin van de Nederlandse film [interview] 17 feb. 1967 jrg. 28, nr. 18 p. 5

Eindelijk Rossellini 24 okt. 1969 jrg. 31, nr. 4 p. 5

Scarface van Howard Hawks 31 okt. 1969 jrg. 31, nr. 5-6 p. 5

Le Streghe – De heksen. Over Pier Paolo Pasolini  15 nov. 1969 jrg. 31, nr. 7 p. 8

Eric Rohmer. De camera voelbaar gemaakt 22 nov. 1969 jrg. 31, nr. 8 p. 7

Howard Hawks 28 nov. 1969 jrg. 31, nr. 9 p. 5

The Damned (Luchino Visconti) 5 dec. 1969 jrg. 31, nr. 10 p. 6

Greta Garbo 12 dec. 1969 jrg. 31, nr. 11 pp. 2-3, 5

La Battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo) 25 apr. 1970 extra nummer p. VI

Film en Televisie

Naast langere artikels schreef Dirk Lauwaert ook korte signalerende stukjes, vooral over boeken. In onderstaande lijst 
zijn enkel de substantiële bijdragen opgenomen.

Titel [Omschrijving] datum, nr.  pag.

Prima della Rivoluzione [Interview met Bernardo Bertolucci] mei-juni 1967, nr. 120-121 pp. 13-16

De minder gelukkige terugkeer van Joszef Katus naar het land van Rembrandt sept. 1967, nr. 124 pp. 10-13

Pesaro ’67. Het derde Internationaal Festival van de nieuwe film okt. 1967, nr. 125 pp. 10-14

[Ingmar Bergman] [n.a.v. Over al deze vrouwen en Persona] nov. 1967, nr. 126 pp. 18-21

Mannheim (Randnotities) [filmfestival Mannheim] dec. 1969, nr. 151 pp. 39-40

La Battaglia di Algeri [film Gillo Pontecorvo] apr. 1970, nr. 155 pp. 24-25

Cinemanifestatie ‘70 [Cinemanifestatie te Utrecht] apr. 1970, nr. 155 pp. 26-27

Zijn er toch goede kinderfilms? [over kinderfilms en volwassenen] ma. 1973, nr. 190 p. 19

Het plezier van filmkijken (4) [over Italiaanse buurtbioscopen] ma. 1973, nr. 190 p. 50

Van collaboratie naar emancipatie (voor het tv-scherm) [over televisie] jan. 1975, nr. 212 p. 44

De planeet televisie [over televisie] feb. 1975, nr. 213 p. 45

Kulturele bilocatie [over televisie] ma. 1975, nr. 214 p. 45

Arrogantie en melancholie [over televisie] apr. 1975, nr. 215 p. 44

Passiviteit als burgerzin [over televisie] mei-juni 1975, nr. 216-217 p. 44

In de kamer hiernaast [over televisie] juli-aug. 1975, nr. 218-219 p. 53

Waar komt het beeld vandaan? of drukwerk [over televisie] sept. 1975, nr. 220 p. 46

Het overbodige uiterlijk [over televisie] okt. 1975, nr. 221 p. 46

‘Men’ als masker [over televisie] nov. 1975, nr. 222 p. 47

Visuele democratisering [over televisie] dec. 1975, nr. 223 p. 48

De Televisievijver [over televisie] jan. 1976, nr. 224 p. 49

Ronconi’s ‘Orlando’ [over een televisiefeuilleton van Luca Ronconi] jan. 1976, nr. 224 p. 50

Het filmjaar 1975. The best ten 1975 feb. 1976, nr. 225 p. 5

Vrijen met het beeld [over televisie] feb. 1976, nr. 225 p. 47

Ik ben er. Jij bent er. Wij zijn er [over televisie] ma. 1976, nr. 226 p. 48

Souvenirs d’en France [film van André Téchiné] apr. 1976, nr. 227 pp. 18-19

De Gadget en de Cultuur [over televisie] apr. 1976, nr. 227 p. 47

De zekerheden van het massieve [over televisie] mei-juni 1976, nr. 228-229 p. 48

Het Panische Dynamisme [over televisie] juli-aug. 1976, nr. 230-231 p. 49

J.-L. Godard / Numéro Deux sept. 1976, nr. 232 pp. 22-23

Kwantitatieve Democratie [over televisie] sept. 1976, nr. 232 p. 47

Het aaien en het slaan [over televisie] okt. 1976, nr. 233 p. 48

Die Marquise van O. [film van Eric Rohmer] nov. 1976, nr. 234 pp. 24-25

Het uniform van de ernst [over televisie] nov. 1976, nr. 234 p. 48

Uit huis [over televisie] dec. 1976, nr. 235 p. 47

[Versus, SUN, Nijmegen] [tijdschriftbespreking, rubriek Boeken] mei-juni 1983, nr. 312-313 pp. 23

10 x Fred Astaire & Ginger Rogers okt. 1983, nr. 317 pp. 28-29

De ‘politique des auteurs’, een strategische polemiek apr. 1984, nr. 323 pp. 44-45

De Hollywood-fotograaf. Onbekend, maar hij zag alles voor ons sept. 1984, nr. 328 p. 22

Het kijken van nu naar vroeger [de ‘primitieve film’] nov. 1984, nr. 330 p. 30

Mathilde [film Emile Poppe] jan. 1986, nr. 344 p. 33

Restaurateur Enno Patalas over Langs Metropolis feb. 1987, nr. 357 p. 32-33

Op zoek naar de andere Sirk [Douglas Sirk] ma. 1987, nr. 358 p. 34

Van Pisa naar Griffith. Waarin film en architectuur verschillen sept. 1987, nr. 364 pp. 20-21

Fred Astaire, filmmaker en danser sept. 1987, nr. 364 p. 29

Roger Leenhardt, Chroniques de cinéma, Paris  nov. 1987, nr. 366 pp. 34-35

Te veel (figuranten) wordt te weinig (vorm) [Bernardo Bertolucci] dec. 1987, nr. 367 p. 11

Kultuurleven

Van juli 1986 tot dec. 1988 verschenen tevens uiterst korte signalerende stukjes van Dirk Lauwaert over nieuwe publi-
caties. Deze werden niet in de lijst opgenomen.

Titel [Omschrijving] datum jrg., nr. pag.

Joseph Losey juni 1967 jrg. 34, nr. 5 pp. 370-380

Het 28e Filmfestival van Venetië 1967 nov. 1967 jrg. 34, nr. 9 pp. 654-661

[H. Agel, Les grands cinéastes que je propose] Varia jan. 1968 jrg. 35, nr. 1 pp. 68-69

Filmkritiek [rubriek Film] mei 1969 jrg. 36, nr. 4 pp. 286-292

Praten over cultuur dec. 1976 jrg. 43, nr. 10 pp. 894-910

Alexander Rodtschenko. Speurwerk en enthousiasme [rubriek Varia] feb. 1981 jrg. 48, nr. 2 pp. 121-123

De afstand tussen Frankrijk en fotografie [rubriek Varia] juni 1981 jrg. 48, nr. 5 pp. 414-417

Pissarro – peripatetisch sept. 1981 jrg. 48, nr. 7 pp. 604-607

Fotografie in Parijs (1). Een colloquium  jrg. 50, nr. 1 pp. 21-23

Tijdschrift: Kunst & cultuur

Enkele korte, louter signalerende stukjes werden niet in deze lijst opgenomen.

Titel [Omschrijving] datum jrg., nr. pag.

The Madwomen of Chaillot [film Brian Forbes] 25 feb. 1970 jrg. 3, nr. 8 p. 12

Skrien [Nederlandse filmtijdschrift] 25 feb. 1970  jrg. 3, nr. 8 p. 12 

Cinemanifestatie ’70 4 ma. 1970 jrg. 3, nr. 9 p. 12

Serafino [film Pietro Germi] 4 ma. 1970 jrg. 3, nr. 9 pp. 12-13

De Slag van Algiers [film Gillo Pontecorvo] 11 ma. 1970 jrg. 3, nr. 10 p. 12

The Rain People [film Francis Ford Coppola] 11 ma. 1970 jrg. 3, nr. 10 pp. 12-13

Het voorprogramma [het voorprogramma bij filmvoorstellingen] 18 ma. 1970 jrg. 3, nr. 11 p. 12

Cinematics [Engels tijdschrift] 18 ma. 1970 jrg. 3, nr. 11 p. 12

Afrikaanse film 18 ma. 1970 jrg. 3, nr. 11 pp. 12-13

Show [Amerikaans filmmaandblad] 18 ma. 1970 jrg. 3, nr. 11 p. 13

Cinema [bespreking Engels filmtijdschrift] 18 ma. 1970 jrg. 3, nr. 11 p. 13

Het voorprogramma (2) [het voorprogramma in de bioskoop] 25 ma. 1970 jrg. 3, nr. 12 p. 12

The Heart is a lonely hunter (John and Mick) [film R.E. Miller] 25 ma. 1970 jrg. 3, nr. 12 p. 12

Een liefde van Tsjechov [film Serge Youtkevitch] 25 ma. 1970 jrg. 3, nr. 12 pp. 12-13

More [film Barbet Schroeder] 25 ma. 1970 jrg. 3, nr. 12 p. 13

Billy Graham en Walt Disney 1 apr. 1970 jrg. 3, nr. 13 p. 12

Solo [film Jean-Pierre Mocky] 1 apr. 1970 jrg. 3, nr. 13 p. 12

Mon Oncle Benjamin [film Edouard Molinaro] 1 apr. 1970 jrg. 3, nr. 13 p. 12

Sierra Torride (Two Mules for Sister Sara) [film Don Siegel] 1 apr. 1970 jrg. 3, nr. 13 p. 13

The Arrangement [film Elia Kazan] 8 apr. 1970 jrg. 3, nr. 14 pp. 12-13

Goto, l’île d’amour [film Walerian Borowczyk] 15 apr. 1970 jrg. 3, nr. 15 p. 12

Borsalino [film van Jacques Deray] 15 apr. 1970 jrg. 3, nr. 15 pp. 12-13

The Navigator, Charlot en het ‘wilde vertellen’ 22 apr. 1970 jrg. 3, nr. 16 p. 12

La Horse [film Jean Gabin] 22 apr. 1970 jrg. 3, nr. 16 pp. 12-13

Le Grand Tournant [documentaire Henri de Turenne] 29 apr. 1970 jrg. 3, nr. 17 p. 12

L’ours et la poupée [film Michel Deville] 29 apr. 1970 jrg. 3, nr. 17 p. 12

Hoa Binh [film Raoul Coutard] 29 apr. 1970 jrg. 3, nr. 17 pp. 12-13

De gebroeders Karamazov [film Ivan Piriev] 29 apr. 1970 jrg. 3, nr. 17 p. 13

Le Passager de la pluie [film René Clément] 6 mei 1970 jrg. 3, nr. 18 p. 12

The Untouchables [film Giuliano Montaldo] 6 mei 1970 jrg. 3, nr. 18 p. 12

Dernier Domicile Connu [film José Giovanni] 6 mei 1970 jrg. 3, nr. 18 pp. 12-13

Airport [film George Seaton] 13 mei 1970 jrg. 3, nr. 19 p. 12

Heureux qui comme Ulysse… [film Henri Colpi]  13 mei 1970 jrg. 3, nr. 19 pp. 12-13

The Christmas Tree [film Terence Young] 20 mei 1970 jrg. 3, nr. 20 p. 12

Medium Cool [film Haskell Wexler] 20 mei 1970 jrg. 3, nr. 20 p. 12

Umberto Eco [Eco’s rubriek I segni e i miti in L’espresso] 20 mei 1970 jrg. 3, nr. 20 p. 13

Les Choses de la vie [film Claude Sautet] 27 mei 1970 jrg. 3, nr. 21 p. 12

Zabriskie Point [film Michelangelo Antonioni] 27 mei 1970 jrg. 3, nr. 21 p. 13

Jagdszenen aus Niederbayern [film Peter Fleischmann] 3 juni 1970 jrg. 3, nr. 22 p. 12

Rolling Stone [Richard Staehling over Teen Movies] 3 juni 1970 jrg. 3, nr. 22 pp. 12-13

Jeune Afrique 3 juni 1970 jrg. 3, nr. 22 p. 13

Skoop [apr.nummer Skoop] 3 juni 1970 jrg. 3, nr. 13

Alice’s Restaurant [film Arthur Penn] 10 juni 1970 jrg. 3, nr. 23 p. 12

Audiard en Peckinpah [films van Jacques Audiard en Sam Peckinpah] 10 juni 1970 jrg. 3, nr. 23 pp. 12-13
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Mythologies [Mythologies van Roland Barthes] 10 juni 1970 jrg. 3, nr. 23 p. 13

Filmkunst of cultuurindustrie 17 juni 1970 jrg. 3, nr. 24 pp. 12-13

Oh dear, I lost my mind (1) 16 sept. 1970 jrg. 3, nr. 25 p. 12

Oh dear, I lost my mind (2) 23 sept. 1970 jrg. 3, nr. 26 p. 12

De Teleurgang van de Waterhoek [film Fons Rademakers] 23 sept. 1970 jrg. 3, nr. 26 pp. 12-13

Woodstock [documentaire Michael Wadleigh] 30 sept. 1970 jrg. 3, nr. 27 p. 12

Warrendale, Children in Conflict, John Brown [film Warrendale, Allan King] 30 sept. 1970 jrg. 3, nr. 27

On The Road (1) 30 sept. 1970 jrg. 3, nr. 27 p. 17

London Notes [undergroundfilmfestival, Londen] 7 okt. 1970 jrg. 3, nr. 28 pp. 12-13

On The Road (2) [Eerste nummer van Evolutie, Dwars Blad van Dolle Mina] 7 okt. 1970 jrg. 3, nr. 28 p. 17

Combinaties tussen film en geschiedenis 14 okt. 1970 jrg. 3, nr. 29 p. 12

The Sunday Times Magazine 14 okt. 1970 jrg. 3, nr. 29 p. 13 

On The Road (3) [Het rode boekje voor scholieren] 21 okt. 1970 jrg. 3, nr. 30 p. 3

Vrouw zijn als beroep [de vrouw in 4 films] 21 okt. 1970 jrg. 3, nr. 30 pp. 12-13

Auteurs, genres en reeksen 28 okt. 1970 jrg. 3, nr. 31 pp. 12-13

They shoot horses, don’t they? [film Sidney Pollack] 4 nov. 1970 jrg. 3, nr. 32 pp. 12-13

The Boatnicks [film Norman Tokar] 4 nov. 1970 jrg. 3, nr. 32 p. 13

Vaststellingen bij Les Novices en Le Cercle Rouge [films van Casaril en Melville] 11 nov. 1970 jrg. 3, nr. 33 pp. 12-13

Look [nummer van tijdschrift] 11 nov. 1970 jrg. 3, nr. 33 p. 13

Nou ja 18 nov. 1970 jrg. 3, nr. 34 pp. 12-13

Sunday Times Magazine 18 nov. 1970 jrg. 3, nr. 34 p. 13

Faces 25 nov. 1970 jrg. 3, nr. 35 pp. 12-13

Hans Richter 2 dec. 1970 jrg. 3, nr. 36 p. 12

Hollywood Cameramen [interviewbundel van Charles Higham] 2 dec. 1970 jrg. 3, nr. 36 pp. 12-13

Ciné-revue. Cinémonde [Frans weekblad over film] 9 dec. 1970 jrg. 3, nr. 37 p. 12

Cinémonde/Cinérevue  9 dec. 1970 jrg. 3, nr. 37 pp. 12-13

On The Road (4) [over het Kommuneboek] 9 dec. 1970 jrg. 3, nr. 37 pp. 16-17

35 jaar later [over Jacques Feyder] 16 dec. 1970 jrg. 3, nr. 38 p. 12

Mauricio Kagel’s Ludwig van… 16 dec. 1970 jrg. 3, nr. 38 pp. 12-13

The New American [De nieuwe Amerikaanse film] 23 dec. 1970 jrg. 3, nr.39 pp. 12-13

Diffusing products and ideas 30 dec. 1970 jrg. 3, nr. 40 p. 17

Louis De Funès 7 jan. 1971 jrg. 4, nr. 1 pp. 16-17

De ideeën-markt 7 jan. 1971 jrg. 4, nr. 1 p. 17

On The Road (5) 7 jan. 1971 jrg. 4, nr. 1 pp. 24-25

Sesame Street [kindertelevisieshow] 7 jan. 1971 jrg. 4, nr. 1 p. 26

The best films of the year 21 jan. 1971 jrg. 4, nr. 2 p. 16 

De ideeënmarkt (2) 21 jan. 1971 jrg. 4, nr. 2 pp. 16-17

Een citaat 21 jan. 1971 jrg. 4, nr. 2 p. 17

Televisie guerrilla / Guerilla televisie 21 jan. 1971 jrg. 4, nr. 2 p. 26

Bioscopen 4 feb. 1971 jrg.4, nr. 3 p. 18

Spartacus [film Stanley Kubrick] 4 feb. 1971 jrg. 4, nr. 3 pp. 18-19

The Only Game in Town [George Stevens] 4 feb. 1971 jrg. 4, nr. 3 p. 19

Film [maandblad Film] 4 feb. 1971 jrg. 4, nr. 3 p. 19

Cinema 9 [tijdschrift Cinema 9]  4 feb. 1971 jrg. 4, nr. 3 p. 19

Radio en Permanence 4 feb. 1971 jrg. 4, nr. 3 p. 28

The Magnificent Seven [film John Sturges] 18 feb. 1971 jrg. 4, nr. 4 p. 19

You Can’t Win ‘em All [Les Baroudeurs van Peter Collinson] 18 feb. 1971 jrg. 4, nr. 4 p. 19

Sacrale Televisie 18 feb. 1971 jrg. 4, nr. 4 p. 26

Radiokritiek 18 feb. 1971 jrg. 4, nr. 4 p. 28

Nostalgia 4 ma. 1971 jrg. 4, nr. 5 p. 16

Mourir d’aimer [film André Cayatte] 4 ma. 1971 jrg.4, nr. 5 pp. 16-17

Le Genou de Claire [film Eric Rohmer] 4 ma. 1971 jrg. 4, nr. 5 p. 17

Omtrend [nieuw tijdschrift] 4 ma. 1971 jrg. 4, nr. 5 pp. 24-25

VPRO-BRT 4 ma. 1971 jrg. 4, nr. 5 p. 26

Regionale Radio 4 ma. 1971 jrg. 4, nr. 5 p. 28

Mira [film Fons Rademakers] 18 ma. 1971 jrg. 4, nr. 6 pp. 16-17

Filmmuseum [3e festival van jonge en onuitgegeven films] 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 16

Jeune Cinéma [Maandblad] 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 16

William Klein [films van William Klein] 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 17

Cinéma 71 [tijdschrift] 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 17 

De taaltrauma 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 26

Community Radio 1 apr. 1971 jrg. 4, nr. 7 p. 28

Dr. Strangelove [film Stanley Kubrick] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 16

Waterloo [film Sergej Fjodorovitsj Bondartsjoek]  15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 pp. 16-17

Japan [Dossier Japanse films in Film en televisie] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 17

Van Melies tot de Marginale film [summerschool Dommelhof] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 17

De Rebellie van Lafras Verwey [luisterspel] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 28

De vrouw onder het schavot [luisterspel Anton Quintana] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 28 

Het interview [luisterspel Matjaz Kmeci] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 p. 28

Image-building [Promotiebeleid v.h. Pentagon] 15 apr. 1971 jrg. 4, nr. 8 pp. 28-29

Peau d’âne [film Jacques Demy] 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 p. 16

Pinky van Kazan [film Elia Kazan] 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 pp. 16-17

Voorprogramma [voorprogramma bioscoop] 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 p. 17 

Une famille ouvrière [boek Jacques Destray] 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 p. 24

The Selling of the Pentagon [tv-programma CBS] 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 p. 26

Godards radio 29 apr. 1971 jrg. 4, nr. 9 p. 28

Images Traumatisantes 13 mei 1971 jrg. 4, nr. 10 p. 16

Certifié exact [filmvertoningen door tijdschrift Certifié exact] 13 mei 1971 jrg. 4, nr. 10 pp. 16-17 

Negatieve televisie 13 mei 1971 jrg. 4, nr. 10 p. 26

Radio Vampire [radiokroniek David Wade] 13 mei 1971 jrg. 4, nr. 10 p. 28

Bioscoop-erotiek 27 mei 1971 jrg. 4, nr. 11 p. 16

The Liberation of L.B. Jones [film William Wyler] 27 mei 1971 jrg. 4, nr. 11 pp. 16-17

Ryan’s Daughter [film David Lean] 27 mei 1971 jrg. 4, nr. 11 p. 17

Film op televisie 27 mei 1971 jrg. 4, nr. 11 p. 26

Love Story [film Arthur Hiller] 10 juni 1971 jrg. 4, nr. 12 p. 16

Monte Walsh [film William Fraker] 10 juni 1971 jrg. 4, nr. 12 p. 16

Il Conformista [film Bernardo Bertolucci] 10 juni 1971 jrg. 4, nr. 12 pp. 16-17

Obsessions [film Pim de la Parra] 24 juni 1971 jrg. 4, nr. 13 p. 16

Elvis, that’s the way it is [artikel Wim Wenders in Filmkritik] 24 juni 1971 jrg. 4, nr. 13 pp. 16-17

Taking-off [film Milan Forman] 24 juni 1971 jrg. 4, nr. 13 p. 18

Panic in The Needle Park [film Jerry Schatzberg] 24 juni 1971 jrg. 4, nr. 13 p. 18

Death in Venice [film Luchino Visconti] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 14

Macho Callahan (1) [western Bernard L. Kowalski] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 14

Macho Callahan (2) [tijdschrift Variety over Macho Callahan] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 14

Raphaël ou le débauché [film Deville & Companeez] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 15

Western [maandschrift mai over westerns] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 15

Focus on Film [Brits filmtijdschrift] 8 juli 1971 jrg. 4, nr. 14 p. 15

Vakantie-Bioscoop 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 18

Cheyenne Social Club [film Gene Kelly] 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 18

Jan Blokker [n.a.v. interview in Vrij Nederland] 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 pp. 18-19

Traffic [film Jacques Tati] 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 19

Encounter [Roger Manvell over explosie filmstudies] 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 19

Politics of Cinema [films van Ossie Davis en Gillo Pontecorvo]  19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 20

Musical [BRT-programma over musical] 19 aug. 1971 jrg. 4, nr. 15 p. 26

De Nederlandse film 2 sept. 1971 jrg. 4, nr. 16 pp. 20-21

Filmgeschiedenis [geschiedenis v.d. Nederlandse film] 2 sept. 1971 jrg. 4, nr. 16 p. 21

Kritiek in Nederland [Filmkritiek] 2 sept. 1971 jrg. 4, nr. 16 p. 22

Little Big Man [film Arthur Penn] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 p. 16

Sacco e Vanzetti [film Giuliano Montaldo] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 pp. 16-17

Doctor’s Wives [film George Schaefer] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 p. 17

Uomini Contro [film Francesco Rosi] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 p. 18

The Go-Between [film Joseph Losey] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 p. 18

Programmatie [Films op de Duitse tv (ZDF)] 16 sept. 1971 jrg. 4, nr. 17 p. 19

Laurel en Hardy 30 sept. 1971 jrg. 4, nr. 18 p. 26

Vanishing Point [autorijden en film kijken] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 p. 14

Five Easy, Pieces [film Bob Rafelson] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 pp. 14-15

There’s a girl in my soup [films geproduceerd door Mike J. Frankovitch] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 p. 15

Pretty maids all in a row [film Roger Vadim] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 p. 15

Juste avant la nuit [film Claude Chabrol] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 p. 16

Catch me a Spy [film Dick Clement] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 pp. 16-17

Tribes [avant-premières in Brusselse bioscoop Piccadilly] 14 okt. 1971 jrg. 4, nr. 19 p. 17

Film en urbanistiek 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 16

La maison sous les arbres [film René Clément] 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 16

The Horsemen [film John Frankenheimer] 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 17

Ostia [film Sergio Citti] 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 18 

The Hunting Party [film Don Medford] 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 pp. 18-19

Le Saur de l’Ange [film Yves Boisset]  28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 19

L’Invitée [film Vittorio de Seta] 28 okt. 1971 jrg. 4, nr. 20 p. 19

Sunday, Bloody Sunday [film John Schlesinger] 11 nov. 1971 jrg. 4, nr. 21 p. 16

The Hired Hand [film Peter Fonda] 11 nov. 1971 jrg. 4, nr. 21 p. 16

Walkabout [film Nicolas Roeg] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 p. 14

Red Sun [film Terence Young] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 p. 14

The Grissom Gang [Robert Aldrich] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 p. 15

5 + 1 [films over popconcerten] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 p. 15

Le Sauveur [film Michel Mardore] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 p. 16

The Touch [film Ingmar Bergman] 25 nov. 1971 jrg. 4, nr. 22 pp. 16-17

In de klas [n.a.v. het bekijken van Le Mans van Lee Katzin] 9 dec. 1971 jrg. 4, nr. 23 p. 16

Boulevard du Rhum [film Robert Enrico] 9 dec. 1971 jrg. 4, nr. 23 p. 16

Shaft [film Gordon Parks] 9 dec. 1971 jrg. 4, nr. 23 pp. 16-17

Les mariés de l’an 2 [film Jean-Paul Rappenau] 9 dec. 1971 jrg. 4, nr. 23 p. 17

Modern Times [film Charlie Chaplin]  23 dec. 1971 jrg. 4, nr. 4 p. 16

Musicals en Bogart [musicals en Humphrey Bogart in Filmmuseum, Brussel] 23 dec. 1971 jrg. 4, nr. 24 pp. 16-17

Where Eagles Dare [film Brian Hutton] 23 dec. 1971 jrg. 4, nr. 24 p. 17

L’albatros [film Jean-Pierre Mocky] 23 dec. 1971 jrg. 4, nr. 24 p. 17

1971 [filmbalans van 1971] 6 jan. 1972 jrg. 5, nr. 1 p. 14

Lucky Luke [Lucky Luke en de cinema-western] 6 jan. 1972 jrg. 5, nr. 1 pp. 14-15 

La Folie des Grandeurs [film Gérard Oury, met Louis de Funès] 6 jan. 1972 jrg. 5, nr. 1 p. 15

The Aristocats [serie tekenfilms] 6 jan. 1972 jrg. 5, nr. 1 p. 16

Perfect Friday. The Anderson Tapes [films van Peter Hall en Sidney Lumet] 6 jan. 1972 jrg. 5, nr. 1 p. 16

Summer of ’42 [film Robert Mulligan]  20 jan. 1972 jrg. 5, nr. 2 p. 14

Diamonds are forever [Bondfilm van Huy Hamilton] 20 jan. 1972 jrg. 5, nr. 2 pp. 14-15

The Love Machine [producent Mike J. Frankovitch] 20 jan. 1972 jrg. 5, nr. 2 p. 15

Joe Hill [film Bo Widerberg] 20 jan. 1972 jrg. 5, nr. 2 p. 15

Andy Warhol [films van Andy Warhol] 20 jan. 1972 jrg. 5, nr. 2 p. 26

The Devils [film Ken Russell e.a.] 3 feb. 1972 jrg. 5, nr. 3 p. 16

Melodrama [dossier Melodrama in Cinema ’71] 3 feb. 1972 jrg. 5, nr. 3 p. 16

Bond [succes Bondfilms] 3 feb. 1972  jrg. 5, nr. 3 p. 16

Sans Mobile Apparent. La part du Lion 3 feb. 1972 jrg. 5, nr. 3 p. 17

A Movie [kortfilm Wet and Wild van G. Rohlof] 3 feb. 1972 jrg. 5, nr. 3 p. 17

Tijdschriften [Bijdragen in diverse tijdschriften] 3 feb. 1972 jrg. 5, nr. 3  p. 17
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Western [Amerikaanse en Italiaanse western ] 17 feb. 1972 jrg. 5, nr. 4 p. 18

Les Techniques de l’Amour Physique [film Jean Gondonneau] 17 feb. 1972 jrg. 5, nr. 4 p. 19

Pierre Perrault [nummer Image et son] 17 feb. 1972 jrg. 5, nr. 4 p. 19

De Franse film [nummer Cinéma ’72] 17 feb. 1972 jrg. 5, nr. 4 p. 19

Film in de televisie [Brochure van filmdienst BRT] 17 feb. 1972 jrg. 5, nr. 4 p. 26

Wild Rovers [film Blake Edwards] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 16

La Strategia del Ragno [film Bernardo Bertolucci] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 pp. 16-17

Decamerone [film Piero Paolo Pasolini] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 17

Hollywood [twee nummers van Esquire] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 17

Ook over Les lèves rouges [film Harry Kümel] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 18

Le Rendez-vous à Bray [film André Delvaux] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 18 

Big Jake [western van George Sherman] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 18

Fools [film Tom Gries] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 pp. 18-19

Illustraties [film- en starfoto’s] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 19

Wayne-nostalgia [setfoto’s Bob Willoughby] 2 ma. 1972 jrg. 5, nr. 5 p. 19

Carnal Knowledge en Feiffer [Mike Nichols en scenarist Jules Feiffer] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 pp. 14-15

Howard Hughes [n.a.v. een setfoto uit 1943 van Hughes] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 p. 15

Straw Dogs [film van Sam Peckinpah] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 p. 15

Klute [Alan J. Pakula] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 p. 16

Bananas [film Woody Allen] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 pp. 16-17

The French Connection [film William Friedkin] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 p. 17

Had [nieuw Frans tijdschrift] 16 ma. 1972 jrg. 5, nr. 6 p. 17

Les Camisards [film René Allio] 30 ma. 1972 jrg. 5, nr. 7 p. 16

Les Deux Anglaises et le Continent [film François Truffaut] 30 ma. 1972 jrg. 5, nr. 7 pp. 16-17

Des machines à faire pleurer [Amerikaanse en Europese ‘tearjerkers’] 30 ma. 1972 jrg. 5, nr. 7 p. 17

La Salamandre [film Alain Tanner] 13 apr. 1972 jrg. 5, nr. 8 p. 16

Franz [film Jacques Brel] 13 apr. 1972 jrg. 5, nr. 8 p. 16

Egypte [Fotomontage Sunday Times Magazine] 13 apr. 1972 jrg. 5, nr. 8 pp. 16-17

Filmindustrie [over Amerikaanse filmindustrie in Image et son] 13 apr. 1972 jrg. 5, nr. 8 p. 17

Lost Films [fotocollectie ‘Lost Films’, MoMA, NY] 13 apr. 1972 jrg. 5, nr. 8 p. 17

Louisa, een woord van liefde [film Collet & Drouot] 27 apr. 1972 jrg. 5, nr. 9 pp. 14-15

Venus of Broadway [Foto van Nathalia Wood] 27 apr. 1972 jrg. 5, noot 9 p. 15

Kill [film Romain Gary] 27 apr. 1972 jrg. 5, nr. 9 p. 15

A Clockwork Orange [film Stanley Kubrick] 11 mei 1972 jrg. 5, nr. 10 p. 14

Le Tueur [Denys de La Pattelière] 11 mei 1972 jrg. 5, nr. 10 pp. 14-15

The Vanishing Art-Movie 11 mei 1972 jrg. 5, nr. 10 p. 15

Me Tarzan, You Jane [bioscoopfoto uit de Tarzan-reeks] 11 mei 1972 jrg. 5, nr. 10 p. 15

Nicholas and Alexandra [film van Franklin J. Schaffner] 25 mei 1972 jrg. 5, nr. 11 p. 14

Louisa en Malpertuis [films van Collet & Drouot] 25 mei 1972 jrg. 5, nr. 11 p. 14

Plaza Suite [Arthur Hiller] 25 mei 1972 jrg. 5, nr. 11 pp. 14-15

Fan Magazines 25 mei 1972 jrg. 5, nr. 11 p. 15

Il Giardino dei Finzi Contini [film Vittorio De Sica] 8 juni 1972 jrg. 5, nr. 12 p. 16

Policiers 8 juni 1972 jrg. 5, nr. 12 pp. 16-17

Fellini Roma [Roma van Fellini] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 p. 14

Continental Circus [documentaire over motorsport van Jérôme Laperrousaz] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 p. 14

Macbeth [Shakespeareverfilming Roman Polanski]  22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 pp. 14-15

L’aventure c’est l’aventure [film Claude Lelouch] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 p. 15

Film Design [het ‘designwerk’ rond filmq] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 p. 16

WUSA [film Stuart Rosenberg] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 p. 16

Le Chagrin et la Pitié [documentaire Marcel Ophuls] 22 juni 1972 jrg. 5, nr. 13 pp. 16-17

Pocket Money [film Stuart Rosenberg] 6 juli 1972 jrg. 5, nr. 14 p. 12

Harold and Maude [film Hal Ashby] 6 juli 1972 jrg. 5, nr. 14 pp. 12-13

Il Proletariato va in Paradiso [film Elio Petri] 6 juli 1972 jrg. 5, nr. 14 p. 13

Das Unheil [film Peter Fleischmann] 6 juli 1972 jrg. 5, nr. 14 p. 13

Frenzy [film Alfred Hitchcock] 24 aug. 1972 jrg. 5, nr. 15 pp. 16-17

Interview [maandblad Andy Warhol] 24 aug. 1972 jrg. 5, nr. 15 p. 17

The Boyfriend [film Ken Russell] 7 sept. 1972 jrg. 5, nr. 16 pp. 16-17

Kannibalen [films van Liliana Cavani en Nelson Pereira dos Santos] 7 sept. 1972 jrg. 5, nr. 16 p. 17

Tout va bien [film Jean-Luc Godard] 21 sept. 1972 jrg. 5, nr. 17 p. 16

Take the money and run [film Woody Allen] 21 sept. 1972 jrg. 5, nr. 17 p. 17

The Visitors [film Elia Kazan] 21 sept. 1972 jrg. 5, nr. 17 p. 17

Berrigan en Trotski [films van Gordon Davidson en Joseph Losey] 5 okt. 1972 jrg. 5, nr. 18 p. 16

Jean Yanne [Yanne’s Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil] 5 okt. 1972 jrg. 5, nr. 18 p. 16

Skyjacked [film John Guillermin] 5 okt. 1972 jrg. 5, nr. 18 pp. 16-17

Sirk [interviewboek John Halliday over Douglas Sirk] 5 okt. 1972 jrg. 5, nr. 18 p. 17

Mon Oncle Antoine [film Claude Jutra] 5 okt. 1972 jrg. 5, nr. 18 p. 26

Cabaret [film Bob Fosse] 19 okt. 1972 jrg. 5, nr. 19 p. 18

The Candidate [film Michael Ritchie] 19 okt. 1972 jrg. 5, nr. 19 p. 19

Filmmuseum [relatie film-literatuur] 19 okt. 1972 jrg. 5, nr. 19 p. 19

Bunuel [Le Charme discret de la bourgeoisie] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 p. 20

The Hospital [film Arthur Hiller] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 p. 20

Le fleuve [film Jean Renoir] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 pp. 20-21

Docteur Popaul [Claude Chabrol] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 p. 21

A Case of Murder [film Blake Edwards] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 p. 21

The Filmgoer’s Companion [Filmnaslagwerk] 2 nov. 1972 jrg. 5, nr. 20 p. 21

Liza [film Marco Ferreri] 16 nov. 1972 jrg. 5, nr. 21 p. 20

Millhouse: A white Comedy [film Emile de Antonio] 16 nov. 1972 jrg. 5, noot 21 pp. 20-21

L’Attentat [film Yves Boisset] 16 nov. 1972 jrg. 5, noot 21 p. 21

The Godfather [film Francis Ford Coppola] 30 nov. 1972 jrg. 5, nr. 22 pp. 16-17

Circus Girls [film Walter Gutman] 30 nov. 1972 jrg. 5, nr. 22 p. 17

Deliverance [film John Boorman] 14 dec. 1972 jrg. 5, nr. 23 p. 18

Une Belle Fille Comme Moi [film François Truffaut] 14 dec. 1972 jrg. 5, nr. 23 pp. 18-19

Andrei Roeblev [film Andrej Tarkovski] 14 dec. 1972 jrg. 5, nr. 23 p. 19

Superstar [bundel gesprekken met filmmakers van Joseph Gelmis]  14 dec. 1972 jrg. 5, nr. 23 p. 19

De Filmtrein naar Knokke [Negende nationale festival van de Belgische film] 28 dec. 1972 jrg. 5, nr. 24 p. 16

Fritz the Cat [tekenfilm van Bashki] 28 dec. 1972 jrg. 5, nr. 24 pp. 16-17

The War Between Men and Women [film Melville Shavelson] 28 dec. 1972 jrg. 5, nr. 24 p. 17

What’s up Doc? [film Peter Bogdanovtich] 11 jan. 1973 jrg. 6, nr. 1 p. 18

The Great Dictator [film Charlie Chaplin] 11 jan. 1973 jrg. 6, nr. 1 pp. 18-19

Götter der Pest [film Rainer Werner Fassbinder] 11 jan. 1973 jrg. 6, nr. 1 p. 19

Film Review [jaarboek film in Britse bioscopen]  11 jan. 1973 jrg. 6, nr. 1 p. 19

Bij de Beesten af [film Bert Haanstra] 25 jan. 1973 jrg. 6, nr. 2 p. 16

Een Bond-boek [het boek James Bond in the cinema van John Borsnan] 25 jan. 1973 jrg. 6, nr. 2 pp. 16-17

Family Life [film van Kenneth Loach] 8 feb. 1973 jrg. 6, nr. 3 pp. 18-19

César et Rosalie [film van Claude Sautet] 8 feb. 1973 jrg. 6, nr. 3 p. 19

Filmfan [nieuw Nederlands filmblad]  8 feb. 1973 jrg. 6, nr. 3 p. 19

The Last Picture Show [film van Peter Bogdanovitch] 22 feb. 1973 jrg. 6, nr. 4 pp. 18-19

[Monroe-tentoonstelling] Monroe-fototentoonstelling te Antwerpen 22 feb. 1973 jrg. 6, nr. 4 p. 19

Butterflies are free [producent Mike Frankovich en actrice Goldie Hawn] 22 feb. 1973 jrg. 6, nr. 4 p. 19

Camera Sutra [film Robbe de Hert] 8 ma. 1973 jrg. 6, nr. 5 pp. 18-19

Play it again Sam [film Woody Allen] 8 ma. 1973 jrg. 6, nr. 5 p. 19

Tel Quel [artikel van Jean-Luc Godard en Jean-Pierre Gorin] 8 ma. 1973 jrg. 6, nr. 5 p. 19

Malpertuis [film Harry Kümel] 22 ma. 1973 jrg. 6, nr. 6 pp. 20-21

Last Tango in Paris [Marlon Brando in de film van Bernardo Bertolucci] 5 apr. 1973 jrg. 6, nr. 7 pp. 18-19

Never Give An Inch [Lee Remick in een film van Paul Newman] 5 apr. 1973 jrg. 6, nr. 7 p. 19

Sound of Music [de musicalfilm van Robert Wise terug in de bioscoop] 19 apr. 1973 jrg. 6, nr. 8 pp. 16-17

La Femme en Bleu [film Michel Deville] 19 apr. 1973 jrg. 6, nr. 8 p. 17

Underworld USA [boek over gangsterfilms van Colin McArthur] 19 apr. 1973 jrg. 6, nr. 8 p. 17

Don Juan 1973 [film Roger Vadim] 3 mei 1973 jrg. 6, nr. 9 pp. 18-19

Trash [film Andy Warhol] 17 mei 1973 jrg. 6, nr. 10 pp. 16-17

L’Etat de Siège [film Costa-Gravas] 17 mei 1973 jrg. 6, nr. 10 p. 17

De inbreker [film Frans Weisz] 17 mei 1973 jrg. 6, nr. 10 p. 17

Fat City [film John Huston] 31 mei 1973 jrg. 6, nr. 11 pp. 18-19

The Poseidon Adventure [film Ronald Neame] 31 mei 1973 jrg. 6, nr. 11 p. 19

Portnoy’s Complaint [film Ernest Lehman] 31 mei 1973 jrg. 6, nr. 11 p. 19

Marjoe [documentaire van Howard Smith en Sarah Kernochan] 31 mei 1973 jrg. 6, nr. 11 p. 19

La Nuit Américaine [film François Truffaut] 14 juni 1973 jrg. 6, nr. 12 p. 16

The Heartbreak Kid [film Elaine May] 14 juni 1973 jrg. 6, nr. 12 p. 17

François Truffaut [boek L’Univers de François Truffaut van Dominique Fanne] 14 juni 1973 jrg. 6, nr. 12 p. 17

Les Noces Rouges [film Claude Chabrol] 28 juni 1973 jrg. 6, nr. 13 pp. 16-17

Claude Chabrol [publicaties over Claude Chabrol] 28 juni 1973 jrg. 6, nr. 13 p. 17

L’Enfance Nue [film Maurice Pialat] 28 juni 1973 jrg. 6, nr. 13 p. 17

Ludwig [film Luchino Visconti] 12 juli 1973 jrg. 6, nr. 14 p. 18

Jerry Lewis & Frank Tashlin [Twee films van Frank Tashlin met Jerry Lewis]  12 juli 1973 jrg. 6, nr. 14 pp. 18-19

The effect of gamma rays on man-in-the-moon marigolds [film Paul Newman]  12 juli 1973 jrg. 6,nr. 14 p. 19

Ça. Nieuw filmtijdschrift 12 juli 1973 jrg. 6,nr. 14 p. 19

La Grande Bouffe [film Marco Ferreri] 23 aug. 1973 jrg. 6, nr. 15 pp. 16-17

Filmmuseum [diverse films uit de jaren 30] 23 aug. 1973 jrg. 6, nr. 15 p. 17

Pierrot le Fou, Belle de Jour [films van Godard en Buñuel] 23 aug. 1973 jrg. 6, nr. 15 p. 17

Gold Rush [film Charlie Chaplin] 6 sept. 1973 jrg. 6, nr. 16 pp. 22-23

Filmmuseum [diverse films uit de jaren 50] 6 sept. 1973 jrg. 6, nr. 16 p. 23

Filmboeken [publicaties over film] 6 sept. 1973 jrg. 6, nr. 16 p. 23

Britten schrijven over film 20 sept. 1973 jrg. 6, nr. 17  p. 20

British sounds (and images) in the sixties. Britse film in de jaren 60 20 sept. 1973 jrg. 6, nr. 17 pp. 20-21

Everything you always wanted to know about sex but were afraid to ask 4 okt. 1973 jrg. 6, nr. 18 p. 18

[z.t.] anthologie tekenfilms Disney te Brussel 4 okt. 1973 jrg. 6, nr. 18 p. 18

The Producers [film Mel Brooks] 4 okt. 1973 jrg. 6, nr. 18 pp. 18-19

The Life and Times of Judge Roy Bean [film John Huston] 4 okt. 1973 jrg. 6, nr. 18 p. 19

Slither [film Howard Zieff]  4 okt. 1973 jrg. 6, nr. 18 p. 19

Fassbinder [Rainer Werner Fassbinder] 18 okt. 1973 jrg. 6, nr.19 p. 20

Lady Sings the blues [Sidney J. Furie] 18 okt. 1973 jrg. 6, nr. 19 pp. 20-21

Cukor [boeken over George Cukor] 18 okt. 1973 jrg. 6, nr. 19 p. 21

Knack, Spectator, Vlaamse Elsevier e.v.a. [filmkritiek in nieuwsmagazines] 1 nov. 1973 jrg. 6, nr. 20 p. 20

Belle [film André Delvaux 1 nov. 1973 jrg. 6, nr. 20 pp. 20-21

F.T.A. [film Francine Parker] 1 nov. 1973 jrg. 6, nr. 20 p. 21

Hollandiana [Erotische herkenningstekens van de ‘Hollandse’ identiteit] 1 nov. 1973 jrg. 6, nr. 20 p. 21 

Michael Powell [Britse cineast] 15 nov. 1973 jrg. 6, nr. 21 p. 18

W.R. – Misterije Organizma [film Dusan Makavejev] 15 nov. 1973 jrg. 6, nr. 21 pp. 18-19

Seks Sketch [Vedo Nudo van Dino Risi] 15 nov. 1973 jrg. 6, nr. 21 p. 19

Avanti! [film Billy Wilder] 15 nov. 1973 jrg. 6, nr. 21 p. 19

Film en Televisie [films op televisie] 29 nov. 1973 jrg. 6, nr. 22 p. 20

Cries and Whispers [film Ingmar Bergman] 29 nov. 1973 jrg. 6, nr. 22 p. 20

Le Moine / Oh Lucky Man! / La Pendaison [3 ‘avant-garde’-films] 29 nov. 1973 jrg. 6, nr. 22 pp. 20-21

Brando (1) [Marlon Brando] 29 nov. 1973 jrg. 6, nr. 22 p. 21

Blume in love [Paul Mazursky] 13 dec. 1973 jrg. 6, nr. 23 p. 20

L’Invitation [film Claude Goretta] 13 dec. 1973 jrg. 6, nr. 23 p. 20

Pat Garret en Billy the Kid [westerns] 13 dec. 1973 jrg. 6, nr. 23 pp. 20-21

Scarecrow [film Jerry Schatzberg] 13 dec. 1973 jrg. 6, nr. 23 p. 21

Eisenstein Revisited. ‘Hulde aan S.M. Eisenstein’ Brussel 27 dec. 1973 jrg. 6, nr. 24 pp. 18-19

Jeremy [filmdebuut Arthur Barron] 27 dec. 1973 jrg. 6, nr. 24 p. 19
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1973 [het filmjaar 1973] 10 jan. 1974 jrg. 7, nr. 1 p. 18

Les trois mousquetaires [film Richard Lester] 10 jan. 1974 jrg. 7,nr. 1 p. 18

The Image Makers [fotoboek Paul Trent & Richard Lawton] 10 jan. 1974 jrg. 7, nr. 1 p. 19

Victor Saville [3 musicals van Saville] 10 jan. 1974 jrg. 7, nr. 1 p. 19

Film en televisie [bespreking tijdschrift] 10 jan. 1974 jrg. 7, nr. 1 p. 19

Movies on Television [The Sunday Times Guide to Movies on Television] 10 jan. 1974 jrg. 7, nr. 1 p. 27

The Long Goodbye [film Robert Altman] 24 jan. 1974 jrg. 7, nr. 2 p. 18

The Paper Chase [film James Bridges] 24 jan. 1974 jrg. 7, nr. 2 pp. 18-19

Live and Let Die [Bondfilm van Guy Hamilton] 24 jan. 1974 jrg. 7, nr. 2 p. 19

Filmfestival [filmfestival Brussel] 24 jan. 1974 jrg. 7, nr. 2 p. 19

Hiroshima mon amour [film van Alain Resnais] 7 feb. 1974 jrg. 7, nr. 3 pp. 18-19

Musicals [retrospectieve Amerikaanse musicals, boeken over musical] 7 feb. 1974 jrg. 7, nr. 3 p. 19

Work in Progress [Lauwaerts toekomstplannen] 7 feb. 1974 jrg. 7, nr. 3 p. 19

Het gebruik van de actualiteit 21 feb. 1974 jrg. 7, nr. 4 pp. 20-21

Roger Leenhardt [Frans regisseur] 21 feb. 1974 jrg. 7, nr. 4 p. 21

Die Zärtlichkeit der Wölfe [Ulli Lommel] 21 feb. 1974 jrg. 7, nr. 4 p. 21

Work in Progress [Lauwaerts toekomstplannen] 21 feb. 1974  jrg. 7, nr. 4 p. 21

De commercialiteit [‘commerciële’ cinema] 7 ma. 1974 jrg. 7, nr. 5 pp. 18-19

Foto en Taal 7 ma. 1974 jrg. 7, nr. 5 p. 19

Lacombe Lucien [film Louis Malle] 7 ma. 1974 jrg. 7, nr. 5 p. 19

Strohfeuer [film Volker Schlöndorff]  7 ma. 1974 jrg. 7, nr. 5 p. 19

Gecomplexeerde kritiek 21 ma. 1974 jrg. 7, nr. 6 pp. 18-19

Deep end [film Jerzy Skolimovski] 21 ma. 1974 jrg. 7, nr. 6 p. 19

Les Arpenteurs [film Michel Soutter] 21 ma. 1974 jrg. 7, nr. 6 p. 19

Ja sex, nee sex [Malizia van Salvatore Samperi] 4 apr. 1974 jrg. 7, nr. 7 p. 18

Nada [film Claude Chabrol] 4 apr. 1974 jrg. 7, nr. 7 pp. 18-19

Lady Caroline Lamb [film Robert Bolt] 4 apr. 1974 jrg. 7, nr. 7 p. 19

Prijs l’age d’or 4 apr. 1974 jrg. 7, nr. 7 p. 19

Verboden uitgang [reacties op Leo Mees’ kritiek op Bergman] 4 apr. 1974 jrg. 7, nr. 7 p. 19

Emoties [The Way we Were van Sidney Pollack] 18 apr. 1974 jrg. 7, nr. 8 pp. 18-19

Borowcyk/Topor [3 Franse films] 18 apr. 1974 jrg. 7, nr. 8 p. 19

Skrien. Nederlandse filmtijdschrift 18 apr. 1974 jrg. 7, nr. 8 p. 19

Japanse films [het boek Japan: film image van Richard Tucker] 18 apr. 1974 jrg. 7, nr. 8 p. 19

Nostaligi(e/a) 2 mei 1974 jrg. 7, nr. 9 pp. 18-19

Projection Privée [film François Leterrier] 2 mei 1974 jrg. 7, nr. 9 p. 19

Het lichaam en het ijzer. ‘formule’films, politiefilms, westerns… 16 mei 1974 jrg. 7, nr. 10 pp. 18-19

Demy/Deville [films van Michel Deville en Jacques Demy] 16 mei 1974 jrg. 7, nr. 10 p. 19

A Doll’s House [film Joseph Losey] 16 mei 1974 jrg. 7, nr. 10 p. 19

Camera Sutra [film Robbe de Hert] 16 mei 1974 jrg. 7, nr. 10 p. 19

Night Porter [film Liliana Cavani] 30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 p. 18

Zardoz [sf-film John Boorman] 30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 pp. 18-19

L’an 01 [film Jacques Doillon m.m.v. Jean Rouch & Alain Resnais]  30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 p. 19

Twee auteurs [films van Alain Robbe-Grillet en Roman Polanski] 30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 p. 19

Dossiers du Cinéma 30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 p. 19

Thriller [Brian Davis over de thriller sinds 45] 30 mei 1974 jrg. 7, nr. 11 p. 19

Inflatie 13 juni 1974 jrg. 7, nr. 12 p. 20

Bioskoopreclame. Reclame in voorprogramma in de bioscoop 13 juni 1974 jrg. 7, nr. 12 p. 21

Jack Nicholson [Jack Nicholson en Dustin Hoffman] 27 juni 1974 jrg. 7, nr. 13 pp. 20-21

Sugarland express [2e film Steven Spielberg] 27 juni 1974 jrg. 7, nr. 13 p. 21

La Michetonneuse [film Francis Leroi] 27 juni 1974 jrg. 7, nr. 13 p. 21

Amarcord [film Frederico Fellini] 27 juni 1974 jrg. 7, nr. 13 p. 21

Soylent Green [film Richard Fleischer] 27 juni 1974 jrg. 7, nr. 13 p. 21

Paper Moon [film van Peter Bogdanovich] 11 juli 1974 jrg. 7, nr. 14 pp. 20-21

Doniol-Valcroze [L’homme au cerveau greffé van Doniol-Valcroze] 11 juli 1974 jrg. 7, nr. 14 p. 21

De mannetjes-merel [Il Merlo Maschio van Pasuqale Festa Campanile] 11 juli 1974 jrg. 7, nr. 14 p. 23

Filmposters. De Amerikaanse filmposter 11 juli 1974 jrg. 7, nr. 14 p. 23

Stars [Franstalig Belgisch filmmaandblad] 11 juli 1974 jrg. 7, nr. 14 p. 23

The Conversation [film Francis Ford Coppola] 1 aug. 1974 jrg. 7, nr. 15 pp. 18-20

L’Audience [film Marco Ferreri] 1 aug. 1974 jrg. 7, nr. 15 p. 20

Antoine et Sébastien [film Jean-Marie Perier] 1 aug. 1974 jrg. 7, nr. 15 p. 20

Steelyard Blues [film Alan Myerson] 1 aug. 1974 jrg. 7, nr. 15 p. 20

Sleeper [film Woody Allen] 5 sept. 1974 jrg. 7, nr. 16 p. 20

Thieves Like us [Robert Altman] 5 sept. 1974 jrg. 7, nr. 16 pp. 20-21

Belle Ordure [film Jean Marboeuf]  5 sept. 1974 jrg. 7, nr. 16 p. 21

Vakantiebioskoop [films in de zomermaanden] 5 sept. 1974 jrg. 7, nr. 16 p. 21

Emmanuelle… [film Just Jaeckin] 19 sept. 1974 jrg. 7, nr. 17 p. 18

On s’est trompé d’histoire d’amour [film Jean-Louis Bertucelli] 19 sept. 1974 jrg. 7, nr. 17 pp. 18-19

Serpico [film Sidney Lumet] 19 sept. 1974 jrg. 7, nr. 17 p. 19

The Day of the Dolphin [film Mike Nichols] 19 sept. 1974 jrg. 7, nr. 17 p. 19

Super 8 [festival super 8-films te Brussel]  3 okt. 1974 jrg. 7, nr. 18 p. 20

The great Gatsby [film Jack Clayton] 17 okt. 1974 jrg. 7, nr. 19 p. 18

Italiaanse film 17 okt. 1974 jrg. 7, nr. 19 pp. 18-19

Bunuel/Chabrol [Luis Buñuel en Claude Chabrol] 17 okt. 1974 jrg. 7, nr. 19 p. 19

The Exorcist versus Frankenstein [The Exorcist van William Friedkin] 31 okt. 1974 jrg. 7, nr. 20 pp. 20-21

Festival Belgische Film [10e Nationaal festival van de Belgische Film] 31 okt. 1974 jrg. 7, nr. 20 p. 21

Over Belgische film [Belgisch nummer van Film en televisie] 31 okt. 1974 jrg. 7, nr. 20 p. 21

Mahler [film van Ken Russell] 14 nov. 1974 jrg. 7, nr. 21 pp. 18-19

For Pete’s Sake [film Peter Yates] 14 nov. 1974 jrg. 7, nr. 21 p. 19

David Hockney in A Bigger Splash [film Jack Hazan over Hockney] 14 nov. 1974 jrg. 7, nr. 21 p. 19

Général Idi Amin Dada [film Barbet Schroeder] 14 nov. 1974 jrg. 7, nr. 21 p. 19

Vijf films 28 nov. 1974 jrg. 7, nr. 22 p. 16 

In Nome del Padre [film Marco Bellocchio] 28 nov. 1974 jrg. 7, nr. 22 p. 16

La Femme de Jean [film Yannick Bellon] 28 nov. 1974 jrg. 7, nr. 22 pp. 16-17

Grandeur Nature [film van Luís Garcia Berlanga] 28 nov. 1974 jrg. 7, nr. 22 p. 17

Thunderbolt and Lightfoot [Michael Cimino’s filmdebuut] 28 nov. 1974 jrg. 7, nr. 22 p. 17

Vormgeving 12 dec. 1974 jrg. 7, nr. 23 p. 16

Delitto d’Amore [Italiaanse commerciële film]  12 dec. 1974 jrg. 7, nr. 23 pp. 16-17

Vincent, François, Paul et les autres… [film van Claude Sautet] 12 dec. 1974 jrg. 7, nr. 23 p. 17

Robin Rides Again [films van Wolfgang Reitherman en Robert Stevenson] 26 dec. 1974 jrg. 7, nr. 24 pp. 16-17 

Cinema, Belgisch formaat [Grote Prijs van de Unie van de Filmkritiek] 26 dec. 1974 jrg. 7, nr. 24 p. 17

Gone with the Wind [film Victor Felming & David O’Selznick hernomen] 1 jan. 1975 jrg. 8, nr. 1 pp. 20-21

The Friends of Eddie Coyle [film Peter Yates] 16 jan. 1975 jrg. 8, nr. 2 p. 23

Video (Art) [n.a.v. manifestaties en tentoonstellingen van videokunst] 1 feb. 1975 jrg. 8, nr. 3 p. 10

Chinatown [film Roman Polanski]  1 feb. 1975 jrg. 8, nr. 3 p. 18

Juggernaut [film Richard Lester] 1 feb. 1975 jrg. 8, nr. 3 p. 19

Toute une vie [film Claude Lelouch] 16 feb. 1975 jrg. 8, nr. 4 p. 20

Les Valseuses [Bertrand Blier] 16 feb. 1975 jrg. 8, nr. 4 pp. 20-21

That’s Entertainment! [musicalfilm van Jack Haley Jr.] 16 ma. 1975 jrg. 8, nr. 6 pp. 18-19

Airport 75 [film Jack Smight] 16 ma. 1975 jrg. 8, nr. 6 p. 20

Cinderella Liberty [film Mark Rydell] 16 ma. 1975 jrg. 8, nr. 6 p. 20

Het eeuwige huwelijk [Ingmar Bergman, Scènes uit een huwelijksleven]  1 apr. 1975 jrg. 8, nr. 7 pp. 20-22

De Pellicule brandt [rampenfilms] [film Robert Altman] 1 mei 1975 jrg. 8, nr. 9 pp. 16-17

Zig-Zig [film Laszlo Szabo] 1 mei 1975 jrg. 8, nr. 9 p. 17

Zorro [film Duccio Tessari] 1 mei 1975 jrg. 8, nr. 9 p. 17

Ziegfeld [Boek over Flo Ziegfeld, broadway-regisseur] 1 mei 1975 jrg. 8, nr. 9 p. 17

Young Frankenstein [film Mel brooks] 16 mei 1975 jrg. 8, nr. 10 pp. 18-19

Lost Horizon [film Ross Hunter] 16 mei 1975 jrg. 8, nr. 10 p. 19

On Bergman [interviewboek van Stig Björkman] 16 mei 1975 jrg. 8, nr. 10 p. 19

Conversation Piece [film Luchino Visconti] 1 juni 1975 jrg. 8, nr. 11 pp. 16-17

Que la fête commence [films van Bertrand Tavernier] 16 juni 1975 jrg. 8, nr. 12 pp. 14-16

Phantom of Paradise [film Brian de Palma] 16 juni 1975 jrg. 8, nr. 12 pp. 16-17

The Gambler [film Karel Reisz] 16 juni 1975 jrg. 8, nr. 12 p. 17

Chabrol [Claude Chabrol] 1 juli 1975 jrg. 8, nr. 13 pp. 16-17

Lenny [film Bob Fosse] 1 juli 1975 jrg. 8, nr. 13 pp. 17-18

Monroe [monografie over Marilyn Monroe]  1 juli 1975 jrg. 8, nr. 13 p. 18

Colette au Cinéma [bundeling scenario, filmkritieken en dialogen van Colette]  1 juli 1975 jrg. 8, nr. 13 pp. 18-19

cinéma [aforismenbundel Notes sur le cinématographe van Robert Bresson] 1 juli 1975 jrg. 8, nr. 13 p. 19

The Front Page [komedie Billy Wilder] 16 aug. 1975 jrg. 8, nr. 14 p. 16

Antonioni [Profession: Reporter van Michelangelo Antonioni] 16 aug. 1975 jrg. 8, nr. 14 pp. 16-17

Alice doesn’t live here anymore [film Martin Scorsese] 16 aug. 1975 jrg. 8, nr. 14 pp. 18-19

Actiefilms 16 aug. 1975 jrg. 8, nr. 14 p. 19

Glamour & Gossip [Antwerpse filmmagazine] 16 aug. 1975 jrg. 8, nr. 14 p. 19

Dino Risi & Co [Italiaanse films] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 pp. 20-21

Tommy [films van Ken Russell] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 21

Medea [film van Pier Paolo Pasolini] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 21

Geweld [fotoboek Images of Violence van William Faure] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 22

Produktie [boek De l’Ecran van Henri Lassa] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 22

Filmlexicon [filmlexicon Ulrich Kurowski] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 22

The Taking of Pelham, one, two, three [film van Joseph Sargent] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 pp. 22-23

Pim [Pim de la Parra en Wim Verstappen] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 23

Great Movies [luxefilmboek] 1 sept. 1975 jrg. 8, nr. 15 p. 23

French/Américain [de Franse film en de VS] 16 sept. 1975 jrg. 8, nr. 16 pp. 22-24

Dood van een non [film Collet & Drouot] 1 okt. 1975 jrg. 8, nr. 17 pp. 20-21

Le bel étage [seksfilms] 16 okt. 1975 jrg. 8, nr. 18 pp. 18-19

The Godfather: Part 2 [film Francis Ford Coppola] 1 nov. 1975 jrg. 8, nr. 19 p. 18

Exhibition [pornofilms] 1 nov. 1975 jrg. 8, nr. 19 pp. 18-19

Verbrande Brug [debuut van Guido Henderickx] 1 nov. 1975 jrg. 8, nr. 19 p. 19

Jeanne Dielman [Film van Chantal Akerman] 16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 pp. 20-21

Kazan [Michel Climent interviewt Elia Kazan] 16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 p. 21

Publiciteit [reclamefilms in het voorprogramma van de bioscoop] 16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 p. 22

8 mm [Tweede festival van 8 mm-film in Brussel] 16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 p. 22. 

Rollerball [film Norman Jewison] 16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 pp. 22-23

Casino [boek La Merveilleuse Aventure du Casino de Paris, Jean Prasteau]  16 nov. 1975 jrg. 8, nr. 20 p. 23

L’Histoire d’Adèle H. [film François Truffaut] 1 dec. 1975 jrg. 8, nr. 21 pp. 18-20

Souvenirs d’en France [film André Techiné] 1 dec. 1975 jrg. 8, nr. 21 pp. 20-21

Ludwig – Syberberg [film van Hans-Jürgen Syberberg] 16 dec. 1975 jrg. 8, nr. 22 p. 20

De Toverfluit [operaverfilming Ingmar Bergman] 16 dec. 1975 jrg. 8, nr. 22 pp. 20-21

Jaargang 1975 [het filmjaar 1975] 1 jan. 1976 jrg. 9, nr. 1 pp. 20-21

Lily, aime-moi [film van Maurice Dugowson] 1 jan. 1976 jrg. 9, nr. 1 p. 21

Pallieter [film Roland Verhavert] 16 jan. 1976 jrg. 9, nr. 2 pp. 18-19

Le Fils d’Amr est Mort! [Film Jean-Jacques Andrien]  16 jan. 1976 jrg. 9, nr. 2 p. 19

Jaws [film Steven Spielberg]  1 feb. 1976 jrg. 9, nr. 3 pp. 18-19

Blake Edwards 16 feb. 1976 jrg. 9, nr. 4 pp. 18-19

Pinocchio [tekenfilms van Disney] 16 feb. 1976 jrg. 9, nr. 4 p. 19

Off Hollywood [films van Sidney Pollack, Robert Altman en Hal Ashby] 1 ma. 1976 jrg. 9, nr. 5 pp. 22-23

Un Sac de Billes [film van Jacques Doillon] 1 ma. 1976 jrg. 9, nr. 5 p. 23

Animatiefilms [n.a.v. editie The Art of Walt Disney, Christopher Finch] 1 ma. 1976 jrg. 9, nr. 5 p. 23

Royal Flash [film Richard Lester]  16 ma. 1976 jrg. 9, nr. 6 p. 18

Werner Herzog [Werner Herzog en de Franse kritiek] 16 ma. 1976 jrg. 9, nr. 6 pp. 18-19

Cinema en Theater [uittreksels uit gelijkn. tijdschrift] 16 ma. 1976 jrg. 9, nr. 6 p. 19
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Amerikaanse actie [films van Lumet, Rosenberg, Newman…] 1 apr. 1976 jrg. 9, nr. 7 p. 20

Inserts [film John Byrum]  1 apr. 1976 jrg. 9, nr. 7 p. 21

Een naslagwerk [Biographical Dictionary of the Cinema, David Thomson] 1 apr. 1976 jrg. 9, nr. 7 p. 21

Amerikaans à peu près [Europeanisering van de Amerikaanse film] 16 apr. 1976 jrg. 9, nr. 8 pp. 18-19

Une partie de plaisir [film Claude Chabrol] 16 apr. 1976 jrg. 9, nr. 8 p. 19

Bazin [publicaties van teksten André Bazin] 16 apr. 1976 jrg. 9, nr. 8 p. 20

L’argent de poche [Het kind in de Franse film] 1 mei 1976 jrg. 9, nr. 9 pp. 18-19 

Lucky Lady [film Stanley Donen] 16 mei 1976 jrg. 9, nr. 10 p. 22

The Hindenburg [film Robert Wise] 16 mei 1976 jrg. 9, nr. 10 pp. 22-23

La Donna della Domenica [film Luigi Comencini] 1 juni 1976 jrg. 9, nr. 11 pp. 16-17

Katharina Blum [Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Volker Schlöndorff] 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 17

Le Juge et l’Assassin [De Franse procesfilm] 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 18

The Killer Elite [film van Sam Peckinpah] 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 18

At Long Last Love [film Peter Bogdanovich] 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 19

Garson Kanin’s Hollywood [Hollywoodmemoires] 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 19

Fifties [The Film of the Fifties van Andrew Dowdy) 1 juni 1876 jrg. 9, nr. 11 p. 19

La dernière femme [Marco Ferreri] 16 juni 1876 jrg. 9, nr. 12 p. 16

Farewell, My Lovely [Robert Mitchum in film van Dick Richards] 16 juni 1876 jrg. 9, nr. 12 pp. 16-17

The Man who would be king [film John Huston] 16 juni 1876 jrg. 9, nr. 12 p. 17

Hollywood Scars 1 sept. 1976 jrg. 9, nr. 13 pp. 20-21

Bardot [Brigitte Bardot op foto’s] 1 sept. 1976 jrg. 9, nr. 13 p. 21

New-(York) Hollywood [films van Scorsese, Mazursky, Kotcheff, …] 16 sept. 1976 jrg. 9, nr. 14 pp. 22-23

The Sunshine Boys [film Herbert Ross] 16 sept. 1976 jrg. 9, nr. 14 p. 23

Hustle [film Robert Aldrich]  16 sept. 1976 jrg. 9, nr. 14 p. 23

Bergman [boek van Jacques De Vischer] 1 okt. 1976 jrg. 9, nr. 15 pp. 20-21

1900 [film Bernardo Bertolucci] 1 okt. 1976 jrg. 9, nr. 15 p. 21

L’Empire des Sens [film Nagisa Oshima] 16 okt. 1976 jrg. 9, nr. 16 p. 20

Censuur 16 okt. 1976 jrg. 9, nr. 16 p. 20

Girardot [actrice Annie Girardot] 16 okt. 1976 jrg. 9, nr. 16 pp. 20-21

Face to Face [De Nieuwe over Bergmans film] 16 okt. 1976 jrg. 9, nr. 16 p. 21

All the President’s Men [film Alan J. Pakula] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 pp. 18-19

Sommergäste [debuutfilm Peter Stein] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 19

La Marge [film Walerian Borowczyk] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 19

Pierre [film Jan Decorte]  16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 20

Fassbinder [publicaties over Rainer Werner Fassbinder] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 pp. 20-21

Brits [publicaties over Britse film] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 21

Kurosawa [Dersoe Oezala van Akira Kurosawa] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 21

Bergman [uitgaven scenario’s films Bergman] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 21

Le Locataire [Bergman en Polanski] 16 nov. 1976 jrg. 9, nr. 18 p. 21

Barry Lyndon [film Stanley Kubrick]  1 dec. 1976 jrg. 9, nr. 19 pp. 18-19

Family Plot [film Alfred Hitchcock] 16 dec. 1976 jrg. 9, nr. 20 pp. 16-17

The Missouri Breaks [film Arthur Penn] 16 dec. 1976 jrg. 9, nr. 20 pp. 17

Salo [film Pier Paolo Pasolini] 1 jan. 1977 jrg. 10, nr. 1 pp. 16-17

Primitief [nummer Cinéma d’aujourd’hui over primitieve film] 1 jan. 1977 jrg. 10, nr. 1 p. 17

Ivens [documentaire Comment Yukong déplaça les Montagnes, Joris Ivens] 1 jan. 1977 jrg. 10, nr. 1 p. 17

Rosseels [filmkritiek van Maria Rosseels] 16 jan. 1977 jrg. 10, nr. 2 pp. 18-19

Burlesken [films van Savary, Brooks, Edwards, Rafelson] 16 jan. 1977 jrg. 10, nr. 2 p. 19

Si c’était à refaire [film van Claude Lelouch] 1 feb. 1977 jrg. 10, nr. 3 pp. 20-21

King Kong [film John Guillemin 16 feb. 1977 jrg. 10, nr. 4 pp. 16-17

Barocco [film André Techiné] 1 ma. 1977 jrg. 10, nr. 5 pp. 16-17

The Front [film Martin Ritt] 1 ma. 1977 jrg. 10, nr. 5 p. 17

The MGM Story [boek over producties MGM]  1 ma. 1977 jrg. 10, nr. 5 p. 17

Van Midway naar Entebe [films van Jack Smight e.a.] 16 ma. 1977 jrg. 10, nr. 6 pp. 16-17

The Return of the Man called Horse [film Irvin Kerschner] 16 ma. 1977 jrg. 10, nr. 6 p. 17

Anima Persa [film Dino Risi] 16 ma. 1977 jrg. 10, nr. 6 p. 17

L’Innocente [film Luchino Visconti] 1 apr. 1977 jrg. 10, nr. 7 pp. 14-15

D.W. Griffith [publicaties over Griffith] 1 apr. 1977 jrg. 10, nr. 7 p. 15

Network [film Sidney Lumet]  16 apr. 1977 jrg. 10, nr. 8 pp. 16-17

Tanner en Varda [films van Agnès Varda en Alain Tanner] 16 apr. 1977 jrg. 10, nr. 8 p. 17

The Last Tycoon [film Elia Kazan] 1 mei 1977 jrg. 10, nr. 9 p. 14

Rocky [film John G. Avildsen]  1 mei 1977 jrg. 10, nr. 9 p. 15

Nieuwe Spelregel. Veranderingen in Filmrubriek K & C 1 mei 1977 jrg. 10, nr. 9 p. 15

Rainer Werner Fassbinder 16 mei 1977 jrg. 10, nr. 10 pp. 12-13

Documentaire [boeken over de documentaire] 16 mei 1977 jrg. 10, nr. 10 p. 13

Je tu il elle [film Chantal Akerman] 1 juni 1977 jrg. 10, nr. 11 p. 20-21

Fellini Casanova [Casanova van Fellini]  1 juni 1977 jrg. 10, nr. 11 p. 21

Providence [Alain Resnais] 16 juni 1977 jrg. 10, nr. 12 pp. 18-19

Truffaut [François Truffaut] 16 juni 1977 jrg. 10, nr. 12 p. 19

3 Woma [film Robert Altman] 1 sept. 1977 jrg. 10, nr. 13 pp. 14-15

Robin and Marian [Richard Lester] sept. 1977 jrg. 10, nr. 13 p. 16

Cross of Iron [oorlogsfilm van Sam Peckinpah] 1 sept. 1977 jrg. 10, nr. 13 pp. 16-17

Slap Shot [film George Roy Hill] 1 sept. 1977 jrg. 10, nr. 13 p. 17. 

Naslagwerken [twee filmencyclopedieën] 1 sept. 1977 jrg. 10, nr. 13 p. 17

La dentellière [film Claude Goretta] 16 sept. 1977 jrg. 10, nr. 14 pp. 14-15

Airport ’77 [film Jerry Jameson] 16 sept. 1977 jrg. 10, nr. 14 p. 15

Negroes [boeken over het beeld van de zwarte in de Amerikaanse cultuur]  16 sept. 1977 jrg. 10, nr. 14 p. 15

Stan en Ollie [boekje Thomas Leeflang]  16 sept. 1977 jrg. 10, nr. 14 p. 15

Valentino [film Ken Russell]  1 okt. 1977 jrg. 10, nr. 15 pp. 18-19

The Voyage of the Damned [film Stuart Rosenberg] 1 okt. 1977 jrg. 10, nr. 15 p. 19

Greaser’s Palace [film Robert Downey]  1 okt. 1977 jrg. 10, nr. 15 p. 19

King Kong [publicaties over de film] 1 okt. 1977 jrg. 10, nr. 15 p. 19

Rubens in vijf [tv-feuilleton Rubens, schilder en diplomaat]  16 okt. 1977 jrg. 10, nr. 16 pp. 16-17

Kassel/Film [film op Documenta 6] 16 okt. 1977 jrg. 10, nr. 16 p. 17

Filmeconomie [studies over filmeconomie] 16 okt. 1977 jrg. 10, nr. 16 p. 17

La Communion solennelle [film René Féret] 1 nov. 1977 jrg. 10, nr. 17 pp. 14-15

Bridge too far [film Richard Attenborough] 1 nov. 1977 jrg. 10, nr. 17 p. 15

Una giornata particolare [film Ettore Scola] 16 nov. 1977 jrg. 10, nr. 18 pp. 14-15

Black Sunday [film John Frankenheimer] 16 nov. 1977 jrg. 10, nr. 18 p. 15

Padre Padrone [film Gebroeders Taviani] 1 dec. 1977 jrg. 10, nr. 19 p. 14

Naslagwerk [Reclams Filmführer] 1 dec. 1977 jrg. 10, nr. 19 p. 15

Annie Hall [film Woody Allen] 1 dec. 1977 jrg. 10, nr. 19 p. 15

Star Wars [film George Lucas] 15 dec. 1977 jrg. 10, nr. 20 p. 16

Islands in the Stream [film Franklin J. Schaffner] 15 dec. 1977 jrg. 10, nr. 20 pp. 16-17

De Franse Routine [actuele Franse film] 1 jan. 1978 jrg. 11, nr. 1 p. 20

Julie Christie [Julie Christie in Demon Seed van Donald Cammell]  1 jan. 1978 jrg. 11, nr. 1 p. 21

Gevelreclame [reclamepanelen over films] 1 jan. 1978 jrg. 11, nr. 1 p. 21

P.P. Pasolini [publicaties van en over Pasolini] 1 jan. 1978 jrg. 11, nr. 1 p. 21

De jonge Duitse film [Duitse films in Filmmuseum] 1 feb. 1978 jrg. 11, nr. 2 p. 20

Dodes’ka-den [film Akira Kurosawa]  1 feb. 1978 jrg. 11, nr. 2 p. 21

Costumes [publ. Over filmkostuums] 1 feb. 1978 jrg. 11, nr. 2 p. 21

Het gebruikte misverstand [jonge Duitse film] 1 ma. 1978 jrg. 11, nr. 3 p. 18

Préparez vos mouchours [film Bertrand Blier] 1 apr. 1978 jrg. 11, nr. 4 p. 16

Belgische Film [‘klachtenboek’ Robbe De Hert in Film en televisie] 1 apr. 1978 jrg. 11, nr. 4 pp. 16-17

Duitse Film [manipulatie film in Filmfestival Gent] 1 apr. 1978 jrg. 11, nr. 4 p. 17

Afkeer [over Liliana Cavani, Ingmar Bergman, Jan Gruyaert] 1 apr. 1978 jrg. 11, nr. 4 p. 17

De marginale Toeschouwer [Amerikaanse filmproductie] 1 mei 1978 jrg. 11, nr. 5 pp. 14-16

Chaplin [boek Chaplin, Genesis of a Clown] 1 mei 1978 jrg. 11, nr. 5 p. 16

Rossellini [manifest van Roberto Rossellini]  1 mei 1978 jrg. 11, nr. 5 p. 17

Saturday Night Fever [John Travolta en Sylvester Stalone] 1 juni 1978 jrg. 11, nr. 6 pp. 18-19

Filmgeschiedenis [pocketeditie Eric Rhode, A history of the Cinema] 1 juni 1978 jrg. 11, nr. 6 p. 19

Looking for Mr. Goodbar [film Richard Brooks] 1 juli 1978 jrg. 11, nr. 7 pp. 16-17

The Gauntlet [films van Clint Eastwood] 1 juli 1978 jrg. 11, nr. 7 p. 18

Repérages [film Michel Soutter] 1 juli 1978 jrg. 11, nr. 7 p. 18

US filmcriticism [Amerikaanse filmkritiek] 1 juli 1978 jrg. 11, nr. 7 p. 18

Scènes [de (ruzie)scène in de film] 1 aug. 1978 jrg. 11, nr. 8 pp. 20-21

Hollywood Directors [bundel van Richard Koszarski] 1 aug. 1978 jrg. 11, nr. 8 p. 21

Swastika [film over Hitler] 1 aug. 1978 jrg. 11, nr. 8 p. 22

Exhibition 2 [film Jean-François Davy] 1 sept. 1978 jrg. 11, nr. 9 pp. 20-22

C. Metz [werk van filmsemioloog Christian Metz] 1 sept. 1978 jrg. 11, nr. 9 p. 22

Het Verloren Paradijs [film Harry Kümel] 1 okt. 1978 jrg. 11, nr. 10 pp. 20-21

Britse filmtheorie [verwerking Franse theorie in Britse filmtheorie] 1 okt. 1978 jrg. 11, nr. 10 p. 21

Fade out [plaats v.d. filmkritiek] 1 nov. 1978 jrg. 11, nr. 11 pp. 20-21

Rêve de singe [film Marco Ferreri] 1 dec. 1978 jrg. 11, nr. 12 pp. 20-21

Le Rendez-vous d’Anna [film Chantal Akerman] 1 jan. 1979 jrg. 12, nr. 1 pp. 18-19

Photoplay [de filmfoto] 1 feb. 1979 jrg. 12, nr. 2 pp. 18-20

Tenue de soirée [film Bertrand Blier] sept.-okt. 1986 jrg. 20, nr. 1  p. 45

Sprakeloze fotografie [Eugène Atget] nov. 1986 jrg. 20, nr. 2 p. 28

Bordeelfilosofie, slapsticks en het meesterschap van Woody Allen nov. 1986 jrg. 20, nr. 2 p. 29

Het museum der fotografie te Antwerpen is open jan.-feb. 1987 jrg. 20, nr. 3 p. 40

Iedere foto is publiek jan.-feb. 1987 jrg. 20, nr. 3 p. 41

Waar was ik nu weer. Over vormen van gevoel en sensatie jan.-feb. 1987 jrg. 20, nr. 3 p. 42

Elegantie als antiglamour [fotograaf Irving Penn] ma.-apr. 1987 jrg. 20, nr. 4 p. 45

Het wachten der figuranten [filmstad Cinecitta in Rome] ma.-apr. 1987 jrg. 20, nr. 4 p. 46

Lessen van Minnelli [regisseur Vincente Minnelli] mei-juni 1987 jrg. 20, nr. 5 p. 20

Heinrich Kühn [fotograaf Heinrich Kühn] sept. 1987 jrg. 20 p. 41

Wenen vanuit de projectiekabine [Wenen als filmstad] sept. 1987 jrg. 20 p. 42

Good Morning Babilonia. Afstandelijke ijdelheid [film Gebroeders Taviani] okt. 1987 jrg. 20 p. 22

Max mon amour [film Nagisa Oshima] nov. 1987 jrg. 20 p. 25

August Sander. Fotograaf van rollen [portretfotografie van August Sander] nov. 1987 jrg. 20 p. 29

Het schone experiment [calotypie] dec. 1987 jrg. 20 p. 38

De betovering van het vrouwelijke. Over ‘blind date’ [film Blake Edwards] dec. 1987 jrg. 20 p. 39

Sporen van verminking. Over ‘Full Metal Jacket’ van Stanley Kubrick jan. 1988 jrg. 21 p. 25

Foto’s zonder oplossing. Over Alexander Rodtchenko jan. 1988 jrg. 21 p. 29

Ingmar. Over zijn autobiografie [Ingmar Bergman] feb. 1988 jrg. 21 p. 22

Vuil en gekuist. Over fotomontages feb. 1988 jrg. 21 p. 23

Fotografie en identiteit ma. 1988 jrg. 21 p. 29

Vaders. Over familiefilms ma. 1988 jrg. 21 p. 33

De goede gevoelens en hun prijs. Over de fotografie in de jaren zestig apr. 1988 jrg. 21 pp. 2-3

Een fotografie-geschiedenis [boek van Lemagny & Rouille] mei 1988 jrg. 21 p. 30

Fellini’s interview [Intervista van Federico Fellini] mei 1988 jrg. 21 p. 31

Cartier-Bresson. Reportages als raadsels juni 1988 jrg. 21 pp. 44-45

Hoe groot is het woud? Films over een rijk [Bertolucci, Spielberg, Boorman]  juni 1988 jrg. 21 pp. 46-47

Bauhaus-fotografie sept. 1988 jrg. 21 pp. 56-57

John Baldessari [expo Baldessari in PSK, Brussel] okt. 1988 jrg. 21 pp. 56-57

Jan Cox gefilmd [film Jan Cox, A Painter’s Odyssey]  nov. 1988 jrg. 21 pp. 46-47

Wat ik van hem leerde. Jacques Ledoux [I.M. Jacques Ledoux] nov. 1988 jrg. 21 pp. 48-49

De stad in de film dec. 1988 jrg. 21 p. 55

Een hulde aan het lezen [La Lectrice van Michel Deville] jan. 1989 jrg. 22 p. 50

Grote ambities, kleine films [‘ideeënfilms’] feb. 1989 jrg. 22 p. 45

Jacques Dermy – Eerlijk filmplezier ma. 1989 jrg. 22 p. 33
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Een traktaat over het geweld [films van Krzysztof Kieslowski] apr. 1989 jrg. 22 p. 49

En nu nog vorm [films Robbe de Hert vs. Marc Didden] mei 1989 jrg. 22 p. 50

Pierrot Lunaire [workshopfilm o.l.v. Eric De Kuyper] juni 1989 jrg. 22 p. 48

Andre Kertesz. Reporter van het stilleven [fotograaf André Kertész] juni 1989 jrg. 22 p. 49

Ozu [Regisseur Yasujiro Ozu] okt. 1989 jrg. 22 p. 21

De diepte van een illusie [het ‘star-portret’] okt. 1989 jrg. 22 pp. 40-41

Hitchcock-Truffaut. Twee jongens in gesprek [heruitgave boek] nov. 1989 jrg. 22 p. 31

Foto’s van schilders dec. 1989 jrg. 22 pp. 38-39

Philip Mechanicus [Een cursus fotografie van Philip Mechanicus] jan. 1990 jrg. 23 pp. 6-7

Over acteren in film jan. 1990 jrg. 23  p. 12

De dingen van Man Ray [Man Ray als fotograaf] feb. 1990 jrg. 23 pp. 8-9

De puilende oogjes van Davis [actrice Bette Davis] feb. 1990 jrg. 23 p. 10

De film en de schilder [Film en schilderkunst] ma. 1990 jrg. 23 p. 19

Het bewijs van de wereld [150 jaar fotografie] ma. 1990 jrg. 23 pp. 20-21

De taal van het gelaat [portretfotografie] apr. 1990 jrg. 23 pp. 20-21

Krzysztof Kieslowski apr. 1990 jrg. 23 p. 22

Film heeft geen publiek [de filmkijker] mei 1990 jrg. 23 p. 19

Hoe naakt is een man? [naaktfotografie] mei 1990 jrg. 23 pp. 20-21

Het groepsbeeld [groepsportretten in de fotografie] juni 1990 jrg. 23 pp. 12-13

Muziek en film [filmmuziek] juni 1990 jrg. 23 p. 18

William Henry Fox Talbot [fotografie] sept. 1990 jrg. 23 pp. 20-21

Verbazingen bij de toverlantaarn. Toverlantaarnvoorstellingen  sept. 1990 jrg. 23 pp. 22-23

Sasha Stone. Fotograaf Sasha Stone okt. 1990 jrg. 23 pp. 20-21

De kleine, herkauwende komiek. Woody Allen versus Jean-Luc Godard okt. 1990 jrg. 23 pp. 22-23

Raymond Depardon. De foto buiten zichzelf. Fotograaf Raymond Depardon nov. 1990 jrg. 23 pp. 10-11

Nanni Moretti. Lachen, mag dat nog? Regisseur Nanni Moretti nov. 1990 jrg. 23 pp. 12-13

Nicholas Nixon. Verzoening en berusting [fotograaf Nicholas Nixon] dec. 1990 23 pp. 8-9

Het vernieuwde geweld [film en geweld] dec. 1990 jrg. 23 pp. 10-11

Gebod en verbod. Toto Frima [fotografe Toto Frima] jan. 1991 jrg. 24 pp. 10-11

Pedro Almodovar [regisseur Pedro Almodovar] jan. 1991 jrg. 24 pp. 12-13

Het luchtige geld, het schone licht [Jean-Luc Godard]  feb. 1989 jrg. 24 pp. 16-17

Vragen over films van fotografen ma. 1991 jrg. 24 p. 8

De objectiviteit van het verleden [fotograaf Walker Evans] ma. 1991 jrg. 24 pp. 9-10

Mark Kletts avontuur in het Wilde Westen [fotograaf Mark Klett] l apr. 1991 jrg. 24 pp. 6-7

Traag en onverbiddelijk deemstert de film weg apr. 1991 jrg. 24 p. 8

Memphis Belle of hoe men Frederik fopt [Memphis Belle, Michael Caton-Jones]  apr. 1991 jrg. 24 pp. 10-11

Maquillage: maskerade, vermomming, metamorfose? apr. 1991 jrg. 24 p. 28

De geloofwaardigheid van Lisette Model [fotografe Lisette Model]  mei 1991 jrg. 24 p. 5

De western als tombe voor dode geschiedenis [film van Kevin Costner]  mei 1991 jrg. 24 pp. 7-8

Jérôme de Perlinghi is een vriendelijk man [fotograaf Jérôme de Perlinghi] juni 1991 jrg. 24 p. 5

De zelfvernietiging in Coppola’s Godfather III [film Francis Ford Coppola] juni 1991 jrg. 24 p. 6

Zijn de heldinnen van Woody Allen dan naïef? [Alice van Woody Allen]  juni 1991 jrg. 24 p. 7

Is het dan waar dat hier het overzicht ontbreekt? [Portugal en fotografie] sept. 1991 jrg. 24 pp. 14-15

Peter Hujar belaadt zijn modellen met sterfelijkheid [portretfotografie] okt. 1991 jrg. 24 pp. 6-7

De Amerikaanse didactiek van Spike Lee [Jungle Fever van Spike Lee] okt. 1991 jrg. 24 p. 8

Filosofie van het fotoboek nov. 1991 jrg. 24 p. 9

Het tijdschrift Versus werd een vaste waarde [filmtijdschrift]  nov. 1991 jrg. 24 p. 10

Cindy Sherman, alias mevrouw Blauwbaard [Cindy Sherman] dec. 1991 jrg. 24 p. 13

Akerman en het gat in de film [Nuit et jour van Chantal Akerman] dec. 1991 jrg. 24 14

Macabare luxe van Carax [Les amants du Pont-Neuf van Leos Carax]  jan. 1992 jrg. 25 p. 7

Strategieën van roem en schoonheid [beroemd worden in Europa en de V.S.] jan. 1992 25 pp. 8-9

De taal van de tijd [fotografen Craigie Horsfield en Pierre de Fenoyl] feb. 1992 jrg. 25 pp. 12-13

Wenders’ simplisme [Until the End of the World van Wim Wenders]  feb. 1992 jrg. 25 p. 14

De ideale toegang tot het bloemstuk [sculptuurfotografie en florafotografie] ma. 1992 jrg. 25 pp. 12-13

Filmkritiek als dialoog met de tijd [boek van Wilem Jan Otten] ma. 1992 jrg. 25 p. 14

Duidelijke films over grote verwarring [adolescenten in films] apr. 1992 jrg. 25 p. 15

Het mentale Arcadië van Léonard Misonne [fotograaf Léonard Misonne] apr. 1992 jrg. 25 pp. 16-17

Contact en afstand in twee schilderfilms [films van Rivette, Maurice Pialat] mei 1992 jrg. 25 p. 13

Uitroepteken of dubbele punt. Twee fotografen met eigen accenten mei 1992 jrg. 25 pp. 14-15

Door de sluier van de kleur [fotografen Ralph Gibson en William Eggleston]  juni 1992 jrg. 25 pp. 14-15

Waarom een film lelijk moet zijn [Conte d’Hiver van Eric Rohmer] juni 1992 jrg. 25 p. 16

Luchtig of imposant. De visies van Carl De Keyser en Sebastiao Salgado  
op het exotische [fotografie] sept. 1992 jrg. 25 pp. 16-17

Polemiek en wijsheid. Veertig jaar Cahiers du cinéma sept. 1992 jrg. 25 p. 20

Een Brusselse Kaartenbak. Hoe neutraliteit suggereren? [Brussel fotograferen] okt. 1992 jrg. 25 pp. 10-11

Illusionisme en onduidelijkheden. De fotomontages van John Heartfield nov. 1992 jrg. 25 pp. 8-9

Er zijn geen helden meer [The Unforgiven van Clint Eastwood]  nov. 1992 jrg. 25 p. 11

Een boek dat doet zien [Noël Burch over primitieve film] nov. 1992 jrg. 25 p. 53

Onherbergzaam Europa. Landschapsfotografie legt nu lelijkheid vast dec. 1992 jrg. 25 pp. 12-13

Spelen met vrijheid en noodzaak. Over het verschil tussen Amerikaanse  
en Europese film [Bitter Moon van Polanski vs. The Player van Altman]  dec. 1992 jrg. 25 p. 14

In den vreemde – Het vacuüm. Foto’s van Max Pam jan. 1993 jrg. 26 pp. 12-13

Een klankspoor met beelden erbij. The Long Day Closes van Terence Davies jan. 1993 jrg. 26 p. 14

Registreren of regisseren. Humanistische fotografie ma. 1993 jrg. 26 pp. 4-5

Een orkaan van niets. De draagwijdte van Dracula [Francis Ford Coppola] apr. 1993 jrg. 26 p. 3

Gespeelde onschuld. Sally Mann fotografeert haar kinderen apr. 1993 jrg. 26 pp. 4-5

Camera op filmpubliek [foto’s van bioscoopbezoekers] apr. 1993 jrg. 26 p. 6

Het denken over foto’s [Philosophie de la photographie van Henri Van Lier] apr. 1993 jrg. 26 p. 6

Visie of strategie. De fotografische kijk op een stad mei 1993 jrg. 26 pp. 16-17

Helden in bange films. Hoffman als hero [Dustin Hoffman]  mei 1993 jrg. 26 p. 18

Zachtjes gevild. Marc Trivier en de mens, het dier, het landschap juni 1993 jrg. 26 pp. 18-19

De blinde filmmaker. Het eenzijdige genie van Orson Welles  juni 1993 jrg. 26 p. 20

Populair en overbodig. Mapplethorpe, een nabeschouwing sept. 1993 jrg. 26 p. 11

Mexico, te dichtbij. De fototentoonstelling van Europalia sept. 1993 jrg. 26 pp. 12-13

Tot het uiterste. Op zoek naar een wezensbepaling van het Mexicaanse  
melodrama okt. 1993 jrg. 26 pp. 14-15

Een ruimte, geen plaats. Baltz, Hütte en Boudinet [3 fotografen] okt. 1993 jrg. 26 pp. 16-17

Omgekeerde projectie. Last Action Hero zet punt achter erotische  
filmtraditie [film John McTiernan] nov. 1993 jrg. 26 pp. 13-14

Tot aan de rand van het zichtbare. Le jeune Werther van Doillon nov. 1993 jrg. 26 p. 15

Fotografie is een werkwoord. Europese oefeningen in Galerie DB-S nov. 1993 jrg. 26 pp. 16-17

Er staat niet wat ik zie. Koen Wessing en Eugene Smith dec. 1993 jrg. 26 pp. 18-19

Tussen angst en verbazing. Spielberg en Rohmer over de natuur dec. 1993 jrg. 26 p. 20

Gedachten in beweging [L’Exercice a été profitable, monsieur, Serge Daney] dec. 1993 jrg. 26 p. 21

Krachtig en seksloos [Un cinéma musclé van Monica Dall’Asta] dec. 1993 jrg. 26 p. 22

Panische portretten. De foto-autobiografie van Richard Avedon jan. 1994 jrg. 27 pp. 22-23

Aanraken en aanranden. [Naked, Mike Leigh en The Piano, Jane Campion] jan. 1994 jrg. 27  p. 24

Naaktfoto’s bestaan niet – Naaktfotografie tussen naturalisme en culturalisme feb. 1994 jrg. 27 pp. 12-13

Een goede film is een landschap. Over A Perfect World van Eastwoord en  
The Age of Innocence van Scorsese [Clint Eastwood en Martin Scorsese] feb. 1994 jrg. 27 pp. 14-15

Een moderne vorm van verwondering [Themareeks Nederlands Filmmuseum] feb. 1994 jrg. 27 p. 15

Een hachelijke ambitie. Foto’s die kunst willen zijn ma. 1994 jrg. 27 pp. 12-13

Chinese schimmen. Over film en culturele verschillen [Chinese films] ma. 1994 jrg. 27 p. 14

Muziek bij films ma. 1994 jrg. 27 p. 15

Tegen het verhaal. Une nouvelle vie van Olivier Assayas apr. 1994 jrg. 27 p. 9

Vreugdeloos. Fotografie uit Saksen [overzicht fotografie in Saksen] apr. 1994 jrg. 27 pp. 20-21

Geweigerde illusie. Jacques Rivettes kijk op Jeanne d’Arc en Sandrine Bonnaire mei 1994 jrg. 27 p. 10

Stars als strippers [boek van Eric de Kuyper] mei 1994 jrg. 27 p. 11

Neutraliteit als stijl. Het archivariswerk van Eugène Atget  mei 1994 jrg. 27 pp. 14-15

Voorbijgangers, het voorbijgaande. Walker Evans’ kritiek op het formalisme  juni 1994 jrg. 27 pp. 8-9

Bevrijd van het verhaal. Marginale cinema tussen esthetiek en experiment juni 1994 jrg. 27 p. 12

Narcissus voor de camera [autobiografische film en zelfenscenering] juni 1994 jrg. 27 p. 13

De verhouding is alles. Over Jean Renoir [regisseur Jean Renoir] sept. 1994 jrg. 27 p. 3

Onernst en gein. Overzichtstentoonstelling Man Ray sept. 1994 jrg. 27 pp. 6-7

Een gevoel van afstand. De school van de Bechers [Bernd en Hilla Becher] sept. 1994 jrg. 27 pp. 8-9

Beelden zonder vast adres. Non-fiction beelden uit de jaren tien okt. 1994 jrg. 27 p. 3

Esthetisch pleidooi tegen esthetiek. De plantenfoto’s van Karl Blossfeldt sept.1994 jrg. 27 pp. 4-5

Een traditie van realisme. Ken Loach, Ladybird, ladybird [film Ken Loach] nov. 1994 jrg. 27 p. 14

Wie fotografeerde, Streuvels of Lateur? Werk van fotograaf Stijn Streuvels  
in museum nov. 1994 jrg. 27 pp. 18-19

Wat staat achter de naam? Nadar: een naam, een logo, een afsluiting dec. 1994 jrg. 27 pp. 12-13

Over oude en nieuwe beelden. Over het onvermogen met oude  
vormen om te gaan dec. 1994 jrg. 27 p. 14

Drie generaties [Redactioneel n.a. v. 100 jaar film] jan. 1995 jrg. 28 p. 2

Dromen van een expeditie [Filmervaringen] jan. 1995 jrg. 28 pp. 32-34

Meer dan plaatjes. Geschiedenissen van de fotografie jan. 1995 jrg. 28 p. 35

Preuts. Een encyclopedie over het naakt feb. 1995 jrg. 28 p. 17

In het blikveld van Medusa. Johan De Vos beschrijft onvergetelijke foto’s feb. 1995 jrg. 28 pp. 36-37

Fantastisch [’fantastische’ film]  ma. 1995 jrg. 28 p. 57

Een geschiedenis in beeld [boek van Wim Wenders] apr. 1995 jrg. 28 pp. 23-33

Kleine boekjes, grote ambities [fotografie en boeken] apr. 1995 jrg. 28 pp. 34-35

Handelaar in films [Het filmindustriële project van Charles Pathé] apr. 1995 jrg. 28 p. 52

Leeggezogen [film Interview with the Vampire van Neil Jordan] apr. 1995 jrg. 28 pp. 57-58

Ongewenste onthulling [film Disclosure van Barry Levinson] apr. 1995 jrg. 28 p. 59

In het schimmenrijk [reportagefotografie] mei 1995 jrg. 28 pp. 44-45

Film over film [serie films over films in het Filmmuseum] mei 1995 jrg. 28 p. 52

Kleine beeldtrauma’s [portretfoto’s van Jacques Sonck en Malou Swinnen] juni 1995 jrg. 28 pp. 34-35

Mythes in het filmmuseum juni 1995 jrg. 28 p. 54

Magnum opus [fotoreportages op de filmset] juni 1995 jrg. 28 pp. 55-56

Modefoto in saai bordeel [modefotografie] sept. 1995 jrg. 28 pp. 29-30

Waar of waan [mythisch potentieel van film] sept. 1995 jrg. 28 p. 33

De dans ontsprongen [dansfotografie] okt. 1995 jrg. 28 pp. 20-23

Alfred Machin van onder het stof [boek van Eric de Kuyper] okt. 1995 jrg. 28 pp. 44-45

Een haak in de keel [film van Franciska Lambrechts] okt. 1995 jrg. 28 p. 46

Modern uit gewoonte [de notie ‘moderne film’]  nov. 1995 jrg. 28 pp. 34-35

Het schuchtere neefje van de pop art [illustrator-fotograaf Hubert Grooteclaes] nov. 1995 jrg. 28 pp. 36-37

De twee gezichten van Simon [acteur Michel Simon] nov. 1995 jrg. 28 p. 56

Hardnekkig het ene standpunt [film D’Est van Chantal Akerman] dec. 1995  jrg. 28-29 pp. 46-47

De mythe van het origineel [filmrestauratie] dec. 1995 jrg. 28-29 p. 53

De foto is beter [fotografen Robert Frank en Martin Parr] feb. 1996 jrg. 29 pp. 52-53

Een Mendeljev van de fotografie [August Sander in PSK, Brussel]  ma. 1996 jrg. 29 pp. 44-45

De ‘werkelijkheid’ gestrikt [fotograaf Robert Doisneau] ma. 1996 jrg. 29 pp. 46-47

Greenaways lijstje [retrospectieve Peter Greenaway in Filmmuseum]  ma. 1996 jrg. 29 p. 54

Hitchcock over Hitchcock [Hitchcock on Hitchcock, red. Sidney Gottlieb]  ma. 1996 jrg. 29 p. 58

Het geslacht fotografisch gedacht [‘vrouwelijke’ fotografie] apr. 1996 jrg. 29 pp. 33-34

Tussen luxe en censuur [Fotografiemusea in Charleroi en Parijs] mei 1996 jrg. 29 pp. 36-37

Extreem, extremer, extreemst [thriller Seven van David Fincher] mei 1996 jrg. 29 pp. 40-41

Vertellen met foto’s juni 1996 jrg. 29 pp. 23-33

Samenstelling: Alexandra Bertels, Lotte Blommaerts, Eva Decaesstecker
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4 Negende triënnale 
over actuele kunst 
in de gemeente Asse, 
6 locaties.

Kunstenaars

Fred Bervoets
Alexandra Crouwers (NL)
Eric De Smet
Norman Dilworth (UK)
Paul Morez
Baudouin Oosterlynck
Roeland Tweelinckx
John Van Oers
Stefaan Vermuyten

Download het plan met de kunstroute via 
www.vanstoftotasse.be. Het is eveneens 
verkrijgbaar in alle locaties.

Vernissage op zondag 28 september 
2014, om 15.00u in de raadszaal van 
de gemeente Asse, Gemeenteplein 1, 
Asse. Inleiding door Marc Ruyters (H ART 
Magazine), Geert Heyvaert (schepen voor 
cultuur, gemeente Asse) en Tom Dehaene 
(gedeputeerde voor cultuur van de provin-
cie Vlaams-Brabant). 

Open tot en met zondag 2 november 2014,
op zaterdag en zondag telkens van 14u30 
tot 18u30. Rondleiding met gids voor 
groepen vanaf 10 personen. 

Catalogi VSTA 2014 en Norman Dilworth 
verkrijgbaar.

Inlichtingen
Dienst cultuur gemeente Asse 
(tijdens de kantooruren),
cultuurdienst@asse.be
+ 32 (0)2 456 01 66
en De Ziener vzw 
+ 32 (0)472 55 25 70

Organisatie
Jan De Smedt - De Ziener vzw,
Stationsstraat 55, B-1730 Asse
info@deziener.be

www.deziener.be
www.vanstoftotasse.be

VSTA_2014_advertentie_DWR_1-1.indd   1 25/08/14   10:43
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DIRK LAUWAERT

1.

Hatari is zoals Scarface, Bringing up Baby en 
Man’s Favorite Sport een komedie. De 
Amerikaanse komedie is een genre, d.w.z. 
een gesloten en kunstmatig universum dat 
bepaald wordt door een aantal regels die 
niet mogen overschreden worden. 
 Een genre houdt in dat het publiek reeds 
bij voorbaat weet welke ‘waar’ het zal voor-
geschoteld krijgen. Een genre functioneert 
naar het publiek toe als een verwachtings-
mechanisme.

2.

Hatari is gesitueerd binnen een maatschap-
pelijke mythe: die van de Afrikaanse safari. 
Zo houdt Man’s Favorite Sport zich bezig met 
de hengelsport, Red Line 7.000 met de auto-
race en Bringing up Baby met de weten-
schap. Al deze activiteiten, die sterk maat-
schappelijk geconnoteerd zijn, zijn telkens 
een vorm van arbeid. En arbeid is hier 
wezenlijk een attribuut van de man. Via de 
in de film getoonde activiteit merken we dan 
ten slotte dat Hawks het steeds opnieuw 
heeft over de man, over de viriliteit.
 In de komedies van Hawks wordt die viri-
liteit stuk voor stuk afgebroken. Zowel de 
arbeid (denk aan de hengelexploten van 
Rock Hudson) als de attributen (kleding, 
initiatief) van de man worden hem ontno-
men.

3.

Op die manier slaagt Hawks erin binnen de 
limieten van een commercieel bepaald 
genre een flink stuk kritiek en ontmaskering 
binnen te smokkelen. Hij bewerkt een maat-

schappelijke mythe: hij kraakt de viriliteit 
via een aantal zeer concrete elementen. Dat 
impliceert dat die mythe geen natuurlijk 
gegeven is, maar een cultureel product.

4.

El Dorado is een ‘remake’ van Rio Bravo; 
Man’s Favorite Sport is een ‘remake’ van 
Bringing up Baby. Verhaal, situaties en zelfs 
gags komen identiek terug. 
 Toch is hier helemaal geen sprake van 
herhaling, van gebrek aan inspiratie en 
inventiviteit. Ook dit is uiteindelijk, net zoals 
de beperkingen door het genre opgelegd, 
een vorm van zelfdiscipline die Hawks toe-
laat zijn en onze aandacht toe te spitsen op 
belangrijker elementen. Zo is het essentieel, 
om Hawks te begrijpen, dat men de subtiele 
maar fundamentele verschillen tussen de 
twee films gaat zien. Het zijn de afwijkingen, 
de verschuivingen die hier belangrijker zijn 
dan de directe formuleringen. 

5.

Het is steeds opnieuw die grote hoeveelheid 
redundancy in Amerikaanse, commerciële 
films die er ons toe verleidt ze negatief  te 
beoordelen. Oorspronkelijkheid is steeds 
opnieuw een criterium voor waardevolheid. 
We willen steeds opnieuw een persoonlijke 
stem horen, een authentieke boodschap. 
Cultuur, kunst willen we steeds opnieuw 
zien als een soort natuurlijke gebeurtenis.
 Maar de redundancy in de Amerikaanse 
film is erop gericht een zo groot mogelijke 
basis van vertrouwen te ontwikkelen tussen 
film en publiek, om binnen dat klimaat 
enkele zeer precieze ideeën te kunnen for-
muleren. Amerikaanse film staat tot art-
film zoals journalistiek tot ‘grote literatuur’. 
In het eerste geval primeert ogenblikkelijk 
contact. Je kan iets alleen maar zeggen als je 

onmiddellijk de juiste aanpak hebt. In het 
tweede geval schrijf  je ‘voor de eeuwigheid’; 
wat je te zeggen hebt, zal ooit wel eens 
begrepen worden.

6.

Maar bij Hawks is uiteindelijk noch de char-
me van een genre, van een echte volkscul-
tuur doorslaggevend, noch de precieze idee-
en die zitten achter het spel met het genre, 
met maatschappelijke mythen en met zijn 
eigen oeuvre. Op dit niveau is hij nog steeds 
een ongevaarlijk en burgerlijk moralist. 
 Het oeuvre van Hawks wordt echter 
exemplarisch en revolutionair wanneer je 
oog krijgt voor de productieprincipes van 
zijn films. De idee namelijk dat een film en 
de betekenis van een film het resultaat zijn 
van een haast mathematisch spel van ver-
schuivingen en eenheden. Filmers zoals 
Bergman of  Fellini ‘creëren’ vanuit de over-
vloed van hun persoonlijke problemen, 
Godard of  Pasolini filmen vanuit de over-
vloed aan zichtbaar materiaal. Hawks daar-
entegen filmt met een zeer beperkt aantal 
gegevens en hij bewerkt die gegevens.

7.

Zo komen we weer eens terug bij de overtui-
ging dat noch film kijken, noch film maken 
een zaak is van emotie en expressie. Het is 
wel het resultaat van een lectuur, van een 
ontcijferarbeid. Zonder Rio Bravo verliest El 
Dorado al zijn betekenis; zonder een duide-
lijke kennis van de mythologie van de man 
in Hawks’ actiefilms begrijp je niet de kracht 
van de kritiek daarop in Hawks’ komedies. 
 Hiermee zitten we echter aan de antipode 
van een humanistische kunstbenadering, 
die gekenmerkt wordt door bekentenis en 
expressie aan de kant van de maker, en door 
ontvankelijkheid en participatie aan de 
kant van de toeschouwer. Hawks en alle 
andere grote commerciële filmers gaan 
ervan uit dat je het publiek te pakken moet 
krijgen: je moet zijn ideologie duidelijk naar 
voor schuiven als lokmiddeltje. Precies op 
het niveau van die duidelijk geformuleerde 
ideologie (reeds een geweldige prestatie!) ga 
je sleutelen en choqueren. Onze meest 
natuurlijke reacties blijken manipuleer-
baar, veranderbaar. Foei, waar blijft de men-
selijke natuur?

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in 
Universitas. Universitair weekblad, jrg. 31, 
nr. 9, 28 november 1969, pp. 5.…??????????????????

taal beschouwt hij als statisch en theatraal, en 
de vondsten die hij gebruikt noemt hij trucs 
zonder inhoudelijke noodzaak. Het grootste 
verwijt dat hij de Zweedse regisseur maakt, is 
dat die zich niet (langer) verhoudt tot ‘de wer-
kelijkheid’, een eis die, hoewel later minder 
expliciet geformuleerd, als een rode draad door 
Dirk Lauwaerts’ kritieken loopt.

In de zomer van 1968 komt er een einde aan 
het Latijnse avontuur. Hij houdt er een diepge-
wortelde liefde voor Rome en Italië aan over, en 
enkele vriendschappen (behalve met Eric de 
Kuyper ook met filmregisseur en kunstschilder 
Paolo Capovilla). Het realiseren van een kortfilm 
als eindwerk, sluit de periode definitief af. Hij 
keert met zijn gezin terug naar België – inmid-
dels is een tweede dochter, Anneke, al enkele 
maanden oud – en zal zich in Leuven vestigen. 
Om wat te gaan doen nu? Hoe ten volle in het 
leven te staan, is een vraag die blijft wegen. 
 Hij neemt de draad weer op met Universitas, 
waar hij opnieuw voor gaat schrijven, en hij en-
gageert zich weer in filmclub Projecta, samen 
met twee vrienden, Frans Lefever en Joannes 
Van Heddegem. In de geest van zijn interesse 
voor de semiotiek en het structuralisme wordt 
naast de filmprogrammering ook een studie-
groep opgericht. Het gaat om een wekelijks 
samenkomen om o.a. met behulp van teksten 
van Roland Barthes (Eléments de sémiologie), 
Christian Metz (Essais sur la signification) en 
vooral de meer toegankelijke Peter Wollen 
(Signs and Meaning in the Cinema) filmscènes 
te bestuderen. Maar het resultaat zal Lauwaert 
toch niet bevredigen.
 Om den brode werkt hij als freelancejour-
nalist voor radio en tv, heel even geeft hij ook 
les. Schrijven doet hij minder vaak dan hij naar 
eigen zeggen zou willen (voor Universitas, voor 
Film & Televisie, voor Kultuurleven). Toch ver-
schijnen er in 1969 en 1970 enkele belangrijke 
teksten, die goed laten zien welke weg Dirk 
Lauwaert dit eerste decennium van zijn ‘pu-
blieke leven’ heeft afgelegd. 

Een eerste tekst gaat over Greta Garbo. In 1967 
schreef hij al zijdelings over haar in het zeer 
toepasselijk getitelde stuk De acteur herwaar-
deren. Hij vergeleek er het acteren voor theater 
met het – door hem duidelijk gefavoriseerde – 
acteren in film, en gaf het spel en de verschij-
ning van Garbo als voorbeeld. Een onderliggen-
de gedachte in deze tekst was echter vooral 
dat acteren ten onrechte lager in aanzien stond 
dan de artistiek hoger ingeschatte regie. In 
een langere tekst voor Universitas werkt hij 
het voorbeeld van Garbo in dat licht nu verder 
uit. Zijn fascinatie voor haar verschijning belet 
niet dat hij de ‘constructie-arbeid’ eromheen 
ziet, meer nog, hij begrijpt dat haar fascine-
rende verschijning juist het gevolg is van die 
constructie-arbeid (‘ploegenarbeid’, noemt hij 
het); en het commerciële systeem dat die ar-
beid verricht, verwerpt hij uitdrukkelijk níét. Het 
gaat er in de kritiek juist om dat systeem zicht-
baar te maken – iets waar een film met Garbo 
ook volop toe uitnodigt – om zo te bewijzen dat 
‘de mens’ maakbaar of in elk geval manipu-
leerbaar is, én dat hij dus te veranderen valt… 

Twee andere teksten uit 1969 zijn erg kort. Ze 
kunnen omwille van hun ietwat axiomatische 
vorm begrepen worden als kritisch programma 
voor de toekomst in de knop. Zo is er een stuk 
over Howard Hawks (1969), een ‘typische’ re-
gisseur van Hollywood, die precies daarom van 
minder belang wordt geacht, zeker als men 
hem zet tegenover de ‘authentieke’ cinema van 
Europese filmauteurs. Dirk Lauwaert zal een 
vurig verdediger worden van de Amerikaanse 
cinema, waarin een film wordt opgevat als een 
massaspektakel, dat noodzakelijkerwijs werkt 
met conventies die door iedereen begrepen 
kunnen worden. ‘Hawks en alle andere grote 
commerciële filmers gaan ervan uit dat je het 
publiek te pakken moet krijgen: je moet zijn 
ideologie duidelijk naar voor schuiven als lok-
middeltje. Precies op het niveau van die dui-
delijk geformuleerde ideologie ga je sleutelen 
en choqueren.’ Met andere woorden: juist in 
de commerciële film kan je, door het publiek 
die structuren aan te bieden die het herkent en 
daar dan mee te spelen, toewerken naar een 
ander bewustzijn. 
 Een even belangrijke korte tekst gaat over 
het werk van de Franse cineast Eric Rohmer 
(1969). Zijn debuut, Le Signe du Lion (1958), 
wordt tot de nouvelle vague gerekend, maar 
het heeft er de schijn van dat Rohmer een an-
dere weg bewandelt. Zijn interesse voor het 
verhaal maakt hem eerder tot een ‘classicis-
tisch’ filmer, het plaatst hem veel meer in het 

Howard Hawks

p. 20  >
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DIRK LAUWAERT

Van deze laatste pagina vóór de vakantiepe-
riode maak ik gebruik om een en ander dui-
delijk te stellen in verband met de bedoelin-
gen waarmee ik deze filmpagina’s tot nu toe 
heb volgeschreven. Immers, uit enkele ter-
loopse opmerkingen van collega’s en lezers, 
meende ik te kunnen opmaken dat men 
helemaal geen zicht kreeg op mijn stukjes. 
Het is mijn bedoeling hier iets duidelijk te 
maken over de dingen die ik voor mezelf  en 
voor de lezers heb proberen te ontdekken, 
steeds verder te nuanceren en uit te diepen. 
Dit maakt meteen al duidelijk dat ik er geen 
ogenblik van ben uitgegaan dat ik nu een 
sluitende en definitieve formule heb om over 
film te schrijven en om ermee om te gaan. 
Integendeel, ik ‘gebruik’ deze wekelijkse 
pagina’s als een voortdurende uitdaging, 
die me de gelegenheid geeft om zowel ten 
overstaan van het besproken object, film, 
als ten overstaan van het gehanteerde 
instrument, een weekblad voor culturele 
informatie, nieuwe dingen uit te proberen.
 Film is (en dat is dan mijn fundamenteel 
uitgangspunt) geen kunst in de burgerlijk-
humanistische zin van het woord. Het is een 
industrie en wel een zeer belangrijk deel van 
de zogenaamde cultuurindustrie. Wie van 
de categorie kunst overstapt naar de catego-
rie cultuurindustrie maakt uiteindelijk een 
politiek-ideologische keuze, waarvan men 
de consequenties nauwelijks kan overschat-
ten. Wie zijn aandacht op de suprastruc-
tuur (het niveau van bewustzijn, van reflec-
tie en rationalisering) van onze samenleving 
richt, kan zich daarbij laten leiden door een 
notie als kunst of  door een notie als cul-
tuurindustrie. In beide gevallen polariseren 
deze noties het terrein dat je wilt onderzoe-
ken. Men structureert het terrein anders, 
legt andere accenten, maakt andere opde-
lingen. Wie bijvoorbeeld blijft vasthouden 
aan de notie kunst, gaat óf  denken in esthe-
tische categorieën (de zelfinterpretatie van 
de diverse kunsten), óf  denken in existenti-
ele termen (de reflectie van de maker op zijn 
maken). Wie uitgaat van de notie cultuur-
industrie gaat vooral oog krijgen voor de 
sociologische betekenis van diverse ‘bewust-
zijnsindustrieën’. Hij gaat zich afvragen 
welke (politiek-ideologische) rol deze indus-
trieën spelen én hoe deze rol wordt gespeeld.
 De notie kunst blijft gecentreerd rondom 
het individu. De notie cultuurindustrie gaat 
ervan uit dat deze industrie een kapitale rol 
speelt in de globale economie van onze 
samenleving. Deze industrie speelt een ori-
enterende en compenserende rol op het 
sociaal-psychologische vlak. Dit wordt dui-
delijker wanneer ik even de mogelijke objec-
ten van respectievelijk kunst en cultuurin-
dustrie naast elkaar stel. Kunst kan alleen 
maar spreken over de ‘zeven kunsten’. Het 
meest voor de hand liggende voorbeeld is de 
opdeling van K & C over deze diverse kun-
sten. Elke kunst heeft daarbij zijn eigen wet-
matigheid, zijn eigen clan van fans en speci-
alisten, zijn eigen uitstervende tempels. Er 
wordt geen brug geslagen naar de samenle-
ving als geheel vandaag. Nooit wordt de 
vraag gesteld welke rol een kunstvorm 
speelt, welke de relaties van de elitaire kunst 
kunnen zijn met de tweede- en derderangs-
producten van bijvoorbeeld het schrijven 
(allerlei bestsellers, politieverhalen, stati-
onsliteratuur), van bijvoorbeeld de plasti-
sche kunsten (de immense kitschindustrie) 
enzovoort. Terwijl het juist deze derde-
rangsproductie is die kwantitatief  het meest 
wordt verspreid en die ook het meest 
ingrijpt. Wanneer je uitgaat van de notie 
cultuurindustrie, dan ga je merken dat film, 
reclame, radio en televisie, sport, kranten 
en tijdschriften, urbanisme, speelgoedin-
dustrie, kleding, make-up, de boekenindus-
trie, populaire muziek en verkiezingscam-
pagnes, onderwijs en huwelijk, allemaal 
thuishoren in één grote systematiek en eco-
nomie. Al deze aspecten zijn permanent in 
beweging, gaan zich voortdurend anders 
tot elkaar verhouden. Maar ook al is dit 
evenwicht labiel, het blijft in handen van 
een elite die handelt in functie van aliënatie 
en vervreemding.  
 Maar een radicaal kritische opstelling 
geeft je geen enkele strategie en tactiek. Te 
vaak vindt de burgerlijk-humanistische 

ideologie een bondgenoot in de kritisch-pro-
gressieve opstelling. Een massieve negatie 
doet daar meestal dienst als politiek inzicht 
en als richtsnoer voor verdere activiteit. 
(The beat goes on van Freddy De Vree is hier 
een schoolvoorbeeld van.) Terwijl het juist 
de taak is via het labiele evenwicht en de 
relatieve openheid van de cultuurindustrie 
haar mogelijkheden om te keren, haar 
zwakheden aan te duiden, een kritische 
opstelling bij de consumenten te stimuleren 
(schitterend voorbeeld van deze subversieve 
arbeid is het weekblad Humo). In plaats van 
de botte en uiteindelijk utopische en 
abstracte negatie komt de eis om een perma-
nent kritische tactiek uit te bouwen.
 Wie angst heeft voor het gebruik van ter-
men als kritiek en politiek in het boven-
staande dient zich onmiddellijk te realiseren 
dat zeker de zogenaamd objectieve en neu-
trale benadering politiek werkzaam is, hoe 
onpolitiek men zich ook wil opstellen. Hoe 
men ook als individu de eigen handelingen 
en opinies meent te kunnen duiden, steeds 
worden ze door de samenleving op een 
andere basis geduid en gebruikt. Het is 
alleen geruststellender deze politiek-maat-
schappelijke dimensie te vergeten.
 Wat is belangrijk in bijvoorbeeld film? 
Voor iemand die uitgaat van de notie kunst 
(individu, immanente esthetische normen) 
worden de grenzen van bijvoorbeeld de 
filmkritiek aangegeven door de ene, geïso-
leerde film die men ter bespreking heeft. 
Men heeft een duidelijk omschreven lectuur 
van de film die zich voltrekt volgens twee 
patronen: ten eerste de subjectieve ervarin-
gen van de criticus, geconfronteerd met die 
ene film (alsof  dat de eerste film was die hij 
zag), en ten tweede een aantal empirische 
termen waarmee men de film opdeelt: mon-
tage, plot, regie, acteurs, betekenis enzo-
voort. Of  een film mooi is, blijft dan de cen-
trale vraag. Dat mooi zijn kan gaan van ‘de 
film is me bevallen’ tot ‘er is een evenwicht 
tussen vorm en inhoud’. Voor iemand die 
uitgaat van de notie cultuurindustrie is de 
lectuur van een film gans anders georiën-
teerd. Hij gaat ervan uit dat het niet het 
geïsoleerde werk is, niet de abstracte relatie 
kijker-werk-maker, niet de subjectieve 
impressie, die iets kunnen duidelijk maken 
over de manier waarop een film werkzaam 
is in onze samenleving. Wel werkzaam is de 
totaliteit van de producten van een cultuur-
industrie en de ideologie die uit die totaliteit 
naar voor treedt. Wat ik dus in de voorbije 
filmpagina’s heb willen uitwerken, is pre-
cies een analyse van de ideologieën die in de 
cultuurindustrie gebruikt en onbewust 
door het publiek geconsumeerd worden. De 
geïsoleerde film probeer ik niet op merites te 
evalueren, maar wel op de plaats die hij 
inneemt in het krachtenveld van de indus-
trie. Via films spreek ik dus over de funda-
mentele krachten die in de film werkzaam 
zijn. Ik heb daarbij helemaal niet de indruk 
over iets abstracts te spreken, precies omdat 
ik ervan overtuigd ben dat de overdracht 
van diverse ideologieën de fundamentele 
functie is van de cultuurindustrie.
 In dit perspectief  is het duidelijk dat ook 
de derderangsfilm bijzonder boeiend studie-

materiaal is. Temeer omdat een precies 
inzicht in het functioneren van de cultuur-
industrie duidelijk maakt dat de diverse 
lagen ervan sterk met elkaar verbonden zijn 
(er zijn geen geïsoleerde, grote filmmakers!). 
Vandaar ook dat ik derderangswerken als 
Italiaanse westerns en pornografische films 
boeiend vind, net zoals manifest hypocriete 
films als The Christmas Tree en Les Choses de 
la vie. Des te meer omdat deze films werkelijk 
door het publiek gezien worden, terwijl bij-
voorbeeld Goto, l’île d’amour, ondanks zijn 
schoonheid, geen publiek vindt.
 Op deze manier meen ik ten slotte ook een 
bijdrage te kunnen leveren tot de zo noodza-
kelijke doorbraak van de opsplitsingen die 
de cultuurindustrie bewust in stand houdt 
en waar ze het duidelijkst haar klassegebon-
den rol reveleert. Prestigefilmers tegenover 
commerciële massaproducten, de betere 
commerciële film tegenover de marginale 
serieproductie van westerns of  pornografi-
sche films, de art-film tegenover de populai-
re film, de familiefilm tegenover de gewaag-
de film enzovoort. Ten onrechte maakt men, 
onder het huidige maatschappelijke sys-
teem, een onderscheid tussen betere en 
slechtere producten. Bergman of  Fellini 
exploiteren hun publiek op dezelfde manier 
als de pornografische film. Het is belangrijk 
te beseffen dat een andere samenleving de 
bestaande samenleving in al haar aspecten 
zal moeten herdenken.
 Tot slot wil ik het hier geformuleerde kriti-
sche instrumentarium meteen gaan toepas-
sen op mijn eigen activiteit als filmcriticus. 
Filmkritiek is per definitie een soort demago-
gisch oproepen van het publiek tot het gaan 
bekijken van een spektakel. Zoals ook de ker-
misattracties worden aanbevolen door geoe-
fende oproepers. En dit lijkt me niet zo ver-
wonderlijk, omdat een rationeel, kritisch 
discours moeilijk kan geënt worden op het 
spektakel. Een spektakel is een gebeuren 
waarbij men betrokken raakt; een verhaal 
daarentegen leest men vanop een afstand: 
de afstand van het woord. Mijn filmessayis-
tiek past hoogstens bij essayfilms als die van 
Godard of  Pollet, waar het element van het 
verbale en rationele betoog expliciet is inge-
bouwd. De radicale negatie van het spekta-
kel in zijn directe belevenis, negatie die ik 
toepas, schept zulk een afstand dat men alle 
houvast verliest. Terwijl de literaire criticus 
volledig gevolgd zou kunnen worden. Deze 
positie, onvermijdelijk door de eigenheid van 
het medium film, maakt mijn benadering 
onherroepelijk zwak en onfunctioneel.
 Hieruit meen ik niet het besluit te moeten 
trekken dat mijn visie fout is, dan wel dat de 
gevestigde instituten als kunst, kunstkri-
tiek, kunstorganismen, -programma’s, 
-publicaties en -verspreiding radicaal her-
dacht moeten worden. We staan nog maar 
aan het allereerste begin van de culturele 
revolutie. 

Bovenstaande tekst is een licht aangepaste 
versie van een artikel dat verscheen in Kunst 
en Cultuur, jrg. 3, nr. 24, 17 juni 1970,  
pp. 12-13. 

Filmkunst of  cultuurindustrie

Dirk Lauwaert, 1964. Foto: Helke Lauwaert

minder uitgesproken centrum van de cinema 
dan aan de luidruchtige grenzen ervan. En 
kijk, hier lijkt Dirk Lauwaert plots het werk van 
Godard en Pasolini af te vallen. Alweer na een 
terugblik moet hij concluderen dat ‘Godard, bij-
voorbeeld, en ook Pasolini […] meteen de gan-
se filmpraktijk in vraag (stellen). Hun negatie 
krijgt iets gratuit. Het is contesterende spiele-
rei. Het is belangrijk dat men beseft dat door al-
les aan de orde te stellen, men uiteindelijk niets 
meer kan zeggen.’ Rohmer daarentegen, ‘die 
zich nauwelijks iets gelegen laat liggen aan 
subjectieve, poëtische expressie’, is veel meer 
geïnteresseerd in film als ‘een gebeuren zon-
der meer’. Wie het werk van Rohmer kent, ziet, 
zonder opzichtige ingrepen van een regisseur, 
zonder opvallend camera- of montagewerk, 
zonder dwingende signatuur, personages tijd 
en ruimte krijgen om te verschijnen als in een 
18e-eeuwse roman. ‘Uiteindelijk’, zo besluit 
Dirk Lauwaert zijn stuk, ‘dient alles slechts om 
die tijd en ruimte vast te stellen.’

Aan het einde van de jaren zestig schrijft 
Lauwaert steeds vaker vanuit de breedte 
van zijn interesse voor film – juist vanuit die 
breedte kan hij ook in de diepte gaan. Die in-
teresse was er misschien altijd al, maar pas 
nu articuleert en legitimeert hij ze, vanuit het 
bewustzijn dat de bestaande kritische catego-
rieën waarin men over film denkt en schrijft, 
tekortschieten. Hij wil het niet alleen hebben 
over de ‘cinéma des auteurs’, maar ook over 
de commerciële film; niet alleen over de regis-
seur, maar ook over de acteur; niet alleen over 
de avant-garde, maar zeer zeker ook over de 
films die zich verbergen in de doordeweekse 
cultuurproductie. De acteur is net zo goed een 
auteur als de regisseur; een Italiaanse western 
kan meer verduidelijken over het kwestieuze 
van het machismo dan de nieuwe Fellini. Het 
zijn dit soort lucide inzichten die hem behoeden 
voor het verglijden naar een radicaliteit die zich 
uiteindelijk zou kunnen afkeren van film – een 
gevaar dat in de cultuur én in de politiek in de 
jaren zeventig niet denkbeeldig is.
 Om zijn positie als filmcriticus te verant-
woorden, schrijft hij vlak voor de zomer van 
1970 de tekst Filmkunst of cultuurindustrie. 
Inmiddels heeft hij een vaste pagina in Kunst 
& cultuur, en omdat collega’s en lezers zijn 
bedoelingen niet altijd weten te vatten, wil hij 
verduidelijken waarom hij schrijft waarover 
hij schrijft, wat zijn beweegredenen zijn en 
hoe hij te werk gaat. ‘Film is geen kunst in de 
burgerlijk-humanistische zin van het woord. 
Het is […] een zeer belangrijk deel van de zo-
genaamde cultuurindustrie’, luidt zijn uitgangs-
punt. Bijgevolg kan er volgens hem over film 
niet gesproken en geschreven worden vanuit 
‘de notie kunst’, vanuit ‘het individu’ of vanuit 
‘immanente esthetische normen’. Filmkritiek 
vereist juist een ‘analyse van de ideologieën 
die in de cultuurindustrie gebruikt en onbewust 
door het publiek geconsumeerd worden’.
 Dat hij graag over commerciële film schrijft, 
betekent niet dat hij zich op sleeptouw laat ne-
men door het spektakel dat film is. Hij staat een 
essayistiek voor die ‘zulk een afstand (schept) 
dat men alle houvast verliest’. Dat het haast 
onmogelijk is om een dergelijke vorm van kri-
tiek toe te passen op het bedwelmende spekta-
kel dat film is, beseft hij ten volle: ‘Deze positie, 
onvermijdelijk door de eigenheid van het me-
dium film, maakt mijn aanpak onherroepelijk 
zwak en onfunctioneel’. Maar we zijn in 1970, 
en gezien vanuit het idealistische klimaat dat 
dan heerst zal in de nabije toekomst alles mo-
gelijk blijken: ‘Hieruit meen ik niet het besluit te 
moeten trekken dat mijn visie fout is, dan wel 
dat de gevestigde instituten als kunst, kunst-
kritiek, kunstorganismen, -programma’s, -pu-
blicaties, en -verspreiding radicaal herdacht 
moeten worden. We staan nog maar aan het 
allereerste begin van de culturele revolutie.’ 

Heeft die culturele revolutie zich voltrokken? 
In geen geval. Het idealisme van de jaren zes-
tig zal verdwijnen, ook in de teksten van Dirk 
Lauwaert. Dat valt op te maken uit veel van 
wat hij in de jaren zeventig, tachtig, negentig… 
zal schrijven. We kunnen het nagaan, omdat 
schrijven stilaan toch zijn ‘taak’ wordt, en vele 
tijdschriften tientallen, honderden bijdragen 
van hem zullen afdrukken. Altijd op de snelle 
piste – lange stukken schrijft hij bijna nooit – 
maar haast iedere keer met een totale inzet.
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N° 12: ‘habla / dice’ julia spíNola
boekvoorstelling / artist talk julia spínola & sofie van loo
do. 30 okt 20:00 — Museum M, leuven
tijdens avond rond kunstenaarspublicaties 

posture
editions

volledig programma: www.mleuven.be
www.posture-editions.com
julia spínola: frase (objeto). boca i, detail — courtesy galerie tatjana pieters
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ERNST VAN ALPHEN

Een verzameling is altijd meer dan de optel-
som van de objecten die er deel van uitma-
ken. Ze heeft een interne structuur. De 
objecten van een verzameling hebben iets 
met elkaar gemeen, bijvoorbeeld dat het 
hedendaagse kunstwerken zijn. Maar bin-
nen die gemeenschappelijkheid verschillen 
de objecten ook van elkaar. Wanneer de ver-
schillen tussen de objecten binnen een ver-
zameling er niet toe doen, dan is de verza-
meling tot een opslag, of  nog oneerbiediger, 
een pakhuis geworden. In een verzameling 
echter is ieder object zowel verschillend als 
representatief. Op basis van de gepostuleer-
de eenheid draagt ieder onderdeel van de 
verzameling bij aan de totstandkoming van 
haar specifieke identiteit. Dat samenspel 
tussen gelijkenis en differentiatie vormt het 
‘meer’ waar verzamelingen om bewonderd 
worden. Het maakt ze exemplarisch voor 
wat cultuur in essentie kenmerkt. 
 In dit onderscheid tussen opslag en verza-
meling schuilt ook het verschil tussen het 
verzamelgedrag van dieren en dat van men-
sen. Wanneer een ekster stukjes glas, 
gereedschap of  sieraden verzamelt, dan 
behandelt hij die objecten alsof  ze ieder voor 
zich compleet zijn, dat wil zeggen als intrin-
sieke objecten. De verzamelde objecten zijn 
‘volledig’ vanwege de sensuele kwaliteiten 
die ze voor de ekster aantrekkelijk maken. 
De objecten van de verzamelingen van hob-
byisten, musea en privéverzamelaars zijn 
nooit helemaal ‘volledig’. Ze hebben in de 
eerste plaats betekenis in relatie tot de ande-
re objecten binnen de verzameling.
 De Amerikaanse psycholoog William 
James herkende de dierlijke vorm van verza-
melen ook in patiënten van psychiatrische 
ziekenhuizen. Het intellect van de vrek ‘kan 
in veel gevallen gezond zijn, maar zijn 
instincten, met name de instincten die op 
eigendom gericht zijn, zijn ziekelijk’.1 James 
beschouwde deze verzamelaars als hamste-
raars met een pathologische, oncontroleer-
bare drang tot nemen en bezitten. 
Cultuurcritica Susan Stewart stelt dat de 
verzameling van de hamsteraar gebaseerd 
is op een weigering om onderscheid te 
maken, terwijl die van de menselijke hobby-
ist het gevolg is van de acceptatie van diffe-
rentiatie als de basis van cultuur en daar-
mee van het leven als zodanig.
 Het onderscheid tussen dierlijke en men-
selijke vormen van verzamelen, of  tussen 
ziek en gezond verzamelen, lijkt op het eer-
ste gezicht vanzelfsprekend. Voor musea en 
privéverzamelaars kan het als een bevesti-
ging gelden voor het belang van hun onder-
neming. Zij dienen daarmee de cultuur en 
demonstreren hoe cultuur zich onder-
scheidt van natuur. Toch heeft Marcel 
Duchamp in de jaren 30 al laten zien dat het 
onderscheid tussen verzameling en opslag 
helemaal niet zo duidelijk is. Dat deed hij 
om te beginnen met zijn eerste Boîte of  
‘doos’: de zogenaamde Groene Doos, ook wel 
genoemd The Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, Even. Dat Duchamp het werk een 
‘doos’ noemde, geeft al aan dat hij een uit-
spraak over verzamelen wilde doen. Want 
in dozen, met name schoenendozen, wor-
den nogal wat verzamelingen liefdevol 
bewaard. De titel Groene Doos bedacht 
Duchamp pas later om de doos te onder-
scheiden van een ander beroemd werk, dat 
eveneens de titel The Bride Stripped Bare etc. 
draagt en dat thans doorgaans The Large 
Glass wordt genoemd.
 De Groene Doos bevat 94 fotografische 
reproducties van eigen werken, tekeningen 
en handgeschreven aantekeningen van 
1911 tot 1923. Duchamp liet de doos in 
1934 in Parijs maken. Het was zijn manier 
om het Franse publiek te informeren over 
het werk dat hij had gemaakt sinds hij in 
1915 naar New York verhuisd was, en dat 
zich in Amerikaanse privécollecties bevond. 
Als verzameling is de Groene Doos echter 
nogal verwarrend. Op het eerste zicht lijkt 
het om het verzamelde oeuvre van de kun-
stenaar te gaan. Maar de doos bestaat óók 
– en zelfs voor het grootste deel – uit repro-
ducties van aantekeningen die Duchamp 

gemaakt heeft. Behoren aantekeningen van 
een kunstenaar tot het oeuvre van een kun-
stenaar? Horen ze niet in een andere verza-
meling thuis, namelijk het kunstenaarsar-
chief? Voorts is het artistieke werk slechts in 
gereproduceerde vorm aanwezig – wat ook 
geldt voor de aantekeningen overigens. Dat 
belet evenwel niet dat de Groene Doos als een 
kunstwerk in musea wordt tentoongesteld, 
en niet wordt behandeld als een naslagwerk 
dat in een bibliotheek of  archief  wordt 
bewaard. Die artistieke status bevestigt op 
zijn beurt dat de doos een bijzondere verza-
meling bevat: het oeuvre van de kunste-
naar.
 Wat echter indien we de Groene Doos niet 
als een verzameling, maar als opslag zien? 
In dat geval gaat het niet om het ‘werk’ van 
Duchamp, maar om alles wat de kunste-
naar de afgelopen jaren heeft voortge-
bracht. De doos bevat dan uitsluitend spo-
ren van het verleden, of  het nu om 
kunstwerken gaat dan wel om aantekenin-
gen die met het oog op kunstwerken werden 
gemaakt. Het maakt een groot verschil of  
we de doos als verzameling dan wel als 
opslag zien, omdat in het eerste geval de his-
torische dimensie verloren gaat. Dat is de 
prijs die voor de zogenaamde eenheid van 
een verzameling wordt betaald. In de woor-
den van Stewart: ‘The collection replaces 
history with classification, with order 
beyond the realm of  temporality. In the col-
lection, time is not something to be restored 
to an origin; rather all time is made simulta-
neous or synchronous within the collecti-
on’s world.’2 Dit betekent dat verzamelingen 
nauw verwant zijn aan kunstwerken. Want 
de functie van een verzameling bestaat er 
niet in een oorspronkelijke historische con-
text te reconstrueren, maar een nieuwe 
context te scheppen. Deze nieuwe context 
staat niet in een continue en metonymi-
sche, maar in een metaforische relatie tot de 
wereld buiten de verzameling. Het is op 
grond daarvan dat niet alleen kunstwerken, 
maar ook verzamelingen hun autonome 
status verkrijgen, en dit betekent tevens dat 
ze afgesneden raken van het verleden. 
 Deze breuk met de geschiedenis vindt ook 
plaats in wat volgens Stewart de archetypi-
sche verzameling is, namelijk de ark van 
Noah. Noahs ark bestaat uit een wereld die 
representatief  is, maar die ook zijn oor-
sprong uitwist. De wereld op deze boot is 
niet het gevolg van nostalgie, maar van 
anticipatie. Terwijl de aarde vernietigd 
wordt, behoudt de verzameling dieren op de 

ark zijn integriteit en zijn afgrenzing van de 
wereld. Pas op het moment dat de verzame-
ling dieren afgesneden is van zijn oor-
sprong, is het voor de verzamelaar Noah 
mogelijk om een nieuwe wereld op te bou-
wen, in het verlengde van de selectiecriteria 
die hij heeft gehanteerd. Noahs selectiviteit 
demonstreert op perfecte wijze het samen-
spel van gelijkenis en differentiatie waar 
iedere verzameling op gebaseerd is. Maar 
volgens de verteller van Genesis is het niet 
Noah zelf  die de principes bedacht op basis 
waarvan de verzameling ingericht moest 
worden, maar werden deze door God gedic-
teerd: 

Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en 
zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van 
het vee dat niet rein is, twee, het mannetje en 
zijn wijfje;
 Ook van het gevogelte des hemels zeven en 
zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad 
levend te houden op de gansche aarde.
 Want over nog zeven dagen zal Ik doen 
regenen op de aarde veertig dagen en veertig 
nachten, en Ik zal van den aardbodem 
verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb. 
(Genesis 7: 2-4)3

De principes die de populatie op de ark bepa-
len, hebben niet tot doel een herinnering 
levend te houden aan de wereld die vernie-
tigd wordt. Integendeel, de bedoeling is om 
die wereld te vergeten en een nieuwe wereld 
te beginnen. Ook al is de populatie van de 
ark voortgekomen uit de eerdere schepping, 
ze is gericht op de toekomst.
 Zo’n toekomstgerichte creatie lijkt 
Duchamp ook bewerkstelligd te hebben met 
zijn Groene Doos. We zijn geneigd om de 
handgeschreven aantekeningen en schet-
sen in een temporeel kader te plaatsen: ze 
hebben geleid tot de uiteindelijke kunstwer-
ken, ze bevatten de intenties van de kunste-
naar. Maar doordat Duchamp ze opgeno-
men heeft in de doos waarin hij zijn oeuvre 
verzamelde, verliezen de aantekeningen en 
de schetsen hun temporele status als origi-
ne en transformeren ze in voorbeelden van 
Duchamps oeuvre.
 Duchamp heeft echter nog twee dozen 
gemaakt: Boîte-en-valise [‘Doos in een koffer’] 
(1935-1941) en A l’infinitive, een werk dat 
meestal De Witte Doos wordt genoemd. De 
Doos in een koffer bevat een compilatie van 
Duchamps werken in miniatuur in de vorm 
van kleuren- of  zwart-witreproducties en 
driedimensionale modellen. Op de binnen-

kant van de klep staat een gedetailleerde 
reproductie van zijn werk Het Grote Glas. De 
andere modellen en miniaturen kunnen in 
verschillende constellaties rond Het Grote 
Glas gegroepeerd worden, door de flappen 
waarop de reproducties zich bevinden open 
te slaan en te verschuiven. Met deze doos 
heeft Duchamp een soort van draagbaar 
museum van zijn eigen werk gemaakt, dat 
naar eigen keus ingericht kan worden met 
Het Grote Glas als middelpunt. De Witte Doos 
is een facsimile-editie van alle aantekenin-
gen die hij nog niet in De Groene Doos had 
opgenomen. 
 De aantekeningen uit De Groene Doos en 
De Witte Doos bevatten een schat aan moge-
lijke verwijzingen, die echter veel verder 
gaan dan de werken die door Duchamp zijn 
gerealiseerd. Op het eerste gezicht lijken de 
verzamelingen in de dozen een nieuwe visie 
te geven op wat we het oeuvre van een kun-
stenaar noemen. Maar bij nader inzien is 
het verre van duidelijk hoe we het begrip 
‘oeuvre’ volgens Duchamp moeten opvat-
ten. In de woorden van Birgit Stöckmann:

‘Given that the notes were compiled in a 
highly ambiguous, even contradictory, 
manner, it is possible to select and compose 
them into innumerable constellations. Such 
inherent possibilities give rise to the para-
doxical situation that on the one hand 
Duchamp supplied basic information – the 
notes – for the observer to order, systemati-
ze and interrelate so as to grasp the full 
meaning of  the work, The Large Glass. On 
the other hand, this information is presen-
ted in such a way as to reduce the endea-
vour of  ordering, systematizing and inter-
relating it to an absurd pastime: The Box 
constantly presents new possibilities for fin-
ding the meaning of  the Glass.’4

Ook al lijkt Duchamp met zijn dozen zijn 
oeuvre verzameld te hebben, de dozen frus-
treren uiteindelijk iedere poging om de 
coherentie van deze verzameling te begrij-
pen. Van veel van de aantekeningen is het 
onnavolgbaar hoe ze zich tot de gerealiseer-
de werken verhouden, en of  ze zich er wel 
toe verhouden. Uiteindelijk moeten we con-
cluderen dat Duchamps poging om zijn 
werk te verzamelen tot een opslag is gewor-
den, want de verzameling van items is arbi-
trair; zij mist een interne structuur of  
samenhang. In die zin zijn Duchamps dozen 
theoretische objecten die een reflectie bie-
den op het fenomeen van de verzameling, of  
meer specifiek, op dat van het oeuvre.5 
Duchamp lijkt te zeggen dat de grenzen van 
een verzameling nooit afgebakend zijn, 
waardoor de interne samenhang constant 
dreigt op te lossen. Iedere verzameling ver-
wordt aldus tot een opslag.

Het zijn precies zulke duchampiaanse 
inzichten die ten grondslag lijken te liggen 
aan de recente tentoonstelling van de pri-
véverzameling van Antoine de Galbert in La 
Maison Rouge in Parijs. De tentoonstelling 
wordt gehouden ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van La Maison Rouge, dat 
door De Galbert in 2004 werd opgericht. De 
tentoonstelling heet Le Mur, een titel die 
even programmatisch klinkt als Duchamps 
Boîte – ze wordt dan ook expliciet als een 
kritiek op de kunstwereld en de kunstmarkt 
gepresenteerd.
 Het beleid van dit privémuseum is al in 
menig opzicht tegendraads geweest. Naast 
enkele monografische exposities heeft La 
Maison Rouge drie soorten tentoonstellin-
gen georganiseerd. Ten eerste vond er een 
serie over kunstcentra in de marge plaats: 
steden en regio’s die buiten het perspectief  
van de westerse mainstream vallen (My 
Winnipeg, 2011; My Joburg, 2013; My 
Buenos Aires, gepland voor 2015). Een 
tweede reeks tentoonstellingen concen-
treerde zich op ‘art brut’, ook wel ‘outsider 
art’ genoemd. Terwijl de eerste term nog 
naar een stijl of  kunststroming lijkt te ver-
wijzen, duidt de tweede eerder een identi-
teitsbegrip aan. In de meeste gevallen gaat 
het dan ook om kunstenaars die een groot 
deel van hun leven in psychiatrische zieken-
huizen hebben doorgebracht, zoals Henry 

De ontnuchtering van het verzamelen
De tentoonstelling Le Mur in La Maison Rouge te Parijs

Marcel Duchamp

Groene doos, 1934
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Darger, Louis Soutter en Augustin Lesage. 
Ook de tentoonstelling Arnulf  Rainer et sa 
Collection de l’Art Brut past in deze rij.
 Het derde zwaartepunt ligt bij tentoon-
stellingen van privéverzamelingen. De hui-
dige tentoonstelling Le Mur hoort in deze 
serie thuis. Privéverzamelingen tentoon-
stellen is op zich niet tegendraads, integen-
deel. Nu musea hun subsidies zien afnemen, 
ruimen ze er steeds vaker plaats voor in. 
Maar de aanpak van La Maison Rouge is 
meer dan eens verrassend. In de catalogus 
bij Le Mur zet De Galbert zich expliciet af  
tegen de tentoonstelling Passions Privées, die 
door Suzanne Pagé in 1995 in Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris werd georgani-
seerd. Werken uit privécollecties van beken-
de kunstenaars werden er op de gebruike-
lijke museale manier tentoongesteld. 
Volgens De Galbert wilde het museum daar-
mee aantonen dat goede privéverzamelaars 
dezelfde werken kopen als het museum 
zelf.6 Men zou kunnen stellen dat het 
Stedelijk Museum in Amsterdam met de 
huidige tentoonstelling van de privéverza-
meling van Martijn en Jeanette Sanders een 
vergelijkbare ambitie had, ook al was dat 
waarschijnlijk onbewust.7

 De tentoonstellingen van privéverzame-
lingen in La Maison Rouge verrassen vaak 
door de heterogene aard van de betreffende 
collecties. De exposities lijken daardoor nog 
het meest op een Wunderkammer waarin de 
meest uiteenlopende voorwerpen en kunst-
werken samengebracht zijn. Ook wordt de 
intimiteit van een privéwoning nagestreefd, 
een manier om zich af  te zetten tegen het 
nadrukkelijk publieke karakter van de 
museumruimte. Alle tentoonstellingen bin-
nen deze reeks willen duidelijk maken dat 
privéverzamelingen niet te vergelijken zijn 
met museumverzamelingen en dat deze dan 
ook heel anders tentoongesteld moeten 
worden.
 Voor de tentoonstelling Le Mur heeft men 
echter een heel andere en afwijkende strate-
gie gekozen. Terwijl de verzameling van 
Antoine de Galbert ook primitieve kunst, 
sculpturen en installaties bevat, heeft hij 
voor zijn jubileumtentoonstelling alleen 
‘hangbare’ eigentijdse werken geselecteerd: 

werken die aan de muur konden worden 
gepresenteerd. Het principe van ‘hangbaar-
heid’ weerspiegelt zeker niet de coherentie 
van zijn verzameling, maar verschaft wel 
een extreme coherentie aan de tentoonstel-
ling.
 Door de muur als uitgangspunt te nemen, 
lijkt De Galbert afstand te nemen van de 
idee dat de intimiteit van de privéwoning de 
leidraad moet zijn bij het tentoonstellen van 
privéverzamelingen. Ditmaal heeft hij zich 
niet door de aard van privéverzamelingen, 
maar van (privé)musea laten leiden. En het 
belangrijkste van musea zijn de muren. In 
het geval van Le Mur resulteert dit in een 
strip van 278 meter muur waarop 917 wer-
ken van 458 kunstenaars worden getoond, 
van vrijwel onbekende tot heel bekende.
 Een volgende provocerende daad van De 
Galbert is dat hij de tentoonstelling niet 
samen met zijn team van curatoren heeft 
ingericht. Om aan te geven dat hij alle hië-
rarchieën en conventies binnen de kunst-
wereld wilde omzeilen, liet hij dat aan een 
computer over. Nadat hij formaat en inven-
tarisnummer van alle 1200 hangbare wer-
ken van zijn collectie in de computer had 
ingevoerd, bepaalde deze waar ze kwamen 
te hangen. Terwijl de manier van tentoon-
stellen bij alle voorgaande tentoonstellin-
gen uiterst zorgvuldig en origineel was, 
wordt de presentatiestrategie nu uit handen 
gegeven – op zijn beurt een originele keuze. 
Op het tekstpaneel aan het begin van de 
tentoonstelling en in de inleiding bij de 
catalogus kenschetst De Galbert zijn manier 
van hangen als vluchtig, iconoclastisch en 
barbaars. Met zijn tentoonstelling maakt hij 
duidelijk een lange neus naar de openbare 
musea en de rest van de kunstwereld. Maar 
De Galberts ambivalente houding ten aan-
zien van de museum- en kunstwereld is op 
zich niet zo interessant. Waar het om gaat is 
wat hij met zijn tentoonstelling over het 
fenomeen van de verzameling te zeggen 
heeft, of  deze nu privé is of  niet. Want ter-
wijl hij met de andere tentoonstellingen van 
privécollecties het verschil tussen privéver-
zamelingen en museumverzamelingen 
wilde laten zien, heeft hij dat verschil met Le 
Mur juist onzichtbaar gemaakt.

Afgaande op de tentoonstelling Le Mur is de 
coherentie van De Galberts verzameling ver 
te zoeken. De enige constante die ons gepre-
senteerd wordt is die van ‘hangbaarheid’. 
Dit principe provoceert door zijn nietszeg-
gendheid. Het is in de meest letterlijke zin 
oppervlakkig en druist daarmee in tegen de 
verwachting dat de coherentie van de verza-
meling diepzinnig en onderliggend is. 
Terwijl het bij zowel museumcollecties als 
privéverzamelingen altijd weer gaat om dat-
gene waaraan ze hun samenhang ontle-
nen, lijkt deze verzameling als los zand 
gepresenteerd te zijn. Natuurlijk zien we af  
en toe ineens overeenkomsten tussen wer-
ken. Nogal wat werken betreffen het 
lichaam; ogen en geslachtsdelen zijn talrijk. 
Er lijkt dan ook een voorkeur te zijn voor 
surrealistisch getinte werken. Abstracte 
werken ontbreken zo goed als helemaal, 
maar net niet volledig. Het doet allemaal 
weinig af  aan de indruk van willekeur en 
wanorde die in Le Mur overheerst.
 Al met al is er maar één conclusie moge-
lijk: De Galbert wil duidelijk maken dat het 
onderscheid tussen verzameling en opslag 
niet houdbaar is. De coherentie die een ver-
zameling zou hebben, lost uiteindelijk op en 
daarmee wordt de verzameling tot opslag. 
Zijn ‘barbaarse’ manier van selecteren en 
hangen heeft een ontnuchterend effect: ver-
zamelen resulteert niet in de creatie van een 
samengestelde veelheid met een specifieke 
identiteit, of  – vanuit het perspectief  van de 
ark van Noah – in een nieuwe wereld. 
Verzamelen is niet meer dan een redeloze en 
onbeheersbare passie. Niet alleen Duchamp, 
maar ook de Franse kunstenaar Arman had 
dat al begrepen. Hij noemde zijn kunstwer-
ken, die steeds uit verzamelingen van een-
zelfde voorwerp bestaan, geen ‘collecties’, 
maar ‘accumulaties’. Als verzamelaar en 
museumeigenaar laat Antoine de Galbert 
nu eenzelfde ontnuchterend geluid horen.

Noten

 1  William James, Principles of  Psychology [1890], 
New York, Dover Publications, 1950, vol. II,  
p. 424.

 2  Susan Stewart, On Longing: Narratives of  the 
Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the 
Collection, Baltimore MD, John Hopkins 
University Press, 1984, p. 154.

 3  Statenvertaling uitgegeven door het 
Nederlands Bijbelgenootschap.

 4  Birgit Stöckmann, Marcel Duchamp, in: Ingrid 
Schaffner & Matthias Winzen (red.), Deep 
Storage: Collecting, Storing, and Archiving in Art, 
München, Prestel Verlag, 1998, p. 121.

 5  Voor de term theoretisch object, zie Hubert 
Damisch in Yve-Alain Bois, Denis Hollier & 
Rosalind Krauss, A conversation with Hubert 
Damisch, in October nr. 85, zomer 1998,  
pp. 3-17.

 6  Le Mur. Oeuvres de la collection Antoine de 
Galbert, Paris, Maison Rouge, 2014, p. 84.  
De catalogus bij de tentoonstelling vormt op 
zijn beurt een soort muur: de pagina’s vormen 
geen katernen, maar zijn als een harmonica 
gevouwen. Uitgevouwen vormt de strook 
papier een muur van 40 meter lang.

 7  De tentoonstelling Bad Thoughts: Collection 
Martijn and Jeanette Sanders vindt van 20 juli 
tot 9 november 2014 plaats in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam.

De tentoonstelling Le Mur loopt tot 21 sep-
tember 2014 in La Maison Rouge, Boulevard 
de la Bastille 10, 75012 Paris (01/40.01.08.81; 
www.lamaisonrouge.org).

Zichten op de tentoonstelling ‘Le Mur’ in La Maison Rouge, Parijs
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Art AffAirs
18/09–21/09

AmsterdAm drAwing 
& nieuw dAkotA

sjoerd Buisman, greg Colson, 
Joel fisher, Pieter Holstein, 
david nash, 
Herman de vries

C&H Art sPACe
tot 11/10

Loek grootjans
18/09–21/09 

AmsterdAm drAwing [Booth #26]
Joe Holbrook, Jantien Jongsma,
remy Jungerman, 
Loek grootjans

gALerie onrust 
tot 11/10

HeAt
Han schuil

18/09–21/09

AmsterdAm drAwing
01/11–13/12

in A LAndsCAPe
ina van Zyl

gALerie VAn geLder
tot 15/10

sukurAnBuru kousAten By  
indigenous genitALmAn

Aditya mandayam
18/09–21/09

AmsterdAm drAwing
John m Armleder, Ansuya Blom, 
elvire Bonduelle, françois dey, Voebe 
de gruyter, klaas kloosterboer, Aditya 
mandayam, Jaap kroneman

18/10–26/11 
Opening: 18/10, 17:00–19:00 
in GvG 
curator: Willem van Zoetendaal

from reCto to Verso
koos Breukel, rineke dijkstra, 
marjaana kella, Johan van der keuken
Céline van Balen, frans Zwartjes

in AP 

gLiding
myne søe-Pedersen

wiLLem BAArs 
ProJeCts
13/09–11/10

After Hours PAinting
kato tetuji

18/09–21/09

AmsterdAm drAwing

sLewe gALLery
tot 11/10

works on PAPer
dan walsh

18/09–21/09

AmsterdAm drAwing
18/10–22/11

20 yeArs sLewe 

Veemkade 354   
06-21.28.14.28 

do–za: 11:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.artaffairs.net

2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64  

do–za: 11:00–18:00 
www.ch-artspace.com

Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.com 

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
1ste zo/maand 14:00–17:00  

www.slewe.nl

Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Op 10 juli 1965 
werd je benoemd tot lid van de Aankoop-
commissie van het Museum voor Schone 
Kunsten van Gent (M.S.K.). Hoe was die 
benoeming tot stand gekomen? Het lijkt voor de 
hand te liggen dat je was voorgedragen door 
commissielid Karel Geirlandt. Hij was voorzit-
ter van de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), sinds haar 
oprichting in 1957, en hij had je eerder al bena-
derd om Jeugd en Plastische Kunsten te leiden 
– een vereniging die daarbij aanleunde. 
Marc De Cock: Karel en ik zagen en spraken 
elkaar regelmatig. Op een gegeven moment 
vroeg hij me of  ik interesse had om toe te 
treden tot de Aankoopcommissie. Zijn vraag 
hield echter in dat ik politiek kleur moest 
bekennen. De leden van de commissie wer-
den immers benoemd door de Gentse 
gemeenteraad, die er nauwlettend op toe-
zag dat de vigerende politieke verhoudingen 
werden gerespecteerd.
K.B./D.P.: Welke politieke partij genoot jouw 
voorkeur?
M.D.C.: Karel Geirlandt was een liberaal, die 
het volle vertrouwen genoot van de P.V.V. 
(Partij voor Vrijheid en Vooruitgang), de 
toenmalige liberale partij. Als hij een voor-
stel deed, werd er naar hem geluisterd. 
Geirlandt was een charismatisch man. Hij 
kon iedereen enthousiasmeren. Vanaf  het 
moment dat ik toezegde, stond ik als liberaal 
geboekstaafd. Andere fracties stelden soms 
zonder overleg met het kunstenveld een 
kandidaat voor. Dat kon totaal verkeerd uit-
pakken.
K.B./D.P.: In welke zin?
M.D.C.: Als de keuze zou vallen op iemand 
die geen flauw benul had van beeldende 
kunst of  bekendstond als een eeuwige 
dwarsligger, dan was dat een regelrechte 
ramp. Het was zaak om de politieke fracties 
op goede – of  betere – ideeën te brengen.
K.B./D.P.: Waarom wou jij in de Aankoop-
commissie zetelen?
M.D.C.: Ik was ondertussen lid van de raad 
van bestuur van de Vereniging en haar 
doelstelling – vervat in haar naam – lag me 
nauw aan het hart. Als ik in de commissie 
mijn steentje kon bijdragen tot een aan-
koopbeleid dat meer aandacht zou hebben 
voor werken van levende kunstenaars, dan 
was mijn missie geslaagd.
K.B./D.P.: Hoe lagen de krachtsverhoudingen 
in de Aankoopcommissie toen jij er in 1965 lid 
van werd?
M.D.C.: Auguste Taevernier, een CVP-er, 
was voorzitter. Verder maakten onder meer 
Georges Bontinck, Walter De Rave, Pierre 
Kluyskens, Roger Matthys en Jozef  Mees 
deel uit van de commissie. Niet onbelang-
rijk was dat Paul Eeckhout, de parttime-
conservator van het Museum voor Schone 
Kunsten, de vergaderingen van de 
Aankoopcommissie bijwoonde, zonder 
evenwel zelf  stemrecht te hebben.
K.B./D.P.: Hoe verliepen de werkzaamheden in 
de commissie?
M.D.C.: Het ging behoorlijk moeizaam. In 
1966 kwam de commissie bijvoorbeeld tot 
het voorstel om een Concetto spaziale van 
Lucio Fontana aan te schaffen. Het werk 
had deel uitgemaakt van Fontana’s bijdrage 
aan de 33e Biënnale van Venetië (1966), 
waarvoor hij trouwens de Gouden Leeuw 
had ontvangen. Tijdens de openingsdagen 
van de Biënnale had Geirlandt reeds afspra-
ken met hem gemaakt in verband met de 
aankoop. Ondanks het feit dat de 
Aankoopcommissie instemde met het voor-
stel, weigerde de gemeenteraad haar goed-
keuring te verlenen. Iets gelijkaardigs 
gebeurde met een sculptuur van Pol Bury. 
In het geval van Fontana kon de Vereniging 
er een mouw aan passen: zij legde het 
bedrag op tafel en zo kwam de Concetto spa-
ziale alsnog naar Gent.
K.B./D.P.: Had de weigering van de gemeente-
raad te maken met financiële overwegingen?

M.D.C.: In geen geval! De commissie keek 
nauwgezet toe dat het aankoopbudget niet 
werd overschreden. Neen, er waaide een 
zeer conservatieve wind door de Gentse 
gemeenteraad. Ik kon me ook niet van de 
indruk ontdoen dat Eeckhout sommige 
gemeenteraadsleden benaderde om aan 
bepaalde aankoopvoorstellen geen goed-
keuring te geven. Het was in elk geval dui-
delijk dat de conservator vaak talmde om 
aankoopvoorstellen die hem niet zinden 
aan de gemeenteraad voor te leggen. Soms 
verbaasde hij ons echter in positieve zin. 
Tegen alle verwachtingen in bepleitte hij de 
aankoop van een werk van Enrico Baj, dat 
tot dan als bruikleen van de Brusselse verza-
melaar Philippe Dotremont ter beschikking 
had gestaan van het Museum voor Schone 
Kunsten. Aan dat advies was een bezoek 
van hem aan Milaan voorafgegaan. 
Eeckhout was bijzonder onder de indruk 
geraakt van de Italiaanse kunstenaar, die 
tevens als advocaat actief  was. Zonder 
Geirlandts onverdroten inzet had zich ech-
ter nooit de mogelijkheid voorgedaan om 
een werk van Baj op de kop te tikken.
K.B./D.P.: Hoezo?
M.D.C.: In hetzelfde jaar waarin ik de com-
missie vervoegde, hadden Geirlandt en 
Matthys het voorstel gelanceerd om de collec-
tie van Philippe Dotremont als bruikleen in 
het Museum voor Schone Kunsten onder te 
brengen. Aan die vraag waren intense con-
tacten voorafgegaan. Zo had de Vereniging 
reeds in 1962 een zogenaamde up-to-date-
avond georganiseerd met de Brusselse verza-
melaar in het Museum voor Schone Kunsten. 
Ook in 1963 was Dotremont van de partij, 
als deelnemer aan een door de Vereniging 
georganiseerd debat over ‘kunsttoerisme’. 
Geirlandts voorstel werd uiteindelijk aange-
nomen: 30 werken uit Dotremonts collectie 
werden als bruiklenen ondergebracht in het 
Museum. Toen daarop de onderhandelin-
gen startten over de aankoop van sommige 
werken, kregen enige voorstellen – waaron-
der Tu quoque Brute, Fili Mi van Enrico Baj 
– groen licht van de gemeenteraad. Voor 
andere aankopen – werken van Arman, 
Gaston Bertrand en Martial Raysse – stond 
de Vereniging in. Die beslissing was in feite 
opnieuw een noodoplossing.

2.

K.B./D.P.: In 1966 werd je benoemd tot secre-
taris van de Aankoopcommissie van het 
Museum voor Schone Kunsten. Wat hield die 
functie in?
M.D.C.: Een erefunctie was dat niet. Het was 
een klusje erbij: het maken van de verslagen 
van de vergaderingen.
K.B./D.P.: Een andere benoeming die in 1966 
plaatsvond, is merkwaardig. Niemand minder 
dan Karel Geirlandts zakenpartner, advocaat 
John Bultinck, nam zitting als lid van de 
Aankoopcommissie van het M.S.K. Had 
Geirlandt daar ook de hand in?
M.D.C.: Ik vermoed van wel, al was Bultinck 
van socialistische signatuur. Geirlandt en 
Bultinck waren advocaat en hielden kan-
toor aan de IJzerlaan in Gent. Bultinck had 
een ruime culturele interesse, maar zijn 
belangstelling ging vooral uit naar litera-
tuur. Samen met notaris Joseph 
Verbrugghen was hij betrokken bij het tijd-
schrift Cyanuur, waarin naast literatuur ook 
aandacht was voor plastische kunst. De 
keuzes die hij op het vlak van de beeldende 
kunst maakte, waren niet noodzakelijk 
dezelfde als die van Geirlandt.
K.B./D.P.: Het kwam goed uit dat Geirlandt op 
de steun van de liberale fractie en Bultinck op 
die van de socialistische kon rekenen.
M.D.C.: Akkoord. Het was niet onbelangrijk 
dat de liberalen en de socialisten onze mede-
standers waren, gezien de Burgemeester en 
de Schepen van Cultuur tot de CVP behoor-
den, net als Paul Eeckhout. Tegelijkertijd 
moet die politieke steun niet worden over-
dreven: in elke partij zaten voor- en tegen-
standers van de actuele kunst. Dat is mijn 
vaste overtuiging.

K.B./D.P.: Welke artistieke opties stonden jullie 
in die tijd voor?
M.D.C.: Het volstaat het programma van de 
Vereniging te bekijken om daarop een ant-
woord te geven. In 1967 benaderden we 
Maurice Wyckaert, Valerio Adami en Karel 
Appel om een premie voor de Vereniging te 
vervaardigen. Leden van de Vereniging 
konden een premie bekomen als ze 300 
frank lidgeld betaalden. Wilden ze meer pre-
mies, dan konden ze die aan een geredu-
ceerd tarief  verwerven. In datzelfde jaar 
nodigden we Michael Sonnabend uit om 
tijdens een up-to-date-avond van gedach-
ten te wisselen over de kunstactualiteit. Zijn 
galerie, die hij samen met zijn vrouw Ileana 
runde, was gevestigd in Parijs. De 
Sonnabends speelden een belangrijke rol bij 
de introductie van de Amerikaanse pop art 
in Europa. Wij waren enthousiast over die 
nieuwe ontwikkelingen, pop art, nouveau 
réalisme, kinetische kunst… In 1967 richt-
ten we bijvoorbeeld ook een gesprek in tus-
sen nouveau réaliste Martial Raysse en de 
Franse criticus Otto Hahn. Dichter bij huis 
ging onze belangstelling uit naar de prota-
gonisten van de Nieuwe Visie: Roger Raveel, 
Etienne Elias en Raoul De Keyser. We orga-
niseerden onder meer een bezoek aan het 
kasteel van Graaf  de Kerckhove de 
Denterghem in Beervelde, waar Raveel, De 
Keyser, Elias en Reinier Lucassen wand-
schilderingen hadden gemaakt. Ook voor 
jonge kunstenaars hadden we aandacht, 
getuige een avond die we inrichtten met 
Willy Plompen, Jan Van den Abbeel en Yves 
De Smet, allen lid van de Plus-Groep. Als 
Vereniging hielden we voeling met de 
nieuwste ontwikkelingen. Het was een 
razend spannende tijd.
K.B./D.P.: Na Bultinck in 1966 trad in 1968 
een ander zwaargewicht toe tot de Aankoop-
commissie: Anton Herbert, zoon van industri-
eel en verzamelaar Tony Herbert, die medeo-
prichter was geweest van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst. Met Herbert 
werd het legioen van de belangenbehartigers 
van de actuele kunst in de Aankoop commissie 
opnieuw versterkt.
M.D.C.: Dat is ontegenzeggelijk zo. Herbert 
verdedigde de zaak van de hedendaagse 
kunst, maar hij maakte geen deel uit van de 
vriendenkring rond Karel Geirlandt. Hij 
nam steeds een eigen positie in, los van de 
standpunten van Geirlandt, Matthys, 
Bultinck en ikzelf. Herbert heeft ook niet 
heel lang deel uitgemaakt van de commissie.

K.B./D.P.: Het is bepaald indrukwekkend hoe 
Geirlandt er in korte tijd in geslaagd was om 
zijn stempel te drukken op de samenstelling van 
de Aankoopcommissie van het M.S.K. Was zijn 
strategie onderwerp van gesprek tussen jullie?
M.D.C.: Jazeker. We organiseerden regelma-
tig vergaderingen van de beheerraad en 
spraken dan over de strategische opties. Ons 
verbond een belangrijk doel: de oprichting 
van een museum van hedendaagse kunst. 
Alle leden van de Vereniging koesterden die 
ambitie, maar Geirlandt had er de meest uit-
gesproken ideeën over, die hij ten andere op 
papier zette. In 1967 vertolkte hij bijvoor-
beeld zijn visie in de tekst De musea en de poli-
tiek der plastische kunsten, die gepubliceerd 
werd in een uitgave van het Willemsfonds. 
De Vereniging zag de vorming van een col-
lectie als een eerste belangrijke stap in de 
richting van een autonoom Museum van 
Hedendaagse Kunst. We ondervonden ech-
ter voortdurend tegenstand. Ofwel lag 
Eeckhout dwars, ofwel stokte het aankoop-
proces in de gemeenteraad. Zeer vermoei-
end.
K.B./D.P.: Jullie hadden inmiddels een absolute 
meerderheid in de Aankoopcommissie, 5 stem-
men op 9. Konden jullie dan niet beslissen wat 
jullie wilden?
M.D.C.: Was het maar zo simpel geweest. Zo 
was er in 1968 een rel rond het voorstel van 
Paul Eeckhout om een werk van Frits Van 
den Berghe aan te kopen. De meerderheid 
van de commissie stemde tegen, maar de 
conservator wilde het voorstel toch over-
maken aan de gemeenteraad. Een prece-
dent zonder voorgaande! Een meerderheid 
hebben in de commissie voldeed niet, zoveel 
was duidelijk.
K.B./D.P.: Waarom hadden jullie verzet aange-
tekend tegen de aankoop van een werk van Van 
den Berghe?
M.D.C.: Eeckhout en zijn medestanders 
waren gefixeerd op het Vlaams expressio-
nisme, terwijl het Museum voor Schone 
Kunsten eertijds verzuimd had om werken 
van De Smet, Van den Berghe of  Permeke 
aan te schaffen. Zelfs Ensor was aan de aan-
dacht van de toenmalige directie ontsnapt. 
Wij vonden het ongepast dat Eeckhout die 
historische fout wilde goedmaken, ten koste 
van de kunst van ónze tijd.
K.B./D.P.: In 1968 vierde de Vereniging haar 
tiende verjaardag. De kunstwerken die tussen 
1957 en 1968 verworven waren, werden ten-
toongesteld in het Museum voor Schone 
Kunsten. Naar aanleiding hiervan werden toe-
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spraken gehouden door Roger Matthys, secre-
taris van de Vereniging, en Karel Geirlandt, 
voorzitter. Matthys blikte terug op de door de 
Vereniging ontwikkelde activiteiten. Geirlandt 
kondigde in zijn speech het volgende aan: ‘Bij 
deze feestviering willen wij heden aan de stad 
ten titel van bewaargeving tien werken aanbie-
den: het betreft werken van Adami, Arman, 
Bertrand, Eemans, Fontana, Gillet, Jespers, 
Jones, Raysse en Van der Giesen. Het is de ziens-
wijze van de Vereniging dat zij zich vooral 
omtrent de aankoop van jonge kunst enige 
bedenktijd moet gunnen. Zij wil aldus de moge-
lijkheid voorbehouden om terug te komen op 
een aankoop en een werk te vervangen door een 
dat belangrijker is. […] Door de inbewaargeving 
van de werken aangekocht door de Vereniging 
vrijwaren wij deze mogelijkheid.’
M.D.C.: De inbewaargeving was een geste 
om onze goede wil te tonen. We wilden dui-
delijk maken dat de Vereniging in het alge-
meen belang handelde.
K.B./D.P.: Opvallend is dat de Vereniging de 
werken in bruikleen gaf. Bij vorige gelegenhe-
den had de Vereniging de werken geschonken 
aan het Museum. Had die gewijzigde strategie 
enkel te maken met de mogelijkheid om ‘werken 
te vervangen door werken die belangrijker zijn’?
M.D.C.: Er speelde inderdaad iets anders. 
We zagen dat we op weinig medewerking 
van Eeckhout konden rekenen om onze pri-
maire doelstelling – de oprichting van een 
museum van hedendaagse kunst – te ver-
wezenlijken. Op het einde van 1969 ont-
stond er bovendien een heus dispuut tussen 
de conservator en de vertegenwoordigers 
van de Vereniging in de Aankoopcommissie.
K.B./D.P.: Waarover verschilden jullie van 
mening met Paul Eeckhout?
M.D.C.: Te veel om op te noemen! De 
Vereniging wenste over een eigen lokaal in 
het museum te beschikken en wilde dat een 
zaal voor hedendaagse kunst werd inge-
richt. De eerste eis werd nooit ingewilligd, 
de tweede schoorvoetend. Van zijn kant ver-
weet Eeckhout ons bemoeizucht. Hij had 
het ook steeds moeilijker met de kritiek van 
de Vereniging op zijn beleid, die zowel de 
artistieke keuzes betrof  als de infrastruc-
tuur van het Museum. Ten slotte ontstond 
er ook heibel naar aanleiding van de aan-

koop van het werk Tour de Babel van de 
Franse kunstenaar Jean-Pierre Raynaud. 
De Vereniging had Raynauds werk verwor-
ven, maar Eeckhout tekende bezwaar aan 
tegen het onderbrengen van Tour de Babel in 
het depot van het museum. Dat was vol-
strekt onaanvaardbaar voor ons.
K.B./D.P.: Hoe liep die zaak af?
M.D.C.: De Vereniging besliste in eerste 
instantie om niet terug te komen op de eer-
der gemaakte bruikleenafspraken. We wil-
den de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1970 afwachten. We waren 
benieuwd of  dezelfde behoudsgezinde coali-
tie opnieuw de stad zou besturen. In 
afwachting daarvan werden contacten 
gelegd met de protagonisten van de Gentse 
politieke wereld om hen vertrouwd te 
maken met onze standpunten.
K.B./D.P.: Brachten de verkiezingen de gewens-
te veranderingen?
M.D.C.: We gaven het nieuwe College van 
Burgemeester en Schepenen eerst even res-
pijt, maar toen bleek dat er niets wezenlijks 
veranderde, beslisten we om onze werken 
aan de reserve van het Museum te onttrek-
ken. We bleven weliswaar lid van de 
Aankoop commissie van het M.S.K., maar 
onze collectie brachten we onder in de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
(K.A.S.K.). De discussieavonden vonden 
voortaan plaats in de theaterzaal van het 
K.A.S.K. Reeds eerder waren Roger Matthys, 
Karel Geirlandt, Anton Herbert, Jozef  Mees 
en ikzelf  als stichtende leden betrokken 
geweest bij de oprichting van PROKA, de 
vereniging van promotors van de academie. 
PROKA stond in voor een boeiend program-
ma van lezingen, theater- en filmopvoerin-
gen en tentoonstellingen. Ook een eigen 
lokaal in het M.S.K. hadden we niet meer 
nodig. We huurden een geschikte ruimte in 
een herenhuis aan de Coupure waar het 
secretariaat van de Vereniging werd onder-
gebracht. Daar vonden voortaan de verga-
deringen van de raad van bestuur plaats. 
Voor het eerst beschikten we over een repre-
sentatieve ruimte, waar we vanaf  begin 
1971 de (kandidaat-)leden s’ zaterdags te 
woord konden staan over de Vereniging, de 
premies en onze andere grafiekuitgaven.

K.B./D.P.: De Vereniging keerde het Museum 
voor Schone Kunsten dus echt de rug toe?
M.D.C.: Ja, we waren bijzonder strijdvaar-
dig. In 1970 publiceerden we ook een fel 
pamflet, met als titel Museumcrisis – Gent. In 
de tekst laakten we de passieve houding van 
de conservator van het M.S.K. en formuleer-
den we wederom onze eisen aangaande een 
museum van hedendaagse kunst. We von-
den het van het grootste belang dat er meer 
aandacht kwam voor de kunst van onze 
eigen tijd. Sinds 1964 had het M.S.K. geen 
enkele tentoonstelling van hedendaagse 
kunst opgezet, een herdenkingstentoonstel-
ling van Gentse kunstenaars uitgezonderd. 
Dat was volstrekt onaanvaardbaar. Als 
Vereniging wilden we daar tegen ageren en 
we voegden zelf  de daad bij het woord. In 
1971 vond de tentoonstelling Kunst na 45 
plaats in de Sint-Pietersabdij – een expositie 
van 125 kunstwerken die door de Vereniging 
tot dan toe waren verworven. De expo reisde 
in 1972 naar het Provinciaal Begijnhof  in 
Hasselt. In 1971 en 1972 werden tevens 
verschillende presentaties van de grafiekuit-
gaven van de Vereniging ingericht – niet 
alleen in kunstruimten, maar ook in scholen 
bijvoorbeeld. De Vereniging kreeg in 1972 
bovendien een ruimte ter beschikking in het 
gebouw van de Bank van Parijs en de 
Nederlanden aan de Kouter en vestigde er 
het Cultureel Informatief  Centrum (C.I.C.).
K.B./D.P.: Hoe was de samenwerking tussen de 
Vereniging en de Bank van Parijs en de 
Nederlanden tot stand gekomen?
M.D.C.: Er waren reeds geruime tijd goede 
contacten tussen de Vereniging en Maurits 
Naessens, directeur van de Bank van Parijs 
en de Nederlanden. Reeds in 1962 had hij 
de leden van de Vereniging te woord gestaan 
over de verzameling moderne kunst van de 
bank. Tien jaar later nodigde hij Karel 
Geirlandt uit een tentoonstelling te maken 
in het bankgebouw aan de Kouter. Gent ‘72, 
een expo met meer dan twintig Gentse kun-
stenaars, was een succes. Naessens ver-
wierf  meerdere werken en bood de 
Vereniging prompt de tentoonstellings-
ruimte aan. We moesten geen huur betalen; 
zelfs water, elektriciteit en verwarming 
waren gratis. 

K.B./D.P.: Wie stond in voor de programmatie 
van de tentoonstellingsruimte in de Bank van 
Parijs en de Nederlanden?
M.D.C.: De beslissingen werden formeel 
genomen door de beheerraad van de 
Vereniging, maar ik kreeg zeer veel ruimte 
om initiatief  te nemen. De praktische orga-
nisatie nam ik in ieder geval helemaal op 
mij. Geirlandt had steeds minder tijd ter 
beschikking en de andere bestuurders had-
den ook een zeer drukke agenda. Ze gaven 
advies en ik werkte voorstellen uit. Ook met 
betrekking tot de aankopen kreeg ik meer 
werk te verrichten. In 1969 was binnen de 
Vereniging onenigheid ontstaan over Grand 
empaquetage noir (1969) van Christo. Om 
dergelijke discussies in de toekomst te ver-
mijden, besloten we om het jaarlijkse aan-
koopbeleid vanaf  1970 telkens aan één, 
twee of  drie leden toe te vertrouwen. We 
hadden hierover uiteraard overleg, maar de 
vrijheid van handelen was zeer groot. 
Hoewel we het nu en dan oneens waren 
over aankopen, verstonden we elkaar en 
hadden we enorm veel vertrouwen in 
elkaar. De Vereniging was een hechte vrien-
denclub. Dat was de sterkte van de 
Vereniging tijdens de eerste decennia.
K.B./D.P.: Jij had zelf  tijd genoeg?
M.D.C.: Ik had een voltijdse betrekking in 
het onderwijs, maar al mijn vrije tijd ging 
op aan de Vereniging: het organiseren van 
tentoonstellingen, het prospecteren in func-
tie van aankopen, het opstellen van de 
gestencilde circulaires, die een zeer uitge-
breide agenda bevatten… Voor de perma-
nentie in het C.I.C. konden we gelukkig voor 
het eerst beroep doen op een professionele 
kracht, in de persoon van Marie-Jeanne De 
Necker, de vrouw van Roger Wittevrongel. 
Het was ook nieuw dat we gewetensbe-
zwaarden in dienst konden nemen. Een van 
de eersten was Octave Scheire, de latere 
secretaris van Roger Raveel. 
K.B./D.P.: Welke tentoonstellingen organiseerde 
je tijdens het eerste werkjaar van het C.I.C.?
M.D.C.: De eerste expo betrof  een presentatie 
van de grafiekuitgaven van de Vereniging. 
We toonden ook af  en toe de nieuwe aanwin-
sten uit onze collectie. Voor de Vereniging 
was het belangrijk om op die manier aanwe-
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zig te zijn in de stad en uitdrukking te geven 
aan onze ambitie. Het was het middel par 
excellence om contact te houden met onze 
leden en om eventueel nieuwe zielen voor 
onze doelstelling te winnen. We wilden de 
hedendaagse kunst bij een zo groot mogelijk 
publiek ingang doen vinden. We brachten 
een grote diversiteit van tentoonstellingen. 
Naast solo-exposities van gevestigde kunste-
naars zoals Jan Cox (1974), stelden we nieuw 
werk van jonge kunstenaars tentoon, zoals 
Leo Copers (Water en vuur, 1973). Reeds in 
1974 gingen we van start met Coming People, 
een serie groepstentoonstellingen met aan-
komend talent. De eerste aflevering omvatte 
werk van onder anderen Robert De Boeck, 
Cis Degand, Erik De Volder en Bernard 
Queeckers. Dat intiatief  wordt thans nog 
steeds voortgezet in het S.M.A.K. We toon-
den ook de edities van Marcel Broodthaers 
(1979). In die dagen was Yves De Smet, Gents 
kunstenaar en voormalig galerist, een 
belangrijk klankbord voor mij. Ik kende hem 
al een hele poos. In 1967 had hij in samen-
werking met de Vereniging een Plus-meeting 
georganiseerd, waar Michel Seuphor, Paul 
De Vree, Jaak Fontier en Herman de Vries toe-
spraken hadden gehouden. 
K.B./D.P.: Heb je ook projecten in samenwer-
king met Yves De Smet gerealiseerd?
M.D.C.: Ja, op het einde van 1973 heb ik 
met hem een tentoonstelling gemaakt die 
we Fotoschilderijen titelden. Het betrof  een 
onorthodoxe combinatie van fotorealisme, 
conceptuele kunst, pop art enzovoort. Enige 
tijd later realiseerden we samen Tekenen van 
leven waarin vooral minimal en concept art 
centraal stonden. De Smet brachte goede 
ideeën aan en was een uitstekend organisa-
tor.
K.B./D.P.: Vanaf  1973 lag ook in het aankoop-
beleid van de Vereniging meer nadruk op mini-
mal en concept, met aankopen van werken van 
Marcel Broodthaers, Jan Dibbets, Bernd & 
Hilla Becher, Gilbert & George… Speelde Yves 
De Smet ook een rol bij de totstandkoming van 
de collectie?
M.D.C.: Neen. De aankopen werden verricht 
door de beheerraad van de Vereniging. 
Omdat we wisten dat minimal en concept 
sowieso een brug te ver zouden zijn voor de 
Aankoopcommissie van het M.S.K. – om nog 
te zwijgen van de Gentse gemeenteraad – 
achtten we het raadzaam om die werken zelf  
aan te schaffen. We werkten daarbij samen 
met verschillende galeries: Art & Project 
(Amsterdam), Nigel Greenwood (Londen), 
Wide White Space (Antwerpen), Konrad 
Fischer (Düsseldorf) en MTL (Brussel). Al in 
1972 had Fernand Spillemaeckers van MTL 
in ons lokaal aan de Coupure een videona-
middag over land art, concept en arte povera 
ingericht. Vooral Roger Matthys en André 
Goeminne stonden in nauw contact met 
hem.

3.

K.B./D.P.: Terwijl de Vereniging zich vanaf  
1973 haast volledig richtte op minimal en con-
cept, kocht het Museum voor Schone Kunsten 
voornamelijk werken aan van Belgische kunste-
naars, zoals Marcel Maeyer, Joseph Willaert, 
Roland Van den Berghe en Marthe Wéry.

M.D.C.: Als leden van de Aankoopcommissie 
stonden we achter die aankopen. De leden 
van de Vereniging die zelf  verzamelden, pin-
den zich doorgaans niet op één kunststro-
ming vast. De collectie van het echtpaar 
Matthys-Colle omvatte zowel pop art als 
concept, om slechts een voorbeeld te noe-
men. De Vereniging stond eenzelfde plura-
lisme voor.
K.B./D.P.: Toch is het verschil in benadering 
van de Vereniging en die van de Aankoop-
commissie opmerkelijk.
M.D.C.: Akkoord. Na alle schermutselingen 
tussen de Aankoopcommissie, de conserva-
tor en de gemeenteraad, was die rolverde-
ling haast organisch gegroeid. Dat we 
elkaar op dat vlak beter begrepen, verhin-
derde ons evenwel niet om nog feller dan 
voorheen in te zetten op een eigen museum 
voor hedendaagse kunst. Nadat in 1971, na 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
1970, een nieuwe museumcommissie was 
geïnstalleerd – uiteraard een trouwe afspie-
geling van de politieke verhoudingen in de 
Gentse gemeenteraad – werd een nieuw 
reglement voorbereid. Wij zagen onze kans 
schoon en ondernamen een poging om 
twee commissies op poten te zetten, een 
voor de traditionele kunst, een andere voor 
de hedendaagse kunst. Het College van 
Burgemeester en Schepenen wilde daar 
echter onder geen beding van weten.
K.B./D.P.: Wat was jullie tegenzet?
M.D.C.: We bleven onze visie bepleiten, 
onder meer tijdens een reis van de 
Vereniging naar New York.
K.B./D.P.: New York!?
M.D.C.: Ja, van 9 tot 19 april 1973 organi-
seerden we onze eerste transatlantische trip, 
waarvoor we Robert Vandewege, Schepen 
van Cultuur, en Antoon Wyffels, directeur 
van de Dienst voor Culturele Zaken, hadden 
uitgenodigd. Het was een overweldigende 
ervaring, met bezoeken aan alle belangrijke 
New Yorkse musea. We kregen ook toegang 
tot enkele belangrijke privéverzamelingen, 
zoals die van de Chase Manhattan Bank in 
Wall Street, en hadden contact met tal van 
belangrijke personaliteiten, onder wie Harry 
Torczyner, een New Yorks advocaat van 
Belgische afkomst die bevriend was geweest 
met René Magritte. Karel Geirlandt leidde 
alles in goede banen. Er nam een ongelofelijk 
grote groep mensen aan deel, een honderd-
tal, als ik me niet vergis. Ik herinner me dat 
ook Amedée Cortier en Walter De Rave van 
de partij waren. Een andere opgemerkte 
deelnemer was Jan Hoet. 
K.B./D.P.: Tijdens de reis voerden jullie overleg 
met Vandewege en Wyffels over de Gentse 
museumproblematiek?
M.D.C.: Uiteraard. We hebben daar ook 
nooit doekjes om gewonden. In onze circu-
laires deden we er openlijk verslag van. We 
wilden Vandewege en Wyffels kennis laten 
maken met enkele lichtende voorbeelden, 
zoals het Museum of  Modern Art.
K.B./D.P.: Wat leverde het overleg concreet op?
M.D.C.: In de zomer van 1973 werd het 
nieuwe reglement van kracht. De 
Toezichtscommissie – de nieuwe naam voor 
wat eerder de Aankoopcommissie heette – 
kon haar macht voortaan delegeren aan 
‘beperkte aankoopcommissies’. Er werden 
twee subcommissies geformeerd: een voor 

de traditionele kunst en een voor de heden-
daagse strekkingen. Jozef  Mees werd voor-
zitter van de unitaire Toezichtscommissie 
en woonde de vergaderingen van beide sub-
commissies bij. Subcommissie A (traditio-
nele kunst) omvatte vier leden; subcommis-
sie B (hedendaagse strekkingen) negen 
leden, onder wie alle leden van de 
Vereniging: Georges Broget, John Bultinck, 
Karel Geirlandt, Roger Matthys, Jozef  Mees 
en ikzelf. De oprichting van de subcommis-
sies was een eerste – toegegeven, zeer 
bescheiden – stapje in de richting van een 
vorm van autonomie.
K.B./D.P.: In de verslagen van de besprekingen 
van de Toezichtscommissie lazen we dat het 
budget gelijk werd verdeeld over de twee sub-
commissies. Betekende dat niet dat de subcom-
missie die verantwoordelijk was voor de heden-
daagse strekkingen de facto minder middelen ter 
beschikking had? Voordien hadden jullie immers 
de meerderheid en konden jullie naar goeddun-
ken adviezen geven in functie van jullie belang-
stelling voor hedendaagse kunst.
M.D.C.: Het was niet uitgesloten dat we 
minder geld konden besteden aan aanko-
pen van hedendaagse kunstwerken, maar 
de symbolische splitsing van de unitaire 
commissie was voor ons van het aller-
grootste belang. Vanaf  dan was het zaak om 
een volgende stap voor te bereiden: de split-
sing van het Museum voor Schone Kunsten 
in twee afdelingen, een voor oude kunst, 
een voor hedendaagse kunst. In de herfst 
van 1974 was het zover: er werd een benoe-

ming van een conservator voor de sectie 
Hedendaagse kunst in het vooruitzicht 
gesteld.
K.B./D.P.: Een autonoom Museum van 
Hedendaagse Kunst, zoals de Vereniging dat van 
bij haar oprichting voor ogen had gehad, was 
dat toch niet?
M.D.C.: Neen, maar dat was slechts een 
kwestie van luttele tijd. Vanaf  het moment 
dat het idee van de afzonderlijke afdelingen 
ingang had gevonden en een vacature voor 
het ambt van conservator Hedendaagse 
Kunst was uitgeschreven, stond het vast dat 
het College van Burgemeester en Schepenen 
zou overgaan tot de oprichting van een zelf-
standig Museum van Hedendaagse Kunst. 
Maar eerst moest een geschikte kandidaat 
voor de functie van conservator Hedendaagse 
kunst worden gevonden.

wordt vervolgd

Met dank aan Laura Coosemans en  
Roger Matthys

Transcriptie: Eva Decaesstecker 
Redactie: Koen Brams

vernissage tentoonstelling Jan Cox, Cultureel Informatief  Centrum (C.I.C.), april 1964
(rechts: Marc De Cock en Ernest Van Buynder). Foto’s: © Julien Vandevelde

vernissage eerste editie van ‘Coming People’ (1974) met optreden.  
Voorgrond: detail van een sculptuur van Erik De Volder

vernissage tentoonstelling Keramieksculpturen van Carmen Dionyse en Reliëfs van Amédée Cortier, Cultureel 
Informatief  Centrum (C.I.C.), juni 1964 (links: toespraak Roger Matthys). Foto: © Julien Vandevelde
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6–8 rue St-Georges: Harold Ancart Winning Colors 
 4 September – 4 October 2014

 Lesley Vance 
 9 October – 15 November 2014 

 Alessandro Pessoli 
 20 November – 20 December 2014 

107 rue St-Georges: Evan Holloway California Ras Shamra

 18 September – 25 October 2014

 Walter Swennen Works on Paper

 13 November – 20 December 2014

FIAC 2014, Booth 0.B25, 23 – 26 October 2014

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6–8 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles 
Sint-Jorisstraat 107 rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles
t. +32 (0)2 639 67 30 – f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com – www.xavierhufkens.com – Open Tuesday to Saturday, 11 am to 6 pm

14

Cuesta, actuele kunst in Tielt

opening
19.9.2014
 
toegankelijk
19.9.2014 - 19.10.2014
wo-do-vrij 14 tot 17u
za-zo 10 tot 12u, 14 tot 18u

meeting point
bezoekerscentrum
Mulle de Terschueren
Ieperstraat 42, 8700 Tielt

info
Cultuurcentrum Gildhof
T 051 42 82 20
frederik.vanlaere@tielt.be

Jonas Vansteenkiste
Line Boogaerts
Emmanuel Bayon
Wannes Goetschalckx
Lara Mennes
Sarah Van Marcke
Yves Velter
Filip Vervaet
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Nieuws
herman de vries gekozen voor Biënnale van Venetië. 
Het Mondriaan Fonds heeft, op advies van een jury, de pre-
sentatie to be all ways to be van beeldend kunstenaar her-
man de vries (1931) en de curatoren Colin Huizing (1965) 
en Cees de Boer (1955) uitgekozen als Nederlandse inzen-
ding voor de 56ste editie van de Biënnale van Venetië, die in 
2015 plaatsvindt. In haar advies beargumenteerde de jury 
haar keuze als volgt: ‘Het plan heeft de relatie tussen de 
mens en de natuur als thema, maar daarnaast gaat het over 
de notie van vergankelijkheid. Binnen de beeldende kunst is 
de relatie tussen de mens, cultuur en natuur in toenemende 
mate onderwerp van (artistiek) onderzoek en de vries is 
daar op zeer consistente wijze al decennia mee bezig. Het 
recente werk van de vries is leidend in het project: hij 
beschouwt de natuur als het beste werkelijkheidsmodel en 
de vries’ doel is de immanent-poëticale kwaliteit daarvan te 
tonen. In het Rietveldpaviljoen zullen driedimensionale 
installaties te zien zijn, aangevuld met recent en nieuw 
werk dat de vries gaat maken op verlaten en overwoekerde 
eilanden in de Venetiaanse lagune. Door deze voor de toerist 
verborgen ‘wastelands’ met de presentatie in het paviljoen 
te verbinden, zoomt de bijdrage van de vries uit naar de eco-
logische situatie in de lagune. De jury […] meent dat het 
binnen het spektakel van de biënnale een krachtig, geloof-
waardige, intieme en actuele presentatie wordt in al zijn 
soberheid en kernachtigheid.’ (mondriaanfonds.nl)

Niels Van Tomme wordt curator van de Bucharest 
Biennale 2016. De zevende editie van de Bucharest 
Biennale voor Hedendaagse Kunst in 2016 zal worden 
samengesteld door de Belgische curator Niels Van Tomme 
(1977). Van Tomme werkt in New York als curator, onder-
zoeker en criticus. In zijn werk spitst hij zich toe op de snij-
punten tussen hedendaagse cultuur, politiek en esthetiek. 
Hij studeerde culturele studies aan de KULeuven, en is 
momenteel verbonden aan het Center for Art, Design and 
Visual Culture van de UMBC in Baltimore, waar hij acade-
misch onderzoek combineert met toegankelijke, vaak con-
fronterende tentoonstellingen. Die waren onder meer te zien 
in The Kitchen (New York), Värmlands Museum (Karlstad), 
National Gallery of  Art (Washington, DC) en Akademie der 
Künste (Berlijn). De Bucharest Biennale legt zich naar eigen 
zeggen toe op de verbanden tussen creatieve praktijk en soci-
ale vooruitgang, en op overeenkomsten tussen lokale en glo-
bale contexten. Van Tomme zelf  blikt op zijn opdracht als 
volgt vooruit: ‘Nu ons collectief  verlangen naar verandering 
vervangen lijkt door kapitalistische begoochelingen als de 
individuele keuze en de onophoudelijke aanvoer van het 
nieuwe, kunnen we ons afvragen wat we hierover kunnen 
leren wanneer we deze ontwikkelingen beschouwen vanuit 
het specifieke perspectief  van Boekarest. Vertegenwoordigt 
deze plaats louter een van de vele knooppunten in de zich 
immer uitbreidende economische infrastructuur waaraan 
ze niet kan ontkomen? Of  bekleedt ze daarentegen werkelijk 
een positie van ‘weerstand’ en ‘actie’, zoals ze door de 
Biënnale wil benaderd worden?’ (bucharestbiennale.org)

Amsterdam Drawing 2014. Van do 18 tot zo 21 septem-
ber vindt op de NSDM-werf  aan het IJ in Amsterdam-Noord 
de derde editie plaats van Amsterdam Drawing. De jaarlijkse 
kunstbeurs brengt specifiek kunst op papier onder de aan-
dacht: gouaches, aquarellen, houtskool- en inktwerken, en 
collages. Organisatoren Francis Boeske en Hans Gieles van 
galerie VOUS ETES ICI zorgen voor een beurs met een intie-
me sfeer en met betaalbare werken. Vorig jaar kon het eve-
nement op bijna 5.000 bezoekers rekenen. Niet enkel tal 
van vooraanstaande Nederlandse galeries nemen deel, 

maar ook galeries uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, 
België, Japan en de VS. (amsterdamdrawing.nl)

Antwerp Academy Art Book Fair. Op za 18 oktober van 
10 tot 17u vindt de eerste editie van de Antwerp Academy Art 
Book Fair plaats. Meer dan zeventig standhouders uit België, 
Nederland, Duitsland en Frankrijk bieden kunstboeken, 
kunstenaarsboeken, fotoboeken, tentoonstellingscatalogi, 
tijdschriften en ander artistiek drukwerk aan. Naast tweede-
hands en antiquarisch materiaal zal er echter ook actueel 
werk te vinden zijn, van gevestigde kunstenaars en van stu-
denten. Met deze combinatie zoekt de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten Antwerpen naar een nieuwe en unie-
ke formule voor een kunstboekenbeurs. (delangezaal.be)

Galerienieuws. Rotterdam – Luik. Galerie Wilfried 
Lentz Rotterdam verhuisde deze zomer naar een pand aan 
de Justus van Effenstraat 130, in een voormalig publiek 
badhuis uit 1922. De inwijding van de nieuwe ruimte 
gebeurt met de groepstentoonstelling Homing (nog tot 8 
november), met werk van alle kunstenaars die aan de gale-
rie verbonden zijn. Lentz presenteert hedendaagse kunst die 
ingaat op de culturele en sociale condities van onze omge-
ving, en die daarbij voornamelijk film en fotografie inzet, 
maar ook performance en installaties. De galerie betrekt de 
tweede, derde en vierde verdieping van het gebouw. Op de 
eerste en de benedenverdieping is gelijktijdig A Tale of  a Tub 
opengegaan, een onafhankelijke projectruimte en denk-
tank voor hedendaagse kunst. De ruimte wordt gerund 
door vier curatoren: Nathanja van Dijk, Carolyn H. Drake, 
Fleur van Muiswinkel en Suzanne Wallinga. (wilfriedlentz.
com en a-tub.org)
 In Luik opent kunsthistorica Yoko Uhoda op vr 19 sep-
tember een nieuwe ruimte gewijd aan hedendaagse kunst. 
De Yoko Uhoda Gallery is ondergebracht in een herenhuis 
gelegen aan 25, rue Forgeur, tussen het station Guillemins 
en het toekomstige CIAC (een nieuw museum voor heden-
daagse kunst dat in 2016 de deuren opent). De openings-
tentoonstelling Trailers for the Future brengt negen jonge 
kunstenaars samen die werken in Brussel, waaronder Aline 
Bouvy, Alan Fertil & Damien Teixidor, Gaillard & Claude, 
John Gillis, Aukje Koks, Xavier Mary, Benoit Platéus, 
Frédéric Platéus en Sarah & Charles. In de marge van de 
hoofdtentoonstellingen presenteert Uhoda ook kleine solo’s 
waarin de Franse uitgever Christophe Daviet-Thery zijn edi-
ties voorstelt. De eerste is gewijd aan de Amerikaanse kun-
stenaar Richard Prince. (caracascom.com)

DE WITTE RAAF  
– EDITIE GERT VERHOEVEN –  
IN SAMENWERKING MET  
FRANS MASEREEL CENTRUM:

OUAH - OUAH - CIK - CIK - MJA - MJA
A slice of panoramic wallpaper

Gert Verhoeven realiseerde voor het laatste nummer 
van De Witte Raaf over Vlaams-nationalisme en 
cultuur/de kunsten (in samenwerking met Koen Brams) 
een kunstenaarsbijdrage over de recente geschiedenis 
en de toekomst van België. Tijdens zijn residentie in 
Frans Masereel Centrum gebruikte hij nummers van 
De Witte Raaf om deze proeve van ‘hedendaagse 
historiekunst’ tot een editie uit te breiden.
 De editie werd geproduceerd in samenwerking  
met Frans Masereel Centrum. De opbrengst gaat  
naar De Witte Raaf. Oplage: 68 exemplaren. 
Kostprijs € 68. U kan de editie ter plaatse aanschaf-
fen in het Frans Masereel Centrum of bestellen via 
thomas@dewitteraaf.be

Dennis Tyfus

Eendje in de kat, 2013, acrylstift en tape op papier, 204 x 144 cm
Courtesy Galerie Tatjana Pieters, Gent

Tentoonstelling ‘Bibliothèque d’un amateur. 
Richard Prince’s Publications 1981-2012’, Yoko Uhoda Gallery, Luik, 

19 september – 31 oktober 2014

Rodrigo Garcia Dutra

Tabom Concerto XIV (When in dead night thy fair imperfect shade), 2013,
houtskool op papier, 50 x 50 cm (detail)

Courtesy Marian Cramer Projects, Amsterdam
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Galerie 
Nouvelles 
imaGes
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Hans van Hoek, schilderijen, beelden 
 en werken op papier
Marjan Teeuwen, ‘Verwoest Huis  
 Op Noord’, foto’s
Bovenzaal: Toon Teeken, ‘Portret als 
 Dubbelportret’, schilderijen
 30/08–08/10

• Amsterdam Drawing
Gijs Assmann, Hamid el Kanbouhi,
Lucassen, Pieter Laurens Mol
 18/09–21/09

• Art The Hague
Cor van Dijk, Ditty Ketting,  
Jean-Marc Spaans
 01/10–05/10

Omar Koubâa, nieuwe schilderijen
Marjan Teeuwen, ‘Verwoest Huis  
 Op Noord’, foto’s
Bovenzaal: L.J.A.D. Creyghton, 
‘Holland Album’, foto’s
 Opening: 11/10, 16:00–18:00 
 11/10–12/11

  

plATform57
Zuid57 / Zuidlarenstraat 57
+31 (0)64/849.64.27 
ma–za 10:00–22:00
www.platform57.nl

• Escamp Inside out 
Open source community art project 
naar JR
 vanaf 13/09 op verschillende locaties 
 in  Escamp

• filmprogramma 
 Escamp Inside out
– Bird High Up, korte film van 
Marten Nilsson, Zweden
– The Human Scale van Jan Gehl, 
Denemarken
 06/10, 19:15 kunstrondleiding 
  20:00 film

– Faces (2007) Inside Out Project
 03/11, 19:15 kunstrondleiding 
 Theater en filmhuis Dakota 
 Zuidlarenstraat 57, Den Haag

  

1646
Boekhorststraat 125
do–zo 13:00–18:00
www.1646.nl

• Harald Thys & Jos de Gruyter 
 12/09–12/10

• Background evening met 
 Jos de Gruyter & Harald Thys  
 02/10

• Conversation piece: 
 Jos de Gruyter & Harald Thys  
 in gesprek met francesco  
 Garutti 
 08/10

• mindplace Thoughtstream
Shana Moulton  
 24/10–30/11

WEsT
Groenewegje 136
+31 (0)70/392.53.59 
wo–za 12:00–18:00 (of op afspraak)
www.west–denhaag.nl

• split
Konrad Smolenski
 06/09–11/10

• Home & Away #3: The Elixir
Chad Weidner en V. Vale
 13/09

• Volkspaleis
Manifestatie in het Zuiderstrand-
theater: Konrad Smolenski, Michal 
Libera, Lionel Marchetti, Aleks 
Kolkowski, Tony di Napoli, Kees’t 
Hart, Marcel van Eeden, Mark 
Bain, Nic Collins, Noa Shadur
 www.volkspaleis.org 
 18/10–16/11

• morE
Simona Denicolai & Ivo Provoost 
 25/10–06/12

• Home & Away #4:  
 The elements
Sao Paulo edition
 14/11

  

Gemak
paviljoensgracht 20–24 
+31 (0)70/363.89.68 
di–vr 11:00–17:00 za 13:00–17:00 
en op afspraak
www.gemak.org

• off senses | future senses 
Met bestaand en nieuw werk van 
Peter de Cupere, Derek Jarman, 
Yota Morimoto, LUSTlab, Objectif-
Exhibitions, Petra van der Schoot, 
Cybil Scott, Sissel Marie Tönn, 
Mattie van der Worm
 t/m 27/09

• GEmAKstore-project
Daniel Henry (1976) – autonoom 
textiele werken in kader van 
FESTIVAL ANALOG 2014  
 ism De Grafische Werkplaats Den Haag 
 t/m 26/09

• loCUs, Upcoming Iranian 
 Artists Abroad
Siamak Anvari, Ehsan Behmanesh, 
Mahmoud Bakhshi, Ehsan Fardjadniya/ 
Pirate Cinema, Farhad Fazouni, Pendar 
Nabipour, Golrokh Nafisi, Arefeh Riahi, 
Celia Eslamieh Shomal, Amir Tirandaz, 
Hamed Yousefi, Joubin Zargarbashi, 
Mehregan Kazemi, Reza Abedini
 Co-curator: Pendar Nabipour 
 Opening: 03/10, 17:00, openingsgast 
 Joobin Bekhrad, oprichter van online  
 magazine REORIENT 
 03/10–22/11

  

GAlErIE HElDEr
Tasmanstraat 188
+31 (0)70.346.63.09 
vr–zo 13:00–19:00 (of op afspraak)
www.galeriehelder.nl

• Everything In Its right place
Sander Reijgers (schilderijen), 
Jochem Rotteveel (werken met tape)
 Opening 06/09, 16:00–19:00 
 door Mariette Dölle (artistiek directeur  
 TENT Rotterdam) 
 06/09–12/10

• Art The Hague 
 01/10–05/10

• Tomorrow Never lies
Jakob de Jonge, schilderijen  
Willem Speekenbrink, beelden
 18/10–16/11

lIVINGsToNE 
Gallery
Anna paulownastraat 70 A/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12:00–17:00
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• Upon Darkness
James Brown
 www.artwalkwithme.nl

• sternenkind trifft 
 schattenmann 
Albrecht Genin
 07/00–26/10

• Amsterdam Drawing
Ryan Mendoza, Cornelia Schleime, 
Raquel Maulwurf, Albrecht Genin, 
James Brown
 18/09–21/09

• Everything and Nothing
Ryan Mendoza
 09/11–20/12

  

NEsT
De Constant rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86 
do–zo 13:00–17:00 (of op afspraak)
nestruimte.nl

• AlCHEmy
Frank Ammerlaan, Myriam Holme, 
Alastair Mackie, Navid Nuur, David 
Rickard, Oscar Santillan en  
Lawrence Weiner
 Curators: Will Lunn i.s.m. David Rickard
 07/09–02/11

GAlErIE mAUrITs 
VAN DE lAAr
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

• The Homestead principle 
Sebastiaan Schlicher, tekeningen, 
installatie
 07/09–05/10

• Amsterdam Drawing (stand 42)
Martin Assig, Robbie Cornelissen, 
Marcel van Eeden, Henri Jacobs, 
Ed Pien
 18/09–21/09

• HooGTIJ #38
 26/09, 19:00–23:00
 http://hoogtij.net

• Art Walk With me
 28/09, 11:00–17:00
 www.artwalkwithme.nl

• Karin van Dam, Ed pien 
tekeningen, installatie
 12/10–09/11

sTroom
DEN HAAG
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85 
wo–zo 12:00–17:00
www.stroom.nl

• A Glass Darkly
Iman Issa, Imogen Stidworthy, 
Katleen Vermeir & Ronny 
Heiremans, Metahaven, Noam 
Toran, Natascha Sadr Haghighian 
& Rashad Becker
 28/09–23/11

• see you in The Hague
 Evidence on Trial 
Susan Schuppli
 05/10–16/11

ondertussen: Pim Piët & 
Anna Mikhailova
 t/m 19/10

opZicht: Arike Gill 
 t/m 13/10



De Witte Raaf  – 171 / september – oktober 2014 Ondertussen 3

Lezingen
The Knight’s Move. In de reeks The Knight’s Move presen-
teert Stroom Den Haag jaarlijks een aantal internationale 
sprekers die zich onderscheiden door ongebruikelijke, ver-
helderende en inspirerende visies op de stad, op stedelijkheid 
of  op het publieke domein. Op do 18 september spreekt 
Kunlé Adeyemi (architectuurbureau NLÉ, nleworks.com) 
over de oplossingen die steden in de derde wereld aandragen 
voor problemen die de hele wereld aangaan, zoals de onstuit-
bare opmars van de verstedelijking en het groeiend aantal 
megacities. Op vr 10 oktober spreekt marxist en sociaal-the-
oreticus David Harvey (davidharvey.org) over de rol van ver-
stedelijking in sociale conflicten. Telkens om 20u in Stroom 
Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag. Inkom € 5. (stroom.nl)

Lezingen in Dordtyart. Op do 18 september om 20u een 
lezing in het kader van kunst en wetenschap, gevolgd door 
interviews met Joost Rekveld, Paul Devens en Thomas 
Bakker. Dordtyart, Maasstraat 11, Dordrecht (dordtyart.nl). 
Toegang € 5.

Twintig jaar DeFKA. Lezingen omtrent Institutionalisering, 
Academisering en Collectionering. In september bestaat 
DeFKa, het Departement voor Filosofie en Kunst in Assen, 
twintig jaar. De collectie die in die tijd werd samengesteld, is 
nu grotendeels te zien in de tentoonstelling Onvergetelijk! 
Ars et Sapientia in SMAHK, het Stedelijk Museum Assen 
voor Hedendaagse Kunst. In relatie tot de tentoonstelling 
wordt een drietal lezingen/discussies georganiseerd rond de 
thema’s Institutionalisering, Academisering en Collectione-
ring. Bij de opening van de tentoonstelling op za 20 septem-
ber om 14u15 geeft filosofe Jojanneke Vanderveen een toe-
lichting over Institutionalisering. Op do 9 oktober om 16u 
is er in Academie Minerva een discussie over Academisering 
van Kunst & Kennis, met Eddo Evink (moderator), Anna 
Ramsair, Ton Mars, Daniel Dennis de Wit en Tine Wilde. Op 
vr 28 november is er om 16u de Sandberg lezing door Meta 
Knol (directeur Lakenhal, Leiden) over de stedelijke functie 
van musea en collectionering. (smahk.nl)

Lezingenreeks ÉTAT DES LIEUX over publieke ruimte 
en samenleving. De lezingenreeks ÉTAT DES LIEUX wil met 
reflectieve interventies de relatie onderzoeken tussen de 
publieke ruimte en de wijze waarop we over de samenleving 
denken. De publieke ruimte wordt daarbij gelezen als het 
fysieke resultaat van politiek maatschappelijke keuzes, waar 
tevens de strijd woedt tussen publiek en privaat, tussen den-
ken vanuit de collectiviteit en denken vanuit het individu, 
tussen gemeenschappelijkheid en eigendom. De sprekers, 
architecten en stedenbouwkundigen, gaan in op de manier 
waarop ontwerpers en planners direct of  indirect beïnvloed 
worden door theoretische benaderingen van de samenle-
ving. Voor elke lezing wordt een relevante plek in de Brusselse 
ruimte opgezocht, zodat de stedenbouwkundige context ver-
band houdt met de inhoud. Bovendien zorgen vzw Toestand 
en BC architecten voor een scenografie en een artistieke 
omkadering op maat. De twee laatste lezingen zijn op za 20 
september (Passages – Walter Benjamin door Lieven De Cauter, 
in Galerie Bortier) en op za 27 september (Negri&Hardt, 
Commons en publieke ruimte door Erik Swyngedouw, station 
Josaphat-site). Meer info@etatdeslieux.org.

Lezingen Wiels. Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Echolalia van Ana Torfs houden Christophe Van Gerrewey 
op wo 1 oktober en Catherine Robberechts op wo 5 novem-
ber een lezing over haar werk, telkens om 19u. Meer info 
www.wiels.org.

Lezing Architectuurwijzer. Blik op ruimtelijke ontwikke-
ling. Op wo 1 oktober om 20u15 spreken T.OP-onderzoekers 
over het onderzoek naar de ruimtelijke potenties voor een 
economische relance van Centraal Limburg. De inzet van 
T.OP (territoriaal ontwikkelingsprogramma) is de ontwik-
keling van perspectieven voor Genk en centraal Limburg, 
met het oog op een duurzame reconversie na de sluiting van 
de Fordfabriek aldaar. Kleine zaal, C-mine cultuurcentrum, 
Genk (c-minecultuurcentrum.be).

Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. David 
Zink YI op di 14 oktober, Nina Beier op di 21 oktober, Dirk 
Braeckman op di 28 oktober, Jana Euler op di 4 november, 
Martijn Hendriks op di 11 november, David Maljkovic op di 
18 november. Telkens om 17u in De Ateliers, Amsterdam 
(de-ateliers.nl).

The Sandberg Series. Op ma 27 oktober om 19u30 met 
de Franse kunstenares Audrey Cottin (1984) in Goethe-
Institut, Herengracht 470, Amsterdam (goethe.de). 
Toegang € 5/3.

Beeldende Kunst
Shooting Range / Richard Mosse. In het Fotomuseum 
Antwerpen lopen momenteel twee tentoonstellingen waar-
in oorlogsbeelden centraal staan. Tweemaal gaat het over 
een conflict dat ver van ons af  ligt, in afstand dan wel in tijd. 
Tweemaal ook zien we hoe deze beelden geweld ter sprake 
brengen zonder het te kunnen of  willen tonen. 
 Onder de wat ongelukkige titel Shooting Range. Fotografie 
in de vuurlinie? wordt een grote verscheidenheid aan foto-
grafische beelden over en rond de Eerste Wereldoorlog 
samengebracht. De tentoonstelling opent met een digitale 
projectie van een aantal foto’s, die kort worden toegelicht 
op beeldschermen. Deze presentatie functioneert als een 
preambule voor de rest van de tentoonstelling.
 Grosso modo onderscheiden de curatoren vier soorten 
van beelden: postkaarten en portretten waarop soldaten 
staan afgebeeld; foto’s van het leven in de loopgraven, geno-
men door soldaten die camera’s en negatiefplaten binnen-
smokkelden; de officiële (en vaak door propaganda gekleur-
de) beelden van de oorlog, bestemd voor pers en 
tentoonstellingen; en ten slotte de postkaartboekjes en lepo-
rello’s van de in puin geschoten Belgische frontsteden, als 
een soort van fotografische nageboorte van het conflict.
 De expo opent met de portretten die de opgeroepen solda-
ten nog snel lieten nemen voor ze naar het front trokken en 
met de postkaarten die ze naar het thuisfront zonden dan 
wel ervan ontvingen. Het fotografische beeld heeft hier 
vooral een sentimentele functie: herinnering, heroïsering, 
geruststelling, vertroosting. De portretten tonen ‘de indivi-
duele soldaat’, de postkaarten tonen ‘de figuur van de sol-
daat’. De weifelende (en soms onwennige) pose waarmee 
die ene soldaat (al of  niet vergezeld door een kameraad) zich 
aan de camera presenteert, steekt schril af  tegen het offici-
ele beeld van de soldaat (zijn patriottisme, heldenmoed, 
opofferingsgezindheid) dat via de postkaarten werd ver-
spreid. Het officieuze beeld (het beeld voor de intieme kring) 
weerlegt het officiële verhaal (bestemd voor het brede 
publiek, het land, de natie); een spanning die ook de andere 
beelden van de oorlog tekent.
 Zo is er het opmerkelijke verschil tussen de snapshots die 
de soldaten zelf  namen van hun leven in de loopgraven en 
de beelden die vanaf  1916 via kranten en tentoonstellingen 
werden verspreid, toen de oorlogvoerende naties professio-
nele fotografen aanstelden om verslag te doen van de vijan-

The Van Eyck creates space for connections and stimulates your desire to 
venture into the world. At the Van Eyck you work on individual projects and 
engage in the Van Eyck Mirror projects. You develop your talents and estab-
lish collaborations in the self-managed In-Labs, you initiate and activate. You 
know that what you make will acquire its true meaning through the time 
that surrounds it.

The Van Eyck offers advisors, labs, courses, lectures, projects, presenta-
tions, workspaces, gardens, opportunities, possibilities. 

The Van Eyck is looking for artists, designers, writers, curators, and critics 
in the fields of fine art and design who want to seize the possibilities and 
engage in the activities on offer. You are invited to apply for a working 
period at Van Eyck – Multiform institute for fine art, design and reflection. 

To learn more, visit www.janvaneyck.nl

Application Deadline is 1 October 2014
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VAN 
EYCK

CALL FOR APPLICATIONS
A TIME SPAN OF ONE’S OWN

Studioportret,  ca. 1916. © Collectie FoMu 

Richard Mosse

‘Madonna and Child’, Noord-Kivu, Oost-Congo, 2012
Image courtesy of  the artist and Jack Shainman Gallery
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Annie Gentils 
Gallery
Peter Benoitstraat 40, 2018 Antwerp
+32 (0)3 216 30 28
+32 (0)477 756 721
www.anniegentilsgallery.com
tue–sat, 14:00–18:00

The Dead Celebrity and 
the  Living Doll
Kathe Burkhart

tot 31/10

On Kawara is not dead
Danny Devos

Fiac (Off)icielle, Paris
22/10–26/10

Marc Rossignol
06/11–29/11

Galerie Marion  
de Cannière
Pourbusstraat 3, 2000 Antwerp
+32 (0)3 283 09 88
www.mariondecanniere.com
thu–sat, 14:00–18:00

Unterschriften 
Pol Matthé

05/09–04/10

Eleven Thousandth of a Second 
Long Ride
Cristian Bors & Marius Ritiu

Opening: 16/10, 18:00
17/10–22/11

Trampoline
Pourbusstraat 3, 2000 Antwerp 
Access via Galerie Marion de Cannière
+32 (0)493 078 153
www.trampolinegallery.com
thu–sat, 14:00–18:00

More of the same
Stefaan Dheedene

tot 27/09

Fencing a piece of time
Sine Van Menxel

Opening: 04/10, 18:00
09/10–01/11

Nel Aerts
Opening: 06/11, 18:00
07/11–29/11

Axel Vervoordt 
Gallery
Vlaeykensgang - Oude Koornmarkt 16 
2000 Antwerp
+32 (0)477 88 80 60
www.axelvervoordtgallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Günther Uecker
04/09–18/10

Bae Bien-U
23/10–29/11

Base-Alpha 
Gallery
Kattenberg 12, 2140 Antwerp
+32 (0)3 295 86 36
+32 (0)476 620 317
www.basealphagallery.com
wed–sat, 14:00–18:00

Deaf Ted, Danoota (and me)
Nadia Naveau

11/09–18/10

Tom Poelmans
23/10–29/11

LLS 387 
ruimte voor 
actuele kunst 
(vzw)
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sun, 14:00–18:00

A pair is not a collection. 
Zes kunstenaars presenteren hun 
kunstcollectie: Vaast Colson, Anne 
Daems, Koenraad Dedobbeleer, 
Kurt Ryslavy, Rinus Van de Velde 
en Henk Visch

12/09–19/10

Prijs Bernd Lohaus 
Opening: 01/11
tot 30/11

Galerie Schoots 
+ Van Duyse
Napoleonkaai 15, 2000 Antwerp
+32 (0)3 689 13 14
+32 (0)468 188 928
www.schoots-vanduyse.com
wed–sat, 12:00–18:00

Jan Henderikse
11/10–22/11

Galerie  
Van De Weghe
Pourbusstraat 5, 2000 Antwerp
+32 (0)478 258 044
www.galerievandeweghe.be
thu–sat, 14:00–18:00

Accuracy & Balance
Maryam Najd

05/09–04/10

Steve Schepens
16/10–15/11

Stieglitz19
Klapdorp 2, 2000 Antwerp
+32 (0)495 515 777
www.stieglitz19.be
wed–sun, 14:00–18:00
fri, 15:00–18:00
sat, 14:00–18:00

LDN
Antony Cairns

06/09–25/10

UNSEEN Amsterdam
Lara Gasparotto, Zhe Chen,
Antony Carins

17/09–20/09

Tim Van Laere 
Gallery
Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

Kati Heck 
tot 11/10

Henk Visch
16/10–29/11

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Antwerp
+32 (0)3 216 16 26
+32 (0)3 216 09 92
www.zeno-x.com
wed–sat, 13:00–17:00

3 Carrels (Degenerate 
 Customized Solutions)
Anne-Mie Van Kerckhoven
Collected Details
Kees Goudzwaard

03/09–18/10

Pietro Roccasalva
Group Show: Works on paper

Opening: 09/11, 15:00–18:00
12/11–20/12

Geukens &  
De Vil
Pourbusstraat 19, 2000 Antwerp
+32 (0)475 398 399
www.geukensdevil.com
thu–sat, 14:00–18:00

Psychonomics
Sofie Muller

tot 24/10

Drawings
Ruben Bellinkx

09/11–29/11

Vienna Fair
01/10–05/10



De Witte Raaf  – 171 / september – oktober 2014 Ondertussen 5

delijkheden. In de amateurbeelden is de dood opmerkelijk 
afwezig, doen de ontploffingen zich hooguit in de verte voor, 
en wordt vooral de camaraderie onder de soldaten gevierd. 
De officiële beelden brengen het geweld dichterbij, tonen 
soldaten in actie, soms ook lijken (meestal gesneuvelden 
van de tegenpartij, uitzonderlijk uit eigen rangen). Meer 
dan eens gaat het hier overigens over geënsceneerde beel-
den, gemaakt op filmsets. Dat men ze zonder enige schroom 
inzette, wijst niet noodzakelijk op moreel laakbaar gedrag, 
maar past binnen de toen vigerende opvattingen over hoe 
deze (al dan niet fotografische) beelden moesten functione-
ren op de pagina’s van het geïllustreerde tijdschrift en op de 
muur van de expositieruimte. Het ging er minder om de 
oorlog te tonen, dan wel om hem te verbeelden. Een cruci-
aal verschil.
 De tentoonstellingsmakers kijken vanuit een hedendaags 
perspectief  naar deze beelden. Daardoor zien ze niet hoe-
zeer ze doordrongen zijn van een 19e-eeuwse sensibiliteit. 
Deze beelden (grafische of  fotografische) zijn geen drager 
van nieuwe en onuitgegeven informatie, maar van (min of  
meer bekende) voorstellingen. Ze willen de kijker de wereld 
niet rauw en onbemiddeld in de maag splitsen, maar pre-
senteren hem middels (bekende of  minstens leesbare) 
tableaux vivants. De ‘soldaat’, de ‘ontploffing’, de ‘verwoes-
ting’, de ‘aanval’, de ‘ruïne’, het zijn alle figuren waarmee 
de notie oorlog voor de kijker voorstelbaar (en dus bevatte-
lijk) wordt gemaakt. Enscenering en montage tasten de 
geloofwaardigheid van het getoonde dan ook niet aan, inte-
gendeel zelfs. Beelden worden juist geacht zich te conforme-
ren aan reeds bestaande schema’s: men wil zien wat men al 
weet. Een mooi voorbeeld daarvan is het stereoscopische 
beeld van een soldaat die slachtoffer wordt van een booby-
trap, een beeld dat overduidelijk geënsceneerd is (kijk naar 
de theatrale houding van de handen of  – treffend detail – 
dat stofwolkje dat nog net aan de rand van het beeld komt 
binnenwaaien), maar toch in een reeks werd ingedeeld met 
als titel Realistic Travels. Enscenering en realisme worden 
hier (nog) niet als twee elkaar uitsluitende begrippen gezien.
 Meteen aansluitend op Shooting Range komt de bezoeker 
terecht in een tweede, kleinere tentoonstellingsruimte met 
de video-installatie The Enclave van Richard Mosse (°1980). 
De installatie bestaat uit zes schermen die zo zijn opgesteld 
dat de kijker ze nooit in één blik kan omvatten. Tijdens de 
ongeveer veertig minuten durende projectie wordt een 
videofragment nu eens op één en dan weer op verschillende 
schermen tegelijkertijd geprojecteerd, of  worden verschil-
lende fragmenten simultaan getoond. De bezoeker wordt 
gedwarsboomd in zijn zoektocht naar het ‘juiste’ stand-
punt, raakt in verwarring. De opnames zijn gemaakt in 
Oost-Congo met behulp van een speciaal voor het leger ont-
wikkelde filmpellicule die nu, door de toepassing van betere 
beeldtechnieken, overbodig is geworden. Specifiek aan deze 
pellicule is dat de vegetatie een helrozerode kleur krijgt (een 
landschap gedrenkt in de kleur van bloed, zo denkt de kijker 
meteen).
 De beelden tonen soldaten op patrouille, in de stad of  in 
de jungle, iets wat moet doorgaan voor een militaire oefe-
ning, een bonte avond in de plaatselijke parochiezaal, ver-
stilde natuurlandschappen van het helblauwe Kivumeer 
enzovoort. De installatie gaat vergezeld van een klankband, 
met nu eens de stem van een soldaat of  een vrouw die een 
lied zingt, en dan weer abstracte en dreunende klanktapij-
ten (aangeleverd door Ben Frost). De donkere, zware muziek 
begeleidt vooral die passages waar de soldaten op patrouille 
gaan – de auditieve uitdrukking van een latente spanning. 
En dat is het dan.
 Uiteindelijk is de installatie niet meer dan een vrijblijvend 
spel waarbij de psychedelische effecten van de pellicule en 
het gedreun van de muziek onze zintuigen geselen, maar 

ons intellect ongemoeid laten. De kijker blijft ziende blind. 
Terwijl de beelden van WO I ten minste nog poogden om het 
oorlogsgeweld te kaderen, gebeurt hier zelfs dat niet meer. 
Wie zien we daar eigenlijk op patrouille door het oerwoud 
trekken of  de stad binnengaan? Gaat het om rebellen, het 
reguliere Congolese leger, vredestroepen? Wie is die dode 
daar in de greppel, tot welke groepering behoorde hij? Hoe 
is hij gesneuveld, door wiens kogels, in welke strijd? Wie 
organiseert eigenlijk die bonte avond, wie zijn die militairen 
die we daar op het podium zien plaatsnemen? Veel vragen, 
maar geen antwoorden.
 De eerste tentoonstelling toont het fotografische beeld 
nog voor het door de koppeling aan de reportage drager van 
informatie wordt. De vertoning van Richard Mosse gunt 
ons een blik op het moment waarop de morele verplichting 
tot informeren is opgegeven en het fotofilmische beeld enkel 
in dienst staat van ijdel vermaak. Steven Humblet

p Shooting Range. Fotografie in de vuurlinie? en Richard Mosse, 
beide tot 11 november in FoMU (Fotomuseum Provincie 
Antwerpen), Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00; 
www.fotomuseum.be).

Modernités plurielles, 1905-1970. ‘Die Frage nach der 
Kunst [ist] nicht die nach der Form, sondern die nach dem 
künstlerischen Gehalt’, schreef  Kandinsky in een terugblik 
op de oprichting, tussen 1911 en 1912, van de Blaue 
Reiteralmanak. Toch is de geschiedschrijving van de histo-
rische avant-gardes in de twintigste eeuw sterk bepaald 
geweest door een eenzijdig formalistische en genealogische 
visie. Door de opkomst van kritische disciplines als gender-
wetenschap en postkoloniale studies mag een dergelijke 
geschiedschrijving sinds enige tientallen jaren obsoleet 
heten. Desalniettemin heeft het lang geduurd voordat deze 
‘crisis’ doordrong tot in het kunsthistorisch onderwijs en de 
collectiepresentaties van westerse musea van moderne 
kunst. Hier wordt vaak nog een verhaal gepresenteerd dat is 
gebaseerd op ‘stromingen’, ‘scholen’ en ‘invloeden’. In de 
meeste westerse musea komt men hetzelfde verhaal tegen, 
en dezelfde kunstenaars.
 Thematische collectiepresentaties, zoals die in Tate 
Modern of  bij tijd en wijlen in het MoMA, probeerden hierin 
al verandering te brengen. Met de collectiepresentatie 
Modernités plurielles brengt het Centre Pompidou ongetwij-
feld de tot nu toe meest radicale herziening van het traditio-
nele museummodel. De thematische aanpak ruimt hier 
plaats voor een zeer brede en diepgravende contextuele 
aanpak. Het uitgangspunt is dat er geen sprake is van één 
enkele ‘moderniteit’ in de twintigste eeuw, maar dat het 
begrip ‘modern’ vele artistieke vormen heeft aangenomen 
– veel meer dan wij tot nu toe gewend waren te zien in 
musea.
 De opzet van deze ‘exposition-manifeste’ is ambitieus: de 
tweeënveertig zalen tellen meer dan duizend werken van 
vierhonderd kunstenaars uit zevenenveertig landen. Niet 
alleen wordt er (eindelijk) een mondiale geschiedenis van de 
moderne kunst voorgesteld, bovendien is de aanpak trans-
disciplinair. Behalve bekende en minder bekende schilderij-
en en sculpturen, krijgen ook fotografie, film, architectuur 
en design een plek toegewezen. Mochten er toch nog ‘scho-
len’ herkenbaar zijn, zoals de eerste en de tweede ‘Parijse 
school’, dan maakt de tentoonstelling duidelijk dat het om 
kosmopolitische momenten gaat, gekenmerkt door com-
plexe interdisciplinaire en internationale netwerken. Juist 
daarom is Parijs ook een uitgelezen plek voor deze tentoon-
stelling. Bovendien bevat de collectie van het Musée natio-
nal d’art moderne, waarvan de ontstaansgeschiedenis uit-
gebreid wordt besproken in de catalogus, een rijkere selectie 

aan internationale avant-gardewerken dan in recente jaren 
is getoond.
 De meer inclusieve herlezing van de geschiedenis van de 
avant-gardes volgt het model van Wassily Kandinsky’s en 
Franz Marcs almanak en van de vele avant-gardetijdschrif-
ten binnen en buiten Europa: universalistisch, kosmopoli-
tisch en multidisciplinair van opzet, presenteerden deze 
publicaties een ruime selectie moderne kunstwerken naast 
niet-westerse kunst- en gebruiksvoorwerpen, of  naast uitin-
gen in andere media dan schilder- of  beeldhouwkunst. De 
brede, contextualiserende opzet van de tentoonstelling 
wordt in de eerste zaal meteen duidelijk gemaakt. Enerzijds 
is er een overzicht van de vele internationale tijdschriften – 
van elk tijdschrift is er één omslag gereproduceerd op een 
volle wand. Anderzijds is er de juxtapositie van het onbeken-
de magisch-realistische, antifascistische schilderij Europa 
(ca. 1935) van de Spanjaard Ismaël de la Serna, dat de toen-
malige crisis in Europa verbeeldt, met het evenmin vaak 
getoonde, monumentale schilderij De vier rassen (1928) van 
Amedée Ozenfant, en een ongedateerde Afrikaanse sculp-
tuur, die in die periode ongetwijfeld als voorbeeld diende 
voor westerse primitivistische kunstenaars.
 Het parcours van de tentoonstelling is chronologisch en 
geografisch geordend. Bekende kunstwerken, foto’s en niet-
westerse kunstwerken hangen in de eerste zalen kriskras 
door elkaar, vergelijkbaar met de presentaties in tijdschrif-
ten en musea in de eerste helft van de twintigste eeuw. Wie 
niet bekend is met de historische context waarin de bekende 

Francis Picabia

L’Adoration du veau, 1941-1942
Aankoop met steun van het Fonds du Patrimoine, de Clarence Westbury 

Foundation & de Société des Amis du musée national d’art moderne, 2007
© ADAGP, Paris 2013
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gent 
matinee: 05/10 & 07/12

contemporary
art gent

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25
09.225.10.81 
wo–za: 15:00–18:00 
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

croxHapox
Lucas Munichstraat 76-82
0471.44.13.62
do–zo: 14:00–18:00
www.croxhapox.org

Galerie TaTjana pieTerS
Nieuwevaart 124/001
09.324.45.29 
wo–zo: 14:00–18:00
en op afspraak
www.tatjanapieters.com 

kioSk
Louis Pasteurlaan 2 
09.267.01.68 
di–vr: 14:00–18:00
za–zo: 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

Galerie jan DHaeSe
Ajuinlei 15 B
0477.43.77.94 
do–za: 14:00–18:00
zo: 11:00–14:00
www.jandhaese.be

kriSTof De clercq Gallery
Tichelrei 82
0474.57.12.91 
wo–zo: 14:00–18:00
en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

cecilia jaime Gallery
Kraanlei 55
09.225.75.32 / 0476.64.55.57
wo–za: 14:00–18:00
en op afspraak
www.ceciliajaime.com

galerie
S. & H. De Buck 
Forecast horizons 
Sven Verhaeghe
  05/09–01/11

Fotokabinet
sep: winter – fall – summer – 
spring, Jeroen Boussier
okt: Architectuur anders 
belicht, Alex De Bruycker

Looking at (for) the invisible
 Johan Clarysse
  14/11–31/12
  BoeKvoorsTeLLiNg JohAN CLArysse
  23/10, Dr. guisLAiN MuseuM

Fotokabinet
nov: Diary of Remembrance, 
Meltem Elmas
dec: Kluisters, Karen Oger

Hedendaagse juwelen en 
zilveren objecten van de hand 
van Siegfried De Buck  
  Permanent

kriStof De  
clercq gallery 
Mario De Brabandere 
  oPeNiNg: 14/09, 15:00
  14/09–26/10

Amsterdam Drawing 
Agnes Maes, Peter Morrens, 
Ronald Noorman, Jürgen 
Partenheimer, German 
Stegmaier, Carole Vanderlinden 
  18/09–21/09

Honoré d’O en ManfreDu Schu 
  oPeNiNg: 16/11, 15:00
  16/11–21/12

cecilia Jaime 
gallery 
A Fooged Lens (Showcase)
Line Boogaerts
  04/10–25/10

Crossing Parallels (Duo Show)
Juanan Soria / Ignacio Estudillo
  08/11–29/11

kioSk 
Anatomical Study
Runa Islam
  oPeNiNg: 19/09, 20:00
  20/09–09/11

croxHapox 
NOETICS
Dimitris Ameladiotis, Bob Van 
de Putte, Jeroen Frateur, Sacha 
Eckes, Joop Stoop
TVF art doc cinema
  ToT 05/10

VERF NA VAN EYCK
A project on pictorialism 
and renewal
Aukje Koks, Benjamin Verhoeven, Birde 
Vanheerswynghels, Bram van Stappen, 
Carole Vanderlinden, Chloé Dierckx, 
Christophe Lezaire, Dirk Braeckman, Dirk 
Zoete, Fabrice Pichat, Frederic Geurts, 
Hans Beckers, Honoré d’O, Jasmijn Krol, 
Johan De Wilde, Kristof Van Gestel, 
Lucie Renneboog, Maarten Van Roy, 
Mario De Brabandere, Max Pinckers, 
Michaël Borremans, Michiel Ceulers, Mil 
Ceulemans, Nel Aerts, Patrick Everaert, 
Peter Morrens, Rik De Boe, Thomas 
Bogaert, Vincent de Roder, Yann Bronder
  PerforMANCe: 18/10, 
  yANNiCK frANCK
  oPeNiNg: 18/10, 18:00
  19/10–16/11

Window Project – Instalraam
Lore Smolders
  LoCATie: onderstraat 26, gent
  september–November

galerie 
tatJana pieterS 
Paper Works
Caroline Achaintre, Anna 
Barham, Sigtryggur Berg 
Sigmarsson, Luca Bertolo, 
Kasper Bosmans, Audrey Cottin, 
Stefanie De Vos,  Rein Dufait, 
Hadassah Emmerich, Anneke 
Eussen, Fernando Guttiérrez 
Huanchaco, Heide Hinrichs, 
Allison Hrabluik, Juan Pablo 
Plazas, Julia Spínola, Derek 
Sullivan, Tamara Van San, 
Philippe Van Snick, Birde 
Vanheerswynghels, John 
Wallbank, Maria Zahle 
  14/09–09/11

Arcade, London
Philippe Van Snick
  01/10–26/10

Tamara Van San
  16/11–21/12

Amsterdam Drawing 
  18/09–21/09

Interieur Biënnale Kortrijk 
  17/10–26/10

(OFF)ICIELLE 
  22/10–26/10

galerie 
Jan DHaeSe 
Meltdown
Sebastian Moldovan
  07/09–12/10

Kobe De Peuter
  19/10–16/11
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moderne schilderijen voor het eerst werden gepresenteerd, 
raakt hier wellicht even het spoor bijster. Maar al snel wordt 
duidelijk dat ook in de verhouding tussen de zalen onder-
ling juxtaposities te herkennen zijn, of  netwerken, wereld-
wijde invloeden en reacties aan het licht komen. Het line-
aire, eurocentrische tentoonstellingsmodel komt op de 
helling te staan. Zo wordt parallel aan het internationale 
surrealisme de door André Breton gecensureerde versie 
ervan getoond: het magisch realisme, dat vooral in Latijns-
Amerika populair werd. Dat de tentoonstelling aandacht 
besteedt aan werken die voorheen als niet-modern werden 
geklasseerd (omdat ze niet abstract of  radicaal surrealis-
tisch zijn), is een van de meest verfrissende aspecten, samen 
met de ruime vertegenwoordiging van vrouwelijke kunste-
naars. Een aparte zaal is gewijd aan de Braziliaanse antro-
pophagie-beweging en haar voorvrouw Tarsila, die een ver-
naculaire vorm van moderne kunst propageerde. In de 
zalen eromheen is Amerikaans en Europees sociaal realis-
me te zien naast magisch realisme en Spaanse antifascisti-
sche kunst (Francis Picabia, Joaquin Roca-Rey, Luis 
Fernández) Ook de ‘moderniteit’ van de internationale art 
deco wordt gevaloriseerd.
 Veel aandacht wordt besteed aan de vergeten context van 
Franse canonieke figuren als Le Corbusier of  Breton. De col-

lectie die werd samengesteld door de eerste handelaar van 
de kubisten, Daniel-Henry Kahnweiler, en zijn schoonzoon, 
de etnograaf  Michel Leiris, is hier zo volledig mogelijk bij-
eengebracht: moderne kunst (Picasso, Braque, Giacometti, 
Bacon) in combinatie met niet-westerse, ‘tribale’ objecten. 
Van niet-westerse ‘invloeden’ op westerse kunstenaars zijn 
overigens vele voorbeelden te zien, en ook de westerse kolo-
nisatie/ontdekkingswoede blijft niet onderbelicht. Om een 
eenzijdig beeld tegen te gaan, zijn er ook talloze zalen gewijd 
aan kunst uit voorheen als ‘marginaal’ bestempelde gebie-
den: het Midden-Oosten, Latijns Amerika, Azië, Afrika.
 De enige kritische voetnoot bij deze ontzagwekkende ten-
toonstelling is dat sommige ‘perifere’ gebieden nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn. De zaal met Afrikaanse 
‘moderne’ kunst is daarvan een goed voorbeeld: hoewel het 
klopt dat het onderzoek naar deze kunst nog in de kinder-
schoenen staat, is het toch jammer dat een geheel continent 
in één zaaltje wordt samengeperst. Ongewild is de tentoon-
stelling, die werd voorbereid door een groot team van con-
servatoren in samenwerking met wetenschappers, zo ook 
een document van de huidige stand van de wetenschap en 
tentoonstellingspraktijk: Latijns-Amerikaanse neo-avant-
gardistische kinetische kunst kreeg bijvoorbeeld recent veel 
aandacht in Parijs, en is ook hier goed vertegenwoordigd.
 In begeleidende teksten wordt gesteld dat de tentoonstel-
ling niet de pretentie heeft een nieuw universeel model te 
bieden voor moderne musea. Toch wordt de geschiedenis 
van de moderne kunst hier voorgoed herschreven. De ambi-
tieuze opzet wordt meer dan waargemaakt. De tentoonstel-
ling markeert een aardverschuiving: na het zien van 
Modernités plurielles is er geen weg terug. De vraag is nu 
welk museum de volgende zet doet. Merel van Tilburg

p  Modernités plurielles, 1905-1970, tot 26 januari in 
Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

(Mis)understanding photography, Essen / Das Museum 
der Fotografie: eine Revision, Keulen. Twee tentoon-
stellingen in Duitsland proberen elk op hun manier de ver-
warrende verscheidenheid van fotografische beelden te 
denken. En zo meteen ook een antwoord te geven op de 
(hopeloos ambitieuze) vraag: ‘wat is fotografie?’.
 (Mis)understanding photography (de titel is ontleend aan 
een werk van Mel Bochner dat in de tentoonstelling te zien 
is) in het Folkwang Museum in Essen is een rijke tentoon-
stelling. Ze is opgedeeld in vier grote eenheden. Een eerste 
reeks van kleine zalen is gewijd aan beelden die reflecteren 
over de aard van fotografie, zowel over de materialiteit van 
het fotografische beeld (het negatief, de drager, de emulsie) 
als over de fotografische act (de verschillende technische 
handelingen die het fotografische beeld veronderstelt: 
kadrering, standpuntbepaling, belichting, vergroting…). Er 
is veel en prikkelend werk te zien. Ugo Mulas ontleedt in zijn 
reeks Verifiche verschillende aspecten van het fotografisch 
instrumentarium. Michael Snow behandelt in zijn experi-
mentele fotoboek Cover to Cover het visuele effect van de 
standpuntbepaling – zowel die van de fotograaf  ten aanzien 
van de werkelijkheid als die van de kijker ten aanzien van 
het beeld. Michael Badura scheurde voor zijn schitterende 
collage Die Geschichte einer 1/250 sec. een foto in kleine 
stukjes en legde zo de immense hoeveelheid informatie (en 
dus narratieve potentie) bloot die opgeslagen ligt in een 
opname die slechts een fractie van een seconde heeft 
geduurd.
 In het tweede (veel spaarzamere) deel, getiteld Individuen, 
Rituale, Sonntagsbilder, verschuift de aandacht naar de soci-
ale functie van het fotografische beeld in de private en 

publieke ruimte. Hier wordt werk samengebracht van foto-
grafen zoals Hans-Peter Feldmann, Viktoria Binschtok, 
Christian Boltanski of  Richard Prince, die vooral met 
gevonden beelden werken. Deze fotografen opereren als 
verzamelaars: ze ordenen beelden geplukt uit kranten of  
van het internet, archiefbeelden of  reclame- en modebeel-
den, tot nieuwe arrangementen. Zo denken ze na over hoe 
het fotografische beeld in de openbare ruimte werkzaam is, 
hoe het ingebed is in sociale rituelen, hoe het de banaliteit 
van onze dagelijkse leefomgeving weerspiegelt en mee 
vormgeeft.
 Het derde deel van de tentoonstelling bevindt zich in een 
ruime open zaal, waarin een vijftiental grote L-vormige 
houten constructies zijn opgesteld. De houten panelen 
bevatten manifesten van fotografen en beeldende kunste-
naars, fragmenten uit essays, grondig doordachte of  gro-
teske uitspraken, gaande van het prille begin van de foto-
grafie tot vandaag. In de vitrines, halverwege de panelen 
aangebracht, worden enkele werken getoond van de erbo-
ven geciteerde auteur. Ze liggen er naakt, onbeschermd, 
zonder passe-partout of  lijst. Het zijn beelden zoals men ze 
in een archief  kan aantreffen, proeven van experimenten, 
geen gecanoniseerde topwerken van een versteende fotoge-
schiedenis. Ze worden hier getoond als uitvloeisel van een 
gedachte, als materialisatie van een standpunt, van een 
overtuiging over wat fotografie is, zou moeten zijn, of  zou 
moeten bewerkstelligen.
 Daarmee wordt het vierde en afsluitende deel van de ten-
toonstelling meteen perfect voorbereid, Vorbilder, Nachbilder 
& Ikonen. Het is het meest voorspelbare (en dus ook enigs-
zins teleurstellende) deel. Het is voorbehouden aan fotogra-
fen en beeldende kunstenaars die zich expliciet verhouden 
tot gevestigde en welomlijnde fotografische praktijken, 
zoals de wetenschappelijke fotografie, de reportage- en por-
tretfotografie. Ze stellen de conventies van deze praktijken 

Lee Friedlander
Exposition du 21 septembre au 14 décembre 2014
Tentoonstelling van 21 september tot en met 14 december 2014

Self and Family

Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.beN
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Alfonso-Angel Ossorio

Red Egg, 1942. Gift van M. Daniel Cordier, 1989

Ugo Mulas

 #14 Fine della Verifiche, per Marcel Duchamp, 1971, 
uit de serie Verifiche, (1969-1972). © erven Ugo Mulas, 2014
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WESTERLAAN 17
WAREGEM
BEPARTLIVE.ORGBE-PART

SARAH 
WESTPHAL 
12.10 
30.11

HINTERSTEG

GRAFISCH ONTWERP:  
STUDIO JURGEN MAELFEYT
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steevast in vraag: de onvermijdelijke Thomas Ruff, die met 
zijn reeksen Porträts en andere Porträts de pretenties van de 
portretfotografie zou ondergraven, of  fotografen als Jochen 
Lempert, Joan Fontcuberta en Clare Strand, die elk op hun 
manier iets gelijkaardigs zouden doen met de waarheids-
aanspraken van de wetenschappelijke fotografie. Pastiche 
en persiflage zijn hier de norm, kritische afstandelijkheid 
een vereiste.
 Het is in dit laatste deel dat het fundamentele probleem 
van de tentoonstelling zich het duidelijkst manifesteert. De 
prikkelende these van de expo is dat de maker van het foto-
grafische beeld steevast vertrekt vanuit een theoretische 
stellingname. Fotograferen wordt hier dan ook opgevoerd 
als een bij uitstek intellectuele activiteit. Maar door vooral 
fotografen te selecteren die de norm in vraag stellen, vullen 
de tentoonstellingsmakers dit intellectuele aspect van de 
fotografie wel eerder eenzijdig in. In hun ogen moet (goede) 
fotografie zich kritisch verhouden tot het verleden van het 
medium. De vraag blijft echter of  niet elke fotograaf  indi-
rect vastlegt wat het medium al dan niet vermag: ook zij die 
zich inschrijven in de traditie, doen allerlei voorstellen over 
de kracht van de fotografische verbeelding, definiëren en 
verleggen voortdurend de grenzen van wat we onder foto-
grafie kunnen/mogen verstaan. 
 De tweede tentoonstelling, Das Museum der Fotografie: eine 
Revision in het Museum Ludwig in Keulen, stelt scherp op 
de collectie van de Duitse chemicus Erich Stenger (1878-
1957), die in 1906 begon fotografie te verzamelen. In 1955 
werd zijn collectie opgekocht door Agfa, dat het later aan 
het Museum Ludwig schonk. Alhoewel delen van de verza-
meling al in verschillende fototentoonstellingen te zien 
waren, is dit de eerste keer dat er specifiek ingegaan wordt 
op de collectie zelf  en dan vooral op de principes die eraan 
ten grondslag lagen. Stenger was een belangrijke (maar ook 
wat controversiële) figuur in het Duitse denken over foto-
grafie. Hij schreef  een grote hoeveelheid publicaties over 
fotografie en mocht sinds de late jaren twintig verschillende 
tentoonstellingen over de geschiedenis van de fotografie 
organiseren. De manier waarop hij de geschiedenis van de 
fotografie benaderde was echter allerminst gangbaar. 
Bovendien plaatste zijn (nogal hechte) banden met het nazi-
regime hem in een kwaad daglicht.
 Stenger bestudeerde de fotografiegeschiedenis als een 
positieve wetenschapper. Zijn eerste doelstelling bestond 
erin de veelheid aan beelden te organiseren met behulp van 
een taxonomisch systeem. Met esthetische criteria of  inten-
ties hield hij geen rekening. Hij maakte geen onderscheid 
tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ genres, tussen grote namen en 
anonieme ambachtslui, tussen oude en recente beelden. 
Zijn uitgesproken encyclopedische interesse blijkt evenzeer 
uit de aard van de verzameling, die niet alleen uit beelden 
bestaat, maar ook objecten bevat zoals oude kijkinstrumen-
ten, voorlopers van de fotografie (een silhouet of  een uit-
vouwbaar kijkdoosje), traktaten over de beginperiode van 
de fotografie, camera’s, randapparatuur enzovoort. Hij 
beschouwde fotografie duidelijk niet als een autonome 
kunstvorm, maar als een toegepaste kunst (wat ook blijkt 
uit de beelden die hij weerde uit zijn collectie: foto’s van bij-
voorbeeld Laszlo Moholy-Nagy ontbreken in zijn archief, 
hoewel hij diens werk kende).
 In de tentoonstelling wordt duidelijk gemaakt hoe 
Stenger een aantal categorieën uit zijn taxonomie invulde. 
Hij hanteerde daarbij verschillende criteria door elkaar: 
soms keek hij naar de wijze waarop een beeld werd geno-
men, dan weer naar het onderwerp of  de technische karak-
teristieken ervan. Zo bracht hij luchtfotografie bijvoorbeeld 
niet onder in één allesoverkoepelende rubriek, maar onder-
scheidde hij maar liefst vijf  manifestaties ervan: ‘ballonfo-
tografie’, ‘postduiffotografie’, ‘vliegerfotografie’, ‘raketfoto-
grafie’ en ‘vliegtuigfotografie’. Hoe gedateerd deze 
systematische aanpak ook mag lijken, hij had toch een 
belangrijk voordeel. Omdat Stenger zonder oogkleppen ver-
zamelde, zonder vooringenomenheid ook, was zijn collectie 
beter in staat dan welke andere ook om de brede diversiteit 
te tonen van wat er met het fotografische procedé mogelijk 
was.
 De tentoonstelling werpt de vraag op wat het betekent 
om deze collectie fotografische beelden en (rand)appara-

Gustave Le Gray

Pier en vuurtoren bij Le Havre,  1856, Museum Ludwig (FH 2559).  Foto: © Rheinisches Bildarchiv, rba_d035568

Zaalzicht ‘Das Museum der Fotografie: eine Revision’, Museum Ludwig, Keulen

“�Doing�a�EKWC�residency�is�tough,�it’s�like�a�3-month�ceramic�boot�camp,�day�and�night,�
and�everyone�is�breathing�and�spitting�clay,�dust,�porcelain.�All�experienced,�successful�
artists,�most�without�any�knowledge�of�the�material.�At�the�end,�the�place�changes�your�
life,�it’s�a�centre�you�love�to�love,�I�hope�this�kind�of�artists’�paradise�will�last�forever.”�

“I�started�out�as�a�ceramist,�I�ended�up�an�artist.”
“I�started�out�as�an�artist,�I�ended�up�a�ceramist.”
“I�started�out�as�a�sculptor,�I�ended�up�a�philosopher.”
“I�started�out�as�a�teacher,�I�ended�up�a�student.”

“�It’s�our�centre,�we�share�kilns,�costs,�knowledge,�networks.�And�we�share�food�and�
drinks.�We�even�share�dreams,�passion�and�the�future.”�

“�I�hate�the�Sundaymorning�name.�It�suggests�that�we’re���non-professionals,�doing�
nothing�on�a�lazy�Sunday�afternoon.�In�fact�the�place�is�like�hell.�We�work�all�the�time.�
In�my�country,�this�would�be�forbidden.”

Sundaymorning@ekwc, the European Ceramic Workcentre�
Zuid�Willemsvaart�215,�5211�SG�‘s-Hertogenbosch,�Nederland�
+31�73�612�4500,�sundaymorning@ekwc.nl,�sundaymorning.ekwc.nl

sunday
morning
@ekwc

Call for applications
Aanmelden�kan�via�Sundaymorning�
@ekwc,�zie�website�voor�aanmel-
dingsprocedure.�Sluitingsdatum��
voor�een�werkperiode�in�2015�is��
1�oktober�2014.�
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Z33 is een initiatief van de Provincie Limburg. 
Z33 is een partner van Cultuurplatform Design 
en Kunstinlimburg.be

Z33 – huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33, Hasselt be

www.z33.be

05.10.2014 – 04.01.2015

Huis voor actuele kunst

FUTURE
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 Transformers  Fr 3.10 – Sa 29.11 
A two month focus on changes,  
metamorphoses, mutations. A whole bunch of artists 
(like) Dennis Tyfus, Nicolas Provost, 
Hito Steyerl (and many others) transform the human 
body, transform reality, transform space 
around us. beursschouwburg .be

Performing arts  – Theatre – Film – Video – Visual arts – Music

tuur in de context van een kunstmuseum tentoon te stellen 
en hoe de plaats van expositie onze lectuur van dit materi-
aal vertekent. Met zijn collectie ging Stenger op zoek naar 
de specificiteit van het fotografische, en ook al overtuigt 
zijn antwoord op die vraag niet volledig, zijn verzameling 
maakt wel duidelijk dat de ‘kunsthistorische’ oplossingen 
die het kunstmuseum voorstelt minstens even problema-
tisch zijn. Stenger had voor zijn alomvattende collectie ove-
rigens geen kunstmuseum op het oog. Hij verkoos een 
instelling gewijd aan het medium zelf, een plaats die zich 
niet enkel zou toeleggen op het tonen en toelichten van de 
resultaten van de techniek (de beelden), maar die ook aan 
de techniek zelf  (de apparatuur) een centrale plaats zou 
toekennen. Deze instelling is er (in Duitsland althans) ech-
ter nooit gekomen. Steven Humblet

p (Mis)understanding photography. Werke und Manifeste, 14 
juni – 17 augustus, Folkwang Museum, Museumsplatz 1, 
45128 Essen(0201/8845.000; www.museum-folkwang.de). 
p Das Museum der Fotografie: eine Revision, tot 16 november 
in Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln 
(0221/221 26165; www.museum-ludwig.de).

Paul Chan. Selected Works. De reputatie van Schaulager 
groeit gestaag. In het markante expositiegebouw van 
Herzog & de Meuron in Basel hebben prominente kunste-
naars als Steve McQueen en Robert Gober misschien wel 
hun beste solotentoonstellingen gemaakt. Deze zomer pre-
senteert de particuliere kunstruimte van de verzamelaars-
familie Hoffmann een overzichtstentoonstelling van Paul 
Chan (1970, Hong Kong). Chan is de grote belofte van de 
generatie die na de millenniumwisseling voor het voetlicht 
trad. Zijn prettig provocatieve video-installaties maakten 
indruk op de Whitney Biennial (2006), de Biënnale van 
Venetië (2009) en Documenta (2012). In Schaulager heeft 
hij de balans opgemaakt van wat hij tot nu toe heeft gerea-
liseerd. De computeranimaties, tekeningen, video-installa-
ties, sculpturen en prints – veelal afkomstig uit de collectie 
van Hoffmann – zijn samengebracht in een zorgvuldig 
ingerichte expositie die zich uitstrekt over twee etages.
 Hoewel divers qua medium is het werk inhoudelijk con-
sistent. Rode draad is de fascinatie van de kunstenaar voor 
de eeuwige strijd tussen utopische droom en harde werke-
lijkheid. Talrijk zijn de verwijzingen naar de jongste geschie-
denis van Amerika, naar 9/11, George Bush en Irak. Chan 
roept vragen op over artistieke vrijheid, morele keuzes en de 
restricties van de wet. Vrijelijk put hij uit religie, mytholo-
gie, literatuur, schilderkunst, film. Zo’n overvloed aan cita-
ten en verwijzingen kan al snel pedant zijn. Bij Chan blijft 
het sprankelend en prikkelend. 
 De ouverture wordt gevormd door Happiness (Finally) 
After 35,000 Years of  Civilization (after Henry Darger and 
Charles Fourier) (2000-2003). In deze betoverende compu-
teranimatie vermengen zich twee utopische werelden. De 
eerste is geïnspireerd door het private universum van 
Henry Darger, de obsessieve zondagskunstenaar die zijn 
leven lang in het geheim werkte aan zijn rijk geïllustreerde, 
vijftienduizend pagina’s tellende manuscript The Realms of  
the Unreal, waarin de hoofdrol is weggelegd voor kleine 
meisjes met een piemeltje. De tweede is gebaseerd op de 
overtuiging van de 19e-eeuwse filosoof  Charles Fourier dat 
de sociale cohesie versterkt zou worden indien eenieder aan 
zijn seksuele passies de vrije loop kon laten. Hun beider 
droom van een even vredige als bevredigende samenleving 
verschijnt in de video als een kakelbonte orgie van likkende 
en vingerende meisjes, met de springerige bewegingen van 
vroege computerspelletjes. Wanneer het bacchanaal wreed 
wordt verstoord door zakenlui en militairen die dood en 

verderf  zaaien, slaat het gedroomde hoogtepunt om in een 
anticlimax.
 In de volgende, verduisterde zalen wordt de zevendelige 
video-installatie The 7 Lights (2005-2007) getoond. Het 
licht lijkt door een denkbeeldig raam naar binnen te vallen. 
We zien schaduwen van een buitenwereld die in ontelbare 
stukken uiteen lijkt gespat. Silhouetten van iPods en trein-
wagons drijven voorbij; elektriciteitsleidingen en boomtak-
ken zwiepen in de wind; vallende mensen storten ter aarde. 
De apocalyptische schaduwbeelden stemmen tot sombere 
mijmeringen over het einde der tijden. 
 Verwijzingen naar de politieke realiteit zijn moeilijk over 
het hoofd te zien. Zo transplanteert de animatievideo My 
birds… trash… the future (2004) Becketts Wachten op Godot 
naar het verwoeste New Orleans, waar slachtoffers van 
orkaan Katrina wachten op hulp die niet komt. Chan orga-
niseerde een toneelopvoering in de getroffen stad in samen-
werking met haar ontheemde bewoners; de provisorische 
decorstukken zijn in de tentoonstelling opgenomen. Bij het 
bekijken van Sade for Sade’s sake (2009), een bijna zes uur 
durend schaduwtheater van seksuele uitspattingen, komt 
Sades radicale idee van vrijheid (waar ook kunstenaars zich 
soms op beroepen) dicht in de buurt van het wetteloze wan-
gedrag in Abu Ghraib. In My Laws are My Whores (2009) 
hangen negen portretten van rechters van het Amerikaanse 
hooggerechtshof  op hun kop, alsof  ook de geldigheid van de 
rechtsorde die zij verdedigen omkeerbaar is. ‘Twee dingen 
vervullen de geest met altijd groeiende verwondering en 
schrik’, zo wordt Kant in de catalogus geciteerd, ‘de ster-
renhemel boven mij en de morele wet in mij.’
 Chan is behalve kunstenaar ook vormgever, criticus, 
docent, activist en oprichter van Badlands, een uitgeverij 
van e-books en curieuze publicaties als Saddam Hussein: On 
Democracy (de boeken zijn in vitrines uitgestald). Chan 
ondergraaft de juridische orde, morrelt aan politieke aan-
names, provoceert religieuze overtuigingen. Meer dan eens 
worden de Bijbel en de grondwet geciteerd, maar activistisch 
is zijn kunst niet. Daarvoor zijn de werken te ambivalent, te 
complex. Wat zij blootleggen, is de eindeloze strijd tussen 
wat wij willen en wat ons is toegestaan. Tegengestelden als 
verlangen en repressie, vrijheid en restrictie, blijken keer op 
keer twee zijden van dezelfde medaille te zijn.
 Zo intrigerend als bovengenoemde werken zijn, zo ont-
nuchterend zijn de recente installaties. Misschien omdat het 

utopisch verlangen hier lijkt te zijn vervlogen. Volumes (2012) 
bestaat uit ruim duizend overschilderde boekomslagen, die 
een enorme wand bedekken; van veraf  lijken het pixels die het 
einde van het boekentijdperk inluiden. Master Argument 
(2013) is een reusachtig web van honderden schoenen, ver-
bonden via elektriciteitssnoeren – de bedrading zou symbool 
kunnen staan voor de netwerkmaatschappij, waar wie je kent 
belangrijker is dan wie je bent. De Nonprojections (2014) lij-
ken resoluut te breken met de magie van de vroegere video’s. 
Het blauwe licht valt door de lens, de ratelende ventilator 
koelt de lamp, maar toch lijken de installaties defect, buiten 
werking: een projectie ontbreekt. Verdwenen zijn de kleurige, 
raadselachtige, uitdagende beelden, verstomd zijn de parabels 
over geloof, genot en geweld. Wat rest is een Bruce 
Naumanachtige, existentialistische desillusie. Juist dit kille 
nihilisme laat het gemis van het vuur der hemelbestormers 
voelen. Zonder verlangen naar het onmogelijke is het leven 
niet compleet. Dominic van den Boogerd

p Paul Chan. Selected Works, tot 19 oktober in Schaulager, 
Ruchfeldstrasse 19, 4142 Münchenstein / Basel 
(061/335.32.32; www.schaulager.org). 

Beeldende kunst – terugblik
15 jaar PS Projectspace. Als kunstenaar legt Jan van der 
Ploeg zich vooral toe op grote muurschilderingen in een 
geometrisch-abstracte beeldtaal. Naast deze praktijk ging 
hij vijftien jaar geleden in zijn woning aan de Leidsekade in 
Amsterdam tentoonstellingen organiseren. In zijn woonka-
mer liet hij het publiek kennismaken met buitenlandse kun-
stenaars die nog niet in Nederland hadden geëxposeerd. 
Later nodigde hij ook Nederlandse kunstenaars uit. Soms 
ging het om bekende kunstenaars als Han Schuil of  Ab van 
Hanegem, in andere gevallen waren het onbekende, jonge 
kunstenaars die net van de academie kwamen.
 De naam PS verwijst in de eerste plaats naar postscriptum, 
een toegevoegde ‘mededeling’, naast Van der Ploegs kunste-
naarschap dus, maar ook naar ‘public space’ en ‘private space’. 
Drie jaar geleden kreeg PS Projectspace een zelfstandige ruim-
te in de Madurastraat, in een voormalige school waar tegen-
woordig voornamelijk kunstenaarsateliers zijn gevestigd.

Paul Chan

Paul Chan, Sade for Sade’s sake, 2009, video-installatie, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Geschenk der Präsidentin, 2010,  
depot verzameling van de stad Basel. © Paul Chan, Foto: Tom Bisig
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31.08.2014
16.11.2014

Les douze
Travaux 
d’Adrien Tirtiaux

© Adrien Tirtiaux, 2014.

Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien
Tel. / fax +32 (0)87 56 01 10 – ikob.be

ikob

DE WARANDE TURNHOUT
www.warande.be

(laureaat) Michèle Matyn
tinka Pittoors
katrin kaMrau

Prijs Beeldende Kunst van de Provincie antwerPen
Van 13 september tot 16 noVember 2014

De WaranDe 

TIME
IT’S

CLEMENS KR AUSS
31. Aug –  2. Nov 2014
Marta Herford
www.marta-herford.de
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Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent 
tel. 09 269 29 10

dagelijks van 10 tot 17 uur  ( toegang tot 16.30 uur) 
gesloten op maandag, 24, 25, 31/12 & 1/1

caermersklooster@oost-vlaanderen.be 
www.caermersklooster.be 
www.facebook.com/caermersklooster

© Lukas - Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens, Dominique Provost, MSK Gent © Tazio Secchiaroli / beeldbewerking: Joseph Plateau, Amsterdam / all rights reserved

10/09/2014 – 14/03/2015
Van boomstam tot Altaarstuk (nieuwe expo Lam Gods)
2 euro, combiticket 12 euro (toegang tot 3 locaties)

16/10/2014 – 25/01/2015
Federico Fellini i.s.m. Film Fest Gent
€ 8, € 6 (reductie) of € 4 voor groepen vanaf 20 personen

Tentoonstellingen

Het gemeentebestuur Erpe-Mere schrijft een kunstwedstrijd uit om een 
kunstwerk te plaatsen in het centrum van de deelgemeente Mere, naar 
aanleiding van '40 jaar overwinning Tour de France door Lucien Van lmpe'. 
Het bestuur stelt hiervoor een bedrag van € 25.000 ter beschikking, waarin 
alle kosten voor uitvoering en materialen begrepen zijn om het kunstwerk te 
maken en te presenteren. Aan de deelnemende kunstenaars wordt in eerste 
instantie gevraagd om een ontwerpidee in te dienen en dit uiterlijk op 30 
november 2014.
Inlichtingen en reglement: Gemeentelijke Cultuurdienst, Oudenaardsesteen-
weg 458, 9420 Erpe-Mere 053/60.34.25 - jasmina.buydens@erpe-mere.be – 
www.erpe-mere.be

KUNSTWEDSTRIJD ERPE-MERE

Het ontstaan van PS Projectspace herinnert enigszins aan 
The Living Room, de galerie die in 1981 van start ging in 
een woonkamer in Amsterdam-Oost en die vooral na de 
verhuizing naar een andere locatie tamelijk succesvol werd. 
Hoewel de hagelwitte ruimte van PS Projectspace op het 
eerste gezicht doet denken aan een galerie – inclusief  het 
onafscheidelijke bureau met iMac – heeft Van der Ploeg 
nooit commerciële bedoelingen gehad. PS is een kunste-
naarsinitiatief  en Van der Ploegs persoonlijke artistieke 
voorkeuren bepalen daarbij het programma. Door zijn 
kleinschaligheid heeft het initiatief  altijd kunnen functio-
neren zonder subsidie.
 Om een overzichtstentoonstelling van 15 jaar PS moge-
lijk te maken is er eenmalig wel beroep gedaan op subsidies, 
voornamelijk om het transport voor kunstwerken uit het 
buitenland te kunnen bekostigen. Ook de kleinschaligheid 
werd losgelaten. De groepstentoonstelling vond plaats in de 
eigen ruimte van PS, maar ook in de Servicegarage, het 
kunstenaarsinitiatief  dat in hetzelfde Amsterdamse stads-
deel is gevestigd. Het idee was om vijftien Nederlandse en 
vijftien buitenlandse kunstenaars uit te nodigen die de afge-
lopen vijftien jaar in PS hadden geëxposeerd. In de grotere 
ruimte in de Servicegarage was het mogelijk om meer 
omvangrijke kunstwerken te tonen, zoals een fotowerk van 
Rohan Wealleans, schilderijen van Han Schuil en Frank 
Ammerlaan, en een vloersculptuur van Ruth Campau.
 De tentoonstelling in de Madurastraat bevatte voorname-
lijk schilderijen van kleiner formaat, getrouw aan het hui-
selijke, persoonlijke karakter van PS. De Australische kun-
stenaar John Nixon kreeg voor een klein schilderij een hele 
muur ter beschikking. Hij was in 1999 de eerste kunste-
naar die bij PS exposeerde. Nixon reflecteert op de abstracte 
schildertraditie. Zijn schilderij bestaat uit een doek waar-
over een blauw plastic weefsel, een stuk van een uienzak, is 
gespannen. Vervolgens heeft hij het geheel met zilververf  
beschilderd, waardoor het refereert aan modernistische 
stijlmiddelen uit onder meer de monochrome schilder-
kunst, de materieschilderkunst of  de minimal art. Door zijn 
abstract en fysiek karakter vormt het werk een ironisch 
beeldrijm met een gefotografeerd schilderdoek van Victoria 
Munro op de wand ertegenover.
 Meer kunstenaars uit de begindagen van PS waren afkom-
stig uit Nieuw-Zeeland en Australië. Van der Ploeg was in 
1992 in het kader van het Abel Tasmanjaar naar Nieuw-
Zeeland gereisd voor een culturele uitwisseling. Daar had hij 
enkele kunstenaars ontmoet met wie hij zich verwant voelde.
 Op de tentoonstelling was veel werk te zien dat Van der 
Ploegs eigen preoccupaties als schilder weerspiegelt. Er hin-
gen twee spierwitte monochromen, van Tilman en van 
Olivier Mosset. Geometrisch werk was er van Karina Bisch 
en Justin Andrews, die op een speelse manier scherpe kleur-
vlakken over elkaar laat schuiven, als in een caleidoscoop.

Anderzijds waren ook werken in de tentoonstelling opgeno-
men die nauwelijks lijken aan te sluiten bij Van der Ploegs 
eigen praktijk. Alejandro Carcia Contreras was bijvoorbeeld 
vertegenwoordigd met een bewerkte elpee van David Bowie. 
Contreras’ barokke oeuvre wordt gevoed door allerlei 
invloeden, zoals de populaire cultuur en occulte religies. In 
dit geval voorzag de Mexicaanse kunstenaar de hoes van 
Scary Monsters van spinnen en andere ‘monsterlijke’ insec-
ten. Ook een schilderij van Paul Morrison lijkt op het eerste 
gezicht een vreemd element. Op een breed doek zijn in zwart 
en wit allerlei planten en bloemen geschilderd, waarvan 
sommige met sterke omtreklijnen afkomstig lijken uit een 
stripverhaal, terwijl andere eerder ontleend lijken aan een 
plantenencyclopedie.

Van der Ploeg gaat dus allerminst eenkennig te werk en het 
is bijzonder dat hij via PS Projectspace al vijftien jaar lang in 
eigen beheer kunstenaars onder de aandacht brengt. De 
jubileumtentoonstelling gold in elk geval als een aansteke-
lijk pleidooi voor het kunstenaarsinitiatief. De laatste jaren 
lijkt in Amsterdam daar helaas steeds minder animo voor te 
bestaan.  Kees Keijer

p PS 1999-2014, 15 years anniversary exhibition, 28 juni – 
31 augustus, PS Projectspace, Madurastraat 72, 1094 GR 
Amsterdam (06/4783.0952; www.psprojectspace.nl). De 
tentoonstelling in de Servicegarage (Cruquiusweg 79, 
Amsterdam) liep van 28 juni tot 13 juli.

Zaalzicht ‘15 jaar PS Projectspace’, tentoonstelling in PS Projectspace, Madurastraat 72, Amsterdam
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time to 
meet in 
Voorkamer|
kunstenaars—
initiatief

Paulien BarBas (nl)

 ohad Ben shimon (fr/il/nl)

Chris Clarke (ie/Ca)

 osCar hugal (Be)

g. leddington (uk)

 katja mater (nl)

taiyo onorato
& niCo kreBs (Ch)

 ryan 
 riVadeneyra (es/us)

anu Vahtra (ee)

 ruth Van Beek (nl)

Ben Van den Berghe (Be)

 moritz wegwerth (de)

matthias wollgast (de)

 samengebracht door 
 glenn geerinck (Be)

www.voorkamer.be  •  www.timetomeet.org

oPening: 
27 sePt,
20u

tentoonst.: 
do — zo,
14u — 18u

27 sePt   
 — 19 okt

voorkamer_ad_DWR_V1_1.indd   1 09/09/14   11:43
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Valentin Dommanget

Bernard Gilbert

Gabriel Hartley

James Hyde

Annouk Thys

1 0-08
1 2 - 1 0
2 0 1 4

Galerie
TRIANGLE BLEU

Cour de l’Abbaye, 5
4970 Stavelot - Belgique
T +32(0)80 86 42 94
info@trianglebleu.be
www.trianglebleu.be

du jeudi au dimanche 
de 14 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous

van donderdag tot zondag 
van 14 u tot 18 u 30 of op afspraak

von Donnerstag bis Sonntag 
von 14 Uhr bis 18 Uhr 30 oder nach Vereinbarung

from Thursday till Sunday
from 2 pm till 6.30 pm or by appointment

FAR IN OUT
a  p a i n t i n g  s h o w

Curator : Jérôme Lefèvre

Trianglebleu_pubFarinOut_Mise en page 1  26/08/14  17:07  Page1

museum
cultuur

strombeek
gent

Cultuurcentrum Strombeek 
Gemeenteplein z/n 
1853 Strombeek-Bever

www.ccstrombeek.be

Openingsuren  
ma-za 10-22u, zo 10-18u

Gratis toegang

Openbaar vervoer vanaf Brussel 
Noord-/Zuidstation en Brussel 
Centrum: Tram 3 (Esplanade)

arte povera a–z

DEEL I 03.10–30.10.2014
Emilio Prini, Pino Pascali, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier 

Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Mario 
Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michelangelo 

Pistoletto, Gilberto Zorio, Dario D’Aronco

DEEL II 21.11–14.12.2014
Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio  
Dario D’Aronco, Roberta Gigante

DEEL I met een uniek nieuw project van 
Emilio Prini – curator Cornelia Lauf

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen

galerie TRANSIT  07.09 - 19.10.2014
  

Virginie  BAILLY  Tablatuur
Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336    M +32 478 811 441

art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak

Kasper Sonne: New Territory. ‘Een sculptuur is een ding 
waar je over struikelt als je beter naar een schilderij wil kij-
ken.’ Deze ietwat flauwe opmerking krijg je wel eens op ten-
toonstellingen te horen. In Galerie West in Den Haag dringt 
dit cliché zich onwillekeurig op. De vloer ligt bezaaid met 
rotsblokken, alsof  de galerie is geraakt door een meteoriet-
regen. Ze vormen een hindernisbaan voor de bezoeker, die 
in de gaten moet houden waar hij zijn voet plaatst. Een 
rondgang is enkel mogelijk op ‘schuifelsnelheid’.
 De Deense kunstenaar Kasper Sonne voorziet zijn presen-
taties wel vaker van obstakels. In een tentoonstelling in 
SALTS in Basel hing hij een gordijn van metalen pijpen 
dwars door de ruimte. In de New Yorkse galerie The Hole 
deed hij hetzelfde met kettingen. Met deze ingrepen wil 
Sonne de openheid van de white cube doorbreken. Hij wil 
niet dat de ruimte in één oogopslag is te overzien. De kijker 
moet moeite doen om zich tot het werk te verhouden. Kijken 
wordt een lichamelijke activiteit die telkens afgebogen, ver-
stoord en onderbroken wordt. Wat Sonne probeert is een 
soort resetknop achter de ogen in te drukken.
 De schilderijen die in Galerie West na een struikelpartij in 
beeld komen, zijn grote witte doeken met brandgaten. Na 
het canvas met een verfroller te hebben beschilderd, houdt 
Sonne er een aansteker bij, laat hij de wind de vretende 
vlammen aanwakkeren en remt hij ze met water weer af. 
Het is een improvisatieproces waarbij toeval en controle 
elkaar afwisselen. Het resultaat is een clash van minimalis-
tische monochromie en onregelmatige vormen. De gebla-
kerde dwarslatten van het spieraam worden zichtbaar. De 
achterkant wordt voorkant.
 Een destructieve kracht inzetten als scheppend gereed-
schap is wat Sonne ook doet in zijn TXC-schilderijen. Hier 
bedekt hij het doek met giftige chemicaliën die langzaam de 
egaal aangebrachte laag verf  vernietigen. Wat begon als 
een perfect monochroom vlak eindigt als een blauw of  
groen abstract beeld.
 Sonne wil met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk 
tegenstellingen neerzetten: industriële materialen versus 
menselijk ingrijpen; gladde, rimpelloze oppervlakten versus 
de imperfecties als gevolg van vuur of  zuur; streng minima-
lisme versus organische vormen; vernietiging versus schep-
ping. Sonne kiest geen kant. Het is hem er juist om te doen de 
dichotomie zo lang mogelijk vast te houden en zelfs op de spits 
te drijven. De reeks verbrande schilderijen heet niet voor niets 
Borderline (New Territory). Door twee tegengestelde groothe-
den tegelijk te presenteren wil hij belanden in de onbekende 
tussenruimte waar ‘X’ en ‘niet-X’ gelijktijdig waar zijn. 
 In zijn videowerken Bad Chemistry en The List benadert 
Sonne de taal als een bij uitstek abstract construct dat enkel 
door conventies bijeen wordt gehouden. In het eerste werk 
verschijnt op een zwart scherm achter het woord ‘bad’ tel-
kens een ander zelfstandig naamwoord: omen, air, fracture, 

marriage, Santa. Het tweede werk is een tekstueel zwaan-
kleef-aanspel, waarbij het laatste woord van een kort zinne-
tje het begin vormt van een volgende frase. Van beide werken 
gaat een licht hypnotische werking uit. Met een mild dwin-
gende ritmiek wordt een lawine aan associaties in werking 
gezet waardoor uiteindelijk de woorden van hun eigenlijke 
betekenis los worden gemaakt. Het woord wordt een beeld, 
en dat beeld kan als betekenisdrager opnieuw geladen wor-
den. Hier gebeurt wat Sonne op zijn homepage droogjes ver-
woordt als: ‘all information is subject to change’. 
Betekenissen hebben echter de neiging zo snel mogelijk weer 
te stollen, zoals ook gebeurt bij de beschouwing en interpre-
tatie van een kunstwerk. Vandaar de hinderende stenen.
 Het werk van Sonne kan zich desalniettemin niet onttrek-
ken aan rubricering en duiding. Zijn TXC-schilderijen doen 

denken aan Wolfgang Tillmans’ donkerekamerexperimen-
ten met licht en chemicaliën of, iets verder terug in de tijd, 
aan Andy Warhols Piss Paintings. Zijn verbrande schilderij-
en brengen ‘het gecontroleerde ongeluk’ van Heringa/Van 
Kalsbeek in herinnering of  de Smoke-stoelen van Maarten 
Baas. Dat neemt niet weg dat Sonnes werk van een eigen, 
persoonlijke aanpak getuigt. Zijn permanente balanceeract 
roept vaak een grote spanning op, al dreigt het gevaar 
meermaals dat zijn uitgesproken gevoel voor esthetiek alles 
weer afvlakt. Edo Dijksterhuis

p  Kasper Sonne: New Territory, 19 juli – 30 augustus, 
Galerie West, Groenewegje 136, 2515 LR Den Haag 
(070/392. 53.59; www.galeriewest.nl).

Kasper Sonne

Borderline (New Territory) no. 57, 2014 (aan de wand) / Untitled (Vulcan), 2014 (in de ruimte). Foto: Jhoeko
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14.09–26.10.2014

Koen Delaere & 
Jeroen Doorenweerd
Zinging Tangerine

09.11–14.12.2014

Paolo Chiasera
The Gardens of Sardinia, 
Cyprus and Jerusalem

14.09–26.10.2014

Echoes  
of Artificial 
Landscapes 
Tamara Dees
Nicole Bianchet
Kees Wijker

09.11–14.12.2014

Charlotte Moth
The story  
of a different 
thought, 2014

De Vleeshal, Markt
De Kabinetten van De Vleeshal,  
Zusterstraat 7, Middelburg
Centrum voor hedendaagse kunst
Dinsdag t/m zondag 13–17 uur
www.vleeshal.nl

en

Sms_WttRfAdv_HdV_v2.pdf   1   01-09-14   15:30

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl
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Kapittelstraat 6  Postbus 230  nl-6130 ae Sittard  t +31 46 4513460  www.hetdomein.nl  Open: di-z0 11-17 uur  

Museum Het Domein is een culturele instelling van

m u s e u m  h e t  d o m e i n  s i t t a r d

The Yes Men 
Out-Smarting Capitalism
13.06.14•30.11.14
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Jan van Munster
11.05. – 

12.10.2014
ZENTRUM FÜR INTERNATIONALE LICHTKUNST UNNA

CENTRE FOR INTERNATIONAL LIGHT ART UNNA

www.lichtkunst-unna.de

Anthony 
 McCall

Exhibition
28.9 / 30.11.2014
eyefi lm.nl

Solid Light Films
and Other Works
1971–2014

Anthony 
 McCall
Anthony 
 McCall
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Publicaties
Henri Lefebvre. Toward an Architecture of  Enjoyment. 
In 1973 wordt de Franse filosoof  Henri Lefebvre (1901-
1991) gevraagd om een boek te schrijven over Spaanse toe-
ristische steden als Benidorm, Torremolinos en Salou. De 
invitatie komt van stadssocioloog, stedenbouwkundige en 
ecologisch activist Mario Gaviria (1938), voormalig stu-
dent van Lefebvre. Net als andere Spaanse intellectuelen 
heeft Gaviria sinds de jaren vijftig met fascinatie het ont-
staan gadegeslagen van grootschalige vakantieparadijzen 
langs de Costa del Sol en de Costa Blanca. Eerder dan deze 
fenomenen af  te wijzen als monofunctioneel, commercieel 
en stompzinnig, wil hij de mogelijkheden en de kwaliteiten 
ervan onderzoeken: wat doet Benidorm met een mens? En is 

een verblijf  in Salou dan geen gelukzalige onderbreking van 
de steeds strengere arbeidscondities – een tijdelijke viering 
van lichamelijkheid en sensualiteit in de weinige vrije tijd?
 Lefebvre gaat op de uitnodiging in. Hij is op dat moment 
als Franse intellectueel bekend van onder meer Critique de la 
vie quotidienne (1947) en Le droit à la ville (1968) – boeken 
waarin hij analyseert hoe abstracte filosofieën, kapitalisti-
sche systemen en urbanistische methodes het dagelijkse 
leven aan rigide en onnatuurlijke formules hebben onder-
worpen. Als Gaviria de tekst onder ogen krijgt – met als titel 
Vers une architecture de la jouissance – is hij teleurgesteld: het 
blijkt om een abstract essay te gaan, dat volgens hem geen 
plaats verdient in de studie over toeristische kuststeden. Het 
manuscript verdwijnt in een lade.
 In 2008 wordt het herontdekt door Lukasz Stanek, een 
architectuurtheoreticus die een doctoraat wijdt aan de tek-
sten van Lefebvre over stad en architectuur (in 2011 ver-
schenen als Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban 
Research, and the Production of  Theory). In het kader van zijn 
onderzoek interviewt hij Gavirias, en terloops komt het 
bestaan van de vergeten tekst ter sprake. Na uren zoeken in 
de privébibliotheek van Gavirias wordt het typoscript terug-
gevonden. In juni 2014 verschijnt Toward an Architecture of  
Enjoyment van Henri Lefebvre, een Engelse vertaling met 
een lang contextualiserend voorwoord van Stanek.
 Het is betekenisvol dat het Franse origineel niet wordt uit-
gegeven: de actuele status van Lefebvre in het Franse taal-
gebied is laag, zeker in vergelijking met de invloed die de 
Engelse vertalingen van zijn teksten sinds de jaren negentig 
uitoefenen. Gelijktijdig met dit boek verscheen bijvoorbeeld 
bij Verso een nieuwe editie van zijn Critique of  Everyday Life. 
In de wereld van de architectuurtheorie en de stedenbouw, 
en van de cultural studies in het algemeen, bekleedt Lefebvre 
zeker een even belangrijke plaats als Michel de Certeau, die 
andere Franse ‘verdediger van het dagelijkse leven’. Hun 
teksten worden nog steeds wereldwijd door onderzoekers en 
studenten gelezen als handleidingen bij het ontcijferen van 
de ideologische, politieke en sociale betekenis van ruimtes, 
plaatsen en steden.
 De titel van de tekst uit 1973 is programmatisch: Lefebvre 
verwijst naar Vers une architecture, een manifest van de 
modernistische architectuur uit 1923 van Le Corbusier, en 
gebruikt de klassieke (en nauwelijks te vertalen) term jouis-
sance, door Lacan geïntroduceerd in de psychoanalyse, en 
door Roland Barthes (niet toevallig ook in 1973) toegepast 
op het lezen van literaire teksten in het essay Le plaisir du 
texte. Voorbij de functionalistische, cerebrale en volgens 
hem al te ascetische idealen van de modernistische archi-
tecten, gaat Lefebvre op zoek naar een architectuur die zin-
tuiglijk genot, ‘vreugde, sereniteit, sensualiteit en geluk’ 
garandeert. Hij lijkt meteen te beseffen hoe hopeloos zo’n 
onderneming is. In de inleiding definieert Lefebvre architec-

tuur als ‘de productie van ruimte op een specifiek niveau, 
van meubels tot tuinen en parken en zelfs landschappen.’ 
Deze ruimtes zijn onvermijdelijk een weergave van de over-
heersende culturele en politieke opvattingen. Daarom kent 
hij elk architectuurproject een ‘relatieve autonomie’ toe, en 
benadrukt hij tegelijkertijd dat ruimtes altijd beantwoorden 
aan ‘de wetten van de macht’.
 Wat de consistentie van zijn betoog er niet groter op 
maakt, is dat hij zich allesbehalve tot de architectuur 
beperkt. Vers une architecture de la jouissance bestaat uit 
twaalf  hoofdstukken: na inleidende overwegingen, volgen 
beschrijvingen van het ‘probleem van de jouissance’ in 
andere domeinen: filosofie, antropologie, geschiedenis, psy-
chologie, psychoanalyse, semantiek, semiologie en econo-
mie. Hoe verscheiden al deze disciplines ook zijn, de conclu-
sie van Lefebvre is simpel: overal en altijd wordt de 
jouissance tegengewerkt! Alles wat we leren van filosofen is 
teleurstellend: zij verwerpen ‘plezier, genoegens, sensuali-
teit en fysieke vreugde en ze verkondigen enkel spirituali-
teit’. Hetzelfde geldt voor kunst: ‘kunstenaars geven uit-
drukking aan wat onderdrukt is, en onderdrukken het 
daarna opnieuw, maar deze keer grondiger, en voorgoed.’ 

Henri Lefebvre

Plan van de wijk Concepción, illustratie uit: Henri Lefebvre,  
Toward an Architecture of  Enjoyment, Minneapolis, University of  

Minnesota Press, 2014
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DE PLAYER is still supported by Mondriaan Fund, City of Rotterdam Department of Culture, CBK Rotterdam, Stadsontwikkeling Rotterdam, NFPK+, DutchCulture, swe400nl

Hillelaan 49d, 3072 JE, Rotterdam, The NetherlandsWWW.DEPLAYER.NL

HAUDIOFEEL

FOR EXCLUSIVE VINYL, PRINTED MATTER AND LIVE EVENTS

16 sept. Mississsippi Records @ DE PLAYER, Rotterdam
15 oct. BRAUBLFF 2 @ KASK, Gent (icw KRAAK)

16 oct. BRAUBLFF 2 @ DE PLAYER, Rotterdam (icw KRAAK)

20-26 oct. Auditory Matters IV @ Fylkingen,  Stockholm
28 nov. UOEIA #3 Yodeling @ Beursschouwburg, Brussel
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DOB 060 Dept. of  Public Sound #4 | Music & Capitalistism 
 with Johannes Kreidler.
DOB 064 Kent Tankred | POUR VOUS #4
DOB 065 Marco Fusinato | Spectral Arrows
DOB 066 Sten Hanson | The Last Works
DOB 069 BENE DE LUXE | Catalogus IV

Rules of  
Hypergraphy  
at  
Extrapool, 
Nijmegen, NL

26 September 
(opening & 
book launch) 
to 4 October 
(performances)

Roland Sabatier
Marc Matter, 
Our Polite Society,
Jörg Piringer,  
Karl Nawrot & al. 

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa
Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

www.smahk.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL
Postbus 184, 9400 AD Assen NL
+31(0)592 315316  info@smahk.nl

20 september t/m 12 oktober 2014

Onvergetelijk! Ars et Sapientia
Met soms de stroom mee en soms de tijdgeest tegen heeft het
Departement voor Filosofie en Kunst in Assen zich in september 2014
twintig jaar weten te handhaven.

Expositie met nadruk op de eigen collectie. In relatie tot de tentoon-
stelling zijn er tevens een drietal lezingen/discussies rond de thema's
Institutionalisering, Academisering en Collectionering.

SMAHK

PRINS HENDRIKKADE 142
AMSTERDAM • DEAPPEL.NL

TENTOONSTELLING
27 SEPT 2014 – 11 JAN 2015

ECHO’S VAN DE SIXTIES 
IN DE KUNST VAN NU

Kunstenaars: 
Melanie Bonajo
Boyle Family
Hugo Canoilas
Walter De Maria
Chiara Fumai
Taf Hassam
Carl Michael von 
Hausswolff
gerlach en koop
Hidenori Mitsue
Emilio Moreno
Xue Mu
Jan van de Pavert
Roland Schimmel
Michael Stubbs

Gastcurator: 
Mark Kremer
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www.stichtingik.nl π www.facebook.com/stichtingik π Vlissingsestraat 239 π 4388 HC Oost-Souburg π za + zo 12-17 uur + op afspraak

TANYA LONG 26.10 t/m 23.11 2014

 opening zondag 26 oktober 2014 12 uur

adv IK Witte Raaf sept 2014_Opmaak 1  18-07-14  12:24  Pagina 1

SINGEL 100
Singel 100,  1015 AD Amsterdam
Tel. +31 (020) 6257764
wo. t/m za. en 1ste zondag v.d. maand 
van 14 - 17:30 uur en op afspraak

Esther Levigne 
4 oktober - 25 oktober

Alberto Carrera Blecua
1 november - 22 november

www.artxs.nl

www.ateliersbaztille.nl
Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving, 

(interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.

Ook van de ruileconomie waarin we leven valt geen heil te 
verwachten: enkel een ‘genotseconomie’ kan een einde stel-
len aan alles wat ‘de werkelijkheid vermoordt in naam van 
het realisme (of  eerder cynisme)’. Door psychoanalyse en 
rationeel denken, door te praten en te argumenteren, heb-
ben westerse mensen ‘de bloem van het levende vlees’ in de 
tang genomen; ‘het plezier is op de vlucht geslagen voor het 
discours, zowel geschreven als gesproken’.
 Misschien biedt de architectuur redding? Helaas laat de 
anti-intellectualistische houding van Lefebvre daar even-
min plaats voor. ‘Ik wist het’, schrijft hij. ‘In het paradijs is 
er geen architectuur – geen huizen, geen kleding.’ En is 
Benidorm dan wel een verzameling van ‘architecturen van 
genot’? Het verklaart de afwijzing van Gaviria in 1973: 
Lefebvre noemt nergens de Spaanse vakantiesteden, en 
analyseert op geen enkele manier de werking, de totstand-
koming, de geschiedenis of  het gebruik ervan. Zo trapt hij in 
de klassieke val van lyrische manifesten over genot, vrijheid 
en plezier: de strijd voor de geneugten van het concrete 
menselijke lichaam, weg van abstractie en theorie, slaat zelf  
om in een onbegrijpelijk, beklemmend en nergens concreet 
of  inzetbaar discours. In het hoofdstukje over architectuur 
maakt Lefebvre een wandelingetje – hij noemt het conform 
de tijdgeest natuurlijk een dérive – langs ‘hoogtepunten’ uit 
de geschiedenis. De baden van Diocletianus uit de derde 
eeuw noemt hij ‘ruimtes van genot, ja, misschien zelfs de 
meest succesvolle architecturale ruimtes’. Even voordien 
schrijft hij dan weer hoe ‘vrijetijdsruimtes onmiddellijkheid 
beloven, maar enkel illusies verstrekken – een parodie van 
erotiek, een karikatuur van genot’. Uiteindelijk blijkt dat 
Lefebvre weinig over architectuur te vertellen heeft. Vanuit 
een ongeïnspireerde en eenzijdige maatschappijkritiek wei-
gert hij halsstarrig om een gebouw als een creatieve daad 
van een individu te appreciëren, of  om architectuur te lezen 

als een bron van intellectueel en interpreterend genot. Vers 
une architecture de la jouissance, opgediept uit de twintigste 
eeuw, is dus niet te verkiezen boven Vers une architecture of  
Le plaisir du texte. Christophe Van Gerrewey

p Henri Lefebvre, Toward an Architecture of  Enjoyment, ver-
scheen in 2014 bij University of  Minnesota Press, 111 3rd 
Avenue S., Suite 290, Minneapolis, MN 55401-2520 
(01/612.627.1932; www.upress.umn.edu).

Een gids over moderne en hedendaagse architectuur 
in Luik. Na de uitgave van de kaart Liège – Architectures de la 
ville door HLM (fondation d’architecture et d’urbanisme) in 
2006 en L’Équerre. Réédition intégrale door de Éditions Fourre-
Tout/Société Libre d’Émulation de Liège in 2013 is de publi-
catie van de Guide d’architecture moderne et contemporaine de 
Liège (1895-2014) een derde mijlpaal in de recente inventa-
risatie, studie en ontsluiting van het gebouwde patrimonium 
in Luik. Het boek is tot stand gekomen op initiatief  van de 
Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 
uitgegeven door Mardaga. Het is het eerste van een kwartet 
– de overige drie aangekondigde delen zullen handelen over 
Bergen/Henegouwen (2015), Charleroi (2016) en Doornik/
Picardië (2017). De reeks wordt geleid door twee historici, 
Sébastien Charlier en Thomas Moor, die begeleid worden 
door een wetenschappelijk comité, bestaande uit de decanen 
van de architectuurfaculteiten van de universiteiten van 
Bergen, Brussel, Louvain-la-Neuve en Luik.
 Was de in 2006 uitgegeven kaart voornamelijk een proe-
ve van boedelbeschrijving van de gebouwde omgeving van 
Groot Luik (van de vroegste bouwwerken tot de meest 
recente) en ging de heruitgave van het tijdschrift L’Équerre 
gepaard met een grondige analyse over één specifieke peri-

ode – het modernisme – dan reiken de ambities van de Guide 
d’architecture moderne et contemporaine een stuk verder. De 
gids omvat niet alleen een inventaris van een vierhonderd-
tal gebouwen, maar brengt tevens een geomorfologische 
studie van het grondgebied Luik én een cultuurhistorische 
analyse van de plaatselijke architectuur en stedenbouw in 
de afgebakende periode (1895-2014).
 In Voyage aux rythmes d’une ville-paysage schetst Rita 
Occhiuto, onderzoeksdirecteur van het laboratorium Ville-
Territoire-Paysage van de Universiteit Luik, de lange geschie-
denis van de ‘constructie’ van de Vurige Stede. De beheer-
sing van de twee rivieren die in Luik samenvloeien – de 
Maas en de Ourthe – is het onderwerp van de eerste hoofd-
stukken van Occhiuto’s tekst. Luik is het resultaat van niets 
minder dan een gevecht tegen deze waterlopen, waarvan 
talloze armen werden drooggelegd of  rechtgetrokken. De 
finale slag voltrok zich vanaf  1926 nadat de Maas een laat-
ste keer gruwelijk had uitgehaald. De Grote Overstroming 
staat sindsdien letterlijk op de gevels van gebouwen gegrift. 
Een heus Maas-plan – de oprichting van talloze pompstati-
ons die in de meeste gevallen een modernistisch jasje kre-
gen – zorgde ervoor dat een dergelijke ramp nadien niet 
meer plaatsvond.
 Nadat Occhiuto de strijd met Maas en Ourthe belicht 
heeft, focust ze op andere grote infrastructurele ingrepen 
die het aanzicht van de stad verder bepaald hebben: het gra-
ven van het Albertkanaal, de aanleg van de spoorwegen en 
de gruwelijke vernietiging van complete stadsdelen om het 
gemotoriseerde verkeer tot in de kleinste poriën van het ste-
delijke weefsel te kunnen laten doordringen. Op minder dan 
twintig pagina’s borstelt Occhiuto een even revelerend als 
prikkelend beeld van de stad, analytisch én geëngageerd. Zo 
levert ze op het einde van haar essay kritiek op het onver-
mogen van beleidsmakers om de talloze contemporaine ste-

Kunsthaus Kannen
Museum für Art Brut und Outsider Art

11. Mai – 28. September 2014

Immer wieder das Gleiche tun –
Wiederholung in keramischen Objekten

Öffnungszeiten:  Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr
Führungen: n.V. Montag – Freitag 9-17 Uhr

Alexianerweg 9 / 48163 Münster • Fon 02501-966 20 560 
kunsthaus-kannen@alexianer.de • www.kunsthaus-kannen.de



De Witte Raaf  – 171 / september – oktober 2014 Ondertussen 20

Bisan Abu-Eisheh (PS)

1 sept – 30 nov
Stefanie Pretnar (DE)

1 okt – 31 dec
Nicholas J Hoffman (VS)

1 juli – 31 okt
Carla Filipe (PT)

1 aug – 30 sept
Savage (UK)

1 aug – 31 okt
Joris De Rycke (BE)

1 nov – 31 dec
Simon Feydieu (FR)

1 okt – 30 nov
Residenten STRT Kit
okt 2014 – okt 2015
Karolien Chromiak, Jane Coppin,
Elise Eeraerts, Daan Gielis,
Lore Van Roelen

Carla Filipe
woe 17 sept 2014, 20u
Savage
woe 24 sept, 20u
Bisan Abu-Eisheh
woe 1 okt 2014, 20u
Joris De Rycke &
Simon Feydieu
woe 12 nov 2014, 20u
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Residenten

AIR 
Tailor 
Made 

AIR 
Traces 

De 
Sokkel #8

Austruweel
7 sept – 5 okt
AIR Antwerpen

Nicholas J Hoffman
zo 5 oktober, 11.00
Stadspark

sep /nov × 2014
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

solotentoonstellingen

FrANk&rOBBert 
rOBBert&FrANk
A Bit Beyond PINGPONG

GerArD HerMAN
kalisj
Tentoonstelling zo. 14.09 > zo. 16.11.2014

groepstentoonstelling

VIrUS
emmanuel Bayon / régis Perray / Jo Caimo / 
Helmut Dick / roeland tweelinckx / Nel Aerts
Tentoonstelling zo. 12.10 > zo. 16.11.2014
Openingsevent za. 11.10 × 2000

tentoonstellingen: open di. t/m vr. 1100 > 1800 / za. - zo. 1400 > 1800

Netwerk  / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai 15, B-9300 Aalst × info@netwerk-art.be × 
T +32 (0)53 70 97 73 × gesloten 1 en 11 nov. 2014

HET BOEK

Hilde vraagt
Hilde Van Canneyt interviewt

85 Belgische kunstenaars

Volledige lijst verkooppunten en 
bestellingen via www.hildevraagt.be

KOEN BROUCKE
NIGHT IN THE VINEYARD

07.09 - 19.10.2014

A R T   G A L L E R Y

fri-sat-sun : 2-6 pm & by appointment

St-Martensstr. 12 | B-9600  Ronse  | + 32 (0)497 75 47 63
info @ light-cube.be  | www.light-cube.be

S T E F  K A M I L  C A R L E N S
2 9  s e p t e m b e r  t o t  11  o k t o b e r
m a a n d a g  -  v r i j d a g  1 0 - 1 2 u  /  1 3 - 1 7 u 3 0
z a t e r d a g  1 0 - 1 8 u

M u s e u m s t r a a t  2 5  -  2 0 0 0  A n t w e r p e n
w w w. m u s e u m s t r a a t 2 5 . b e
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denbouwkundige en architecturale projecten op elkaar te 
betrekken in een coherent en toekomstgericht plan.
 In hun cultuurhistorische bijdrage die de korte titel Regards 
kreeg, zoomen Sébastien Charlier en Thomas Moor achter-
eenvolgens in op de Art Nouveau/Jugendstil (1895-1918) 
(met Paul Jaspar, Victor Rogister, Paul Comblen en Clément 
Pirnay als vaandeldragers), het modernisme (1918-1940) 
(met voornamelijk de architecten rond het tijdschrift 
L’Équerre, die de steun genoten van de Schepen van Openbare 
Werken Georges Truffaut), het openbare bouwen (1940-
1977) (met onder andere opnieuw L’Équerre, de groep 
E.G.A.U., individuele architecten zoals Jean Englebert en 
Charles Vandenhove, die in Schepen van Openbare Werken 
Jean Lejeune een wapenbroeder vonden) en de recentste tijd 
(1977-2014) (waarin aandacht ontstond voor het reeds 
gebouwde patrimonium, onder meer onder impuls van 
Charles Vandenhove, en grote werven werden opgestart, 
waarvan het Gare de Guillemins zonder twijfel de bekendste 
is). Mede dankzij het bijzondere fotomateriaal laat de tekst 
van Charlier en Moor zich lezen als een heuse pageturner. Zij 
hebben aandacht voor hoogtepunten – het Palais des con-
grès van L’Équerre – én dieptepunten – de spijtige afbraak 
van Jaspars Galeries liégeoises op de Boulevard d’Avroy.
 De overige 350 bladzijden van de Guide zijn gewijd aan 
individuele bouwwerken, die per geografische sectie geor-
dend zijn. Elke sectie wordt voorafgegaan door een korte geo-
morfologische schets, met een bespreking van de menselijke 
ingrepen op het oorspronkelijke terrein. De secties volgen 
elkaar op zoals de stad zich vanuit het centrum steeds verder 
ontvouwt – eindigend bij de gebieden buiten Luik (van 
Wasseiges, over Clavier en Soumagne, tot Visé). De lemmata 
over de individuele bouwwerken zijn geschreven door niet 
minder dan 48 auteurs. Ontwerpen die passen in een rui-
mere totaalvisie worden soms in groepsverband ingeleid. 
Zowel cultuurhistorische bijzonderheden als technische uit-
vindingen, zowel nieuwe inzichten op het vlak van bouwen 
en wonen als baanbrekende stedenbouwkundige denkbeel-
den vormen het onderwerp van de korte teksten.
 De foto’s van de gebouwen, geleverd door Élodie Ledure 
(aangesteld door directeur artistique de la photographie Emmanuel 
D’Autreppe) zijn helaas niet steeds van hoog niveau. Was het 
niet aangewezen geweest om deze loodzware missie, net als de 
lemmata, te verdelen over meerdere opdrachthouders? Het is 
ook jammer dat Ledures foto’s enkel buitenzichten bieden, ter-
wijl in de korte teksten zowel exterieur als interieur aan bod 
komt. Het boek wordt afgesloten met een imponerend weten-
schappelijk apparaat: een uitgebreide bibliografie per bouw-
werk, geflankeerd door een algemene bibliografie en een over-
zicht van relevante masterscripties en proefschriften. Een lijst 
met alle namen van architecten, stedenbouwkundigen – en 
kunstenaars die in opdracht van hen werken aan projecten bij-
droegen – vormt het sluitstuk van de gids.

De Guide d’architecture moderne et contemporaine de Liège 
(1895-2014) wil heel veel tegelijk zijn. De gids schetst een 
geomorfologisch én een cultuurhistorisch beeld van de 
stad. Er is ruime aandacht voor het verleden, maar ook voor 
de recentste – en zelfs toekomstige!? – ontwikkelingen. In de 
gids is Luik duidelijk het hoofdonderwerp, maar ook de zeer 
ruime omgeving van de stad komt in beeld. Het boek behan-
delt stedenbouwkundige naast architecturale onderwer-
pen; er wordt met andere woorden voortdurend in- en uit-
gezoomd. Er wordt degelijkheid, ja zelfs wetenschappelijkheid 
nagestreefd, maar evengoed is de gids kritisch, partijdig, 
tendentieus. Niets minder dan de kaft is hiervan het duide-
lijkste voorbeeld: het gaat om een detailopname van het 
Palais permanent de la Ville de Liège (1938-1939) – la pati-

noire in de volksmond – een van de modernistische hoogte-
punten van voormalig stadsarchitect Jean Moutschen. Het 
multifunctionele gebouw staat sinds enige tijd te verkom-
meren. Een plan van aanpak is in de verste verte niet te 
bespeuren – zelfs afbraak is niet uitgesloten. Kan de Guide 
hierin verandering brengen? Als het gebouw ooit tegen de 
vlakte zou gaan, dan zou de Guide de eeuwige getuige zijn 
van deze monumentale vergissing. Koen Brams

p Sébastien Charlier/Thomas Moor (red.), Guide d’architecture 
moderne et contemporaine/Liège/1895-2014, werd in 2014 
uitgegeven door Mardaga (Collegestraat 27B, 1050 Brussel, 
02/894.09.42, www.editionsmardaga.com) i.s.m. de Cellule 
architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

het Palais permanent de la Ville de Liège uit 1938-1939, bekend als ‘la patinoire’, (pp. 198-199 uit de Guide d’architecture moderne et contemporaine/
Liège/1895-2014 (red. Sébastien Charlier/Thomas Moor), Mardaga/de Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014)

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling /ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition /  

kindly invite you to the exposition / laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATION: SIEGFRIED VAN MALDEREN < > ALBERT RATY

Vernissage: 20/09/2014: 14.00–18.00
Expo: 20/09/2014 – 11/01/2015

Place Albert 1er 63, 6820 Florenville

+32 498 75 43 37

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag en zondag

telkens van 14u tot 18u
of op afspraak

Nieuwe galerie!
Nouvelle galerie!

ERASMUS’S 
UTOPIA

CONTRAST  
ART 

GALERIE

Place Albert 1er 63

6820 Florenville
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Nieuwe publicaties

• Laurence Aëgerter. Cathédrales. Paris: RVB Books, 
2014. 248 blz. 120 afb. ISBN 979-10-90306-16-5

Het gebruik van oude fotoreproducties als materiaal voor nieuwe 
kunstwerken gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. De 
collages van de dadaïsten vormden hier ongetwijfeld pioniers-
werk. Het hergebruik van oud fotomateriaal bleef  zich daarna 
ontwikkelen, denk maar aan de picture pictures van Richard 
Prince of  de archiverende fotomontages van Hans-Peter 
Feldmann. Voor haar nieuwe publicatie Cathédrales vertrok de 
jonge Franse kunstenares Laurence Aëgerter van het fotoboek 
Cathédrales et églises de France (Ministère des travaux publics, des 
transports et du tourisme, 1949). Ze plaatste het boek bij het 
venster van haar studio, en opende het op een zwart-witafbeel-
ding van de vijf  portalen van de kathedraal van Bourges. 
Gedurende twee uur maakte ze 120 opnames van deze dubbele 
pagina. De beelden reproduceerde ze full page in een doorlopende 
reeks. Hierdoor zien we hoe licht- en schaduwvlekken gedurende 
haar opnamesessie over de afbeelding schuiven. De laatste foto’s 
van de reeks zijn in een donkere schaduw gehuld (of  is het de 
nacht die valt?). De combinatie van het complexe schaduwspel in 
de oorspronkelijke opname van de portalen met de nieuwe 
licht- en schaduwpartijen die over de reproductie glijden, levert 
een bijna caleidoscopisch effect op. Door de sequens van de 
pagina’s en de kwaliteit van de opnames ontstaat een aange-
naam spel met licht en tijd. Voor de vormgeving van het boek 
heeft Laurence Aëgerter zich laten leiden door het originele boek 
van 1949. Opvallend is echter dat ze de afbeelding van het 
gotische roosvenster op de cover verving door een gele schijf, 
duidelijk verwijzend naar de zon.

• Stephen Bann (red.). Midway: Letters from Ian Hamilton 
Finlay to Stephen Bann 1964-69. London: Bitter Lemon 
Press, 2014. 426 blz. 32 afb. ISBN 978-1-908524-348
Ian Hamilton Finlay (1925-2006) evolueerde in zijn artistieke 
loopbaan van schrijver, uitgever, concrete dichter en tuinontwer-
per tot beeldend kunstenaar. Het grootste succes kende hij in de 
jaren 80, toen zijn esthetische voorkeur voor het classicisme goed 
leek te passen binnen het toenmalige ‘postmodernisme’-discours. 
Daarvoor was hij ongetwijfeld een van de meest intelligente 
ontwerpers/auteurs van concrete poëzie. Het is precies uit die 
periode dat deze brievenbundeling dateert. Finlays vriend 
Stephen Bann was eveneens een concrete dichter, maar 
ontwikkelde zich tot academicus. Ian Hamilton Finlay leed aan 
agorafobie en verliet zijn woning op het Schotse platteland 
nauwelijks. In die jaren verliepen bijna al zijn contacten per brief. 
De correspondentie met Stephen Bann was zijn belangrijkste 
artistieke klankbord. Opvallend is dat Ian Hamilton Finlay zijn 

concrete gedichten niet alleen liet drukken, maar ook liet 
uitvoeren als sculptuur. Voor het opvolgen van de realisatie in 
glas, beton, steen, hout en zo meer, was hij eveneens aangewezen 
op briefwisseling met de uitvoerders. In de correspondentie met 
Stephen Bann lezen we hoe frustrerend traag zijn productie 
verloopt, maar wordt ook duidelijk met welk een extreme precisie 
hij te werk gaat. Dit levert veel woede en gesakker op. Dikwijls 
retourneerde hij werken naar de ateliers omdat ze niet voldeden 
aan zijn normen. Daar komt nog bij dat zijn verhouding met de 
Schotse en Britse kunstwereld ambivalent was. In de brieven zien 
we hoe hij voortdurend in conflict leeft met de buitenwereld, die 
hij desondanks nodig heeft voor het realiseren en presenteren 
van zijn werken. 
 De inleiding van deze bundel brieven is van de hand van 
Stephen Bann zelf, die ondanks zijn persoonlijke betrokkenheid 
met zijn wetenschappelijke achtergrond genoeg afstand kan 
nemen. De brieven zijn geannoteerd waar nodig en de typografi-
sche eigenaardigheden werden zo veel mogelijk gerespecteerd. 
Stephen Bann voegde ook een vijftal selectieve bibliografieën toe, 
met betrekking tot de concrete poëzie in het algemeen en het 
werk van Finlay in het bijzonder. De laatste brief  van 16 
november 1969 eindigt veelbetekenend met de volgende zin: ‘I 
trust you are remembering that Concrete Poetry (that Movement 
of  the 60’s) has but a few days to go…’.

• Pierre Leguillon. Dubuffet Typographe. Brussel: (SIC), 
2013. 364 blz. ISBN 978-2-930667-05-8

De Franse kunstenaar Jean Dubuffet (1901-1985) had een grote 
belangstelling voor tekeningen van kinderen en geestelijk minder 
begaafden. Hij noemde hun producten art brut. Tegelijkertijd was 
hij in het naoorlogse Parijs een notoir lid van het Collège de 
‘Pataphysique, samen met onder anderen Raymond Queneau, 
Eugène Ionesco, Marcel Duchamp, de Marx Brothers en René 
Clair. Hij gaf  toe dat hij niet goed begreep wat ‘Patafysica was, 
maar omschreef  het niettemin als een filosofie, losgekoppeld van 
de logica en ontvankelijk voor het ongerijmde, de chaos en het 
regelloze. Hij hanteerde in zijn kunst dan ook een grote vrijheid. 
Aangezien hij geïnteresseerd was in taal, overschreed hij ook 
geestdriftig de toenmalige normen van de typografie. 
 Pierre Leguillon exploreerde verschillende archieven 
(Fondation Dubuffet, Bibliothèque Kandinsky…) en stelde dit 
boek samen met honderden afbeeldingen van efemera, posters, 
brieven en korte teksten. We merken dat Jean Dubuffet in zijn 
kunst in de eerste plaats vertrekt van een handschrift dat hij 
telkens varieert en vervormt. Soms versluiert of  vernietigt hij 
zelfs de leesbaarheid van de woorden. De zwart-witafbeeldingen 
zijn allemaal paginagroot weergegeven, wat een helder en 
aangenaam boek oplevert. Op het einde van het boek toont 
Pierre Leguillon een zes pagina’s lange compilatie van woorden, 
geplukt uit diverse drukwerken, waarmee hij de verschillende 
contrasterende stijlen van Jean Dubuffet toont. Ten slotte bevat 
deze bundeling nog een lijst van boeken die door Jean Dubuffet 
werden geïllustreerd. 

• Max Pinckers. Will They Sing Like Raindrops or Leave me 
Thirsty. Brussel: uitgave in eigen beheer, 2014. 232 blz. 
140 afb. ISBN 978-9081971515

De Brusselse kunstenaar Max Pinckers (°1988) publiceerde in 
het voorjaar een opvallend fotoboek. Het onderwerp is de 
liefdes- en huwelijkscultuur in India, gedrenkt in kitsch en 
taboes. Maar het is vooral de manier waarop hij fotografeert die 
boeit. In het boek zijn een zevental reeksen te vinden, waarbij het 
onderwerp telkens wordt benaderd met een nieuwe fotografische 
blik. Tegelijkertijd onderscheiden de reeksen zich ook door een 
eigen typografische behandeling. In plaats van de zeven reeksen 
na elkaar te presenteren weeft hij ze door elkaar, wat het boek erg 
levendig maakt. Zo is er een reeks over de vluchthuizen van de 
Love Commandos. Deze organisatie biedt bescherming aan 
verliefde koppels die niet mogen trouwen vanwege hun 
verschillende religieuze of  sociale achtergrond – doen ze het 
toch, dan hangt de vrouw een eremoord boven het hoofd. De 
aangrijpende reeks is in een neutrale documentaire stijl 
gefotografeerd en gepresenteerd in een horizontale band. Voorts 
heeft Pinckers protserige decors uit de Bollywoodstudio’s 
aflopend op glanzend papier gereproduceerd. Geënsceneerde 
taferelen met jongelingen zijn gefotografeerd met fel flitslicht, 
hetgeen de kunstmatigheid van het onderwerp versterkt. Maar 
ook krijgen we grof  gerasterde beelden te zien van gevonden 
knipsels of  kleine foto’s van sculpturen die Max Pinckers ter 
plaatse maakte. Wanhopige brieven van bedreigde koppels, 
geplukt van de weblog van de Love Commandos, zijn dan weer 
afgedrukt op groen papier. Ondanks die fotografische grabbelton 
verliest het boek nooit zijn eenheid. Hans Theys sluit het boek af  
met een tekst die de lezer wegwijs maakt in de artistieke wereld 
van Max Pinckers. De lange titel Will They Sing Like Raindrops or 
Leave me Thirsty is een citaat uit een liefdeslied gezongen in een 
documentaire over Bollywood. 

Samenstelling: Marc Goethals

Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma Publications Roma

232 Ramya Petra stavast 224 p 17.5 x 24.5 € 32.00 isbn 978-94-90119-27-0 2014

231 stones & sketches Robert Zandvliet 272 p 24 x 32 cm € 38.00 isbn 978-94-91843-24-2 2014

230 tiergarten  Johannes schwartz 112 p 24 x 33 cm € 150.00 isbn 978-94-91843-22-8 2014

228 not available marc nagtzaam 64 p 22 x 29 cm € 19.00 isbn 978-94-91843-23-5 2014

227 between Red and a transparant Plane Kees Goudzwaard leporello 21 x 28 cm € 16.00 isbn 978-94-91843-25-9 2014

226 RaY susanne Kriemann 120 p 21 x 15 cm € 25.00 isbn 978-94-91843-19-8  2014

225 Prolifération [special edition] Geert Goiris 68 p + lambda print 24 x 30.5 cm € 55.00  isbn 978-94-91843-21-1  2014

224 compensating transient Pleasurable Excitations Koenraad Dedobbeleer 112 p 19 x 23 cm € 30.00 isbn 978-94-91843-20-4 2014

223 lichten thomas Ruff 144 p  23 x 31 cm € 29.00 isbn 978-94-91843-17-4 2014

222 the Yes no Quality of Dreams David Robilliard 88 p + audio cd 22 x 17.5 cm € 24.00 isbn 978-94-91843-16-7 2014

221 Pazifik Katinka bock 144 p 21 x 30 cm € 30.00 isbn 978-94-91843-15-0 2014
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-18u za-zo 14-18u
❑ ‘A Bit Beyond PingPong’ – Robbert& 
Frank Frank&Robbert [tot 16/11] 
❑ ‘Kalisj’ – Gerard Herman [tot 16/11] 
❑ ‘Virus’ – Emmanuel Bayon, Régis 
Perray, Jo Caimo, Helmut Dick, Roeland 
Tweelinckx, Nel Aerts [12/10 tot 16/11]

Antwerpen

Austruweel 
www.airantwerpen.be– 03/475.17.57 
❑ ‘AIR Antwerpen – AIR Traces: 
Austruweel. Een locatiegerichte 
groepstentoonstelling’ – Ria Pacquée, 
Mounira Al Solh, Shaun Gladwell, Dennis 
Tyfus, Savage, Chloé Dierckx… [tot 5/10]

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Dead Celebrity and the Living 
Doll’ – Kathe Burkhart [tot 31/10] 
❑ Marc Rossignol [6/11 tot 29/11]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Günther Uecker [tot 18/10] 
❑ Bae Bien-U [28/10 tot 29/11]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
wo-za 14-18u
❑ ‘Deaf Ted, Danoota (and me)’ – Nadia 
Naveau [tot 18/10] 
❑ Tom Poelmans [23/10 tot 29/11]

De Lange Zaal
Venusstraat 34b 
10-17u
❑ ‘1st Antwerp Academy Art Book Fair’ 
[18/10 tot 18/10]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ noAarchitecten [26/9 tot 4/1/2015] 
❑ ‘De provocatie van het schijnbaar 
onmogelijke’ [15/10 tot 4/1/2015]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
za-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Salutations’ – Michiel Alberts [tot 
26/10]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Allegory of the Cave Painting’ – 
Constantin Brâncusi, Frans Masereel, 
Harun Farocki, Ann Veronica Jannsens, 
Gary Hill, Michèle Matyn, Nina Beier… 
[20/9 tot 7/12]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Shooting Range. Fotografie in de 
vuurlinie?’ [tot 11/11] ❑ ‘The Enclave’ 
– Richard Mosse [tot 11/11] 
❑ ‘Ponte City’ – Mikhael Subotzky & 
Patrick Waterhouse [tot 11/11] 
❑ ‘Magazinewerk’ – Walker Evans [tot 
11/11]

Galerie Marion de Cannière
Pourbusstraat 3 – 03 28 309 88 
do-za 14-18u
❑ ‘Unterschriften’ – Pol Matthé [tot 
4/10] ❑ ‘Eleven Thousandth of a Second 
Long Ride’ – Cristian Bors & Marius 
Ritiu [17/10 tot 22/11]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / 
gsm: 0497 90 49 35 
wo-za 12-18u
❑ Jan Henderikse [11/10 tot 22/11]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
 ❑ ‘Accuracy & Balance’ – Maryam Najd 
[tot 4/10] 
❑ Steve Schepens [26/10 tot 15/11]

Geukens & De Vil Antwerpen
Pourbusstraat 19 – 0474/38.20.68  
0475/39.83.99 
do-za 14-18u
❑ Sofie Muller [tot 24/10] ❑ ‘Drawings’ 
– Ruben Bellinkx [9/11 tot 29/11]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Kunst in de Groote 
Oorlog’ – Rik Wouters, Emile Verhaeren, 
Paul van Ostaijen, Oscar Jespers… [20/9 
tot 13/1/2015]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘A pair is not a collection. Zes 
kunstenaars presenteren hun 
kunstcollectie’ – Vaast Colson, Anne 
Daems, Koenraad Dedobbeleer, Kurt 
Ryslavy, Rinus Van de Velde, Henk Visch 
[tot 19/10] 
❑ ‘Prijs Bernd Lohaus’ [1/11 tot 30/11]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Dialoog #3’ – Ria Pacquée & Filip 
Gilissen [tot 5/10] ❑ ‘Panamarenko 
Universum’ [3/10 tot 22/2/2015] 
❑ ‘Dialoog #4’ – David Claerbout & John 
Gerrard [24/10 tot 18/1/2015] 
❑ ‘Blik vasthouden’ – Olga Chernysheva / 
Francis Alÿs, Hans Eijkelboom, Antoni 
Muntadas [24/10 tot 18/1/2015]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Stef Kamil Carlens [29/9 tot 11/10]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ Liudvikas Buklys [tot 
7/1/2015] ❑ ‘Who’s there?’ – Angie 
Keefer [tot 25/10]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Environment’ – John Van Oers & Filip 
Verreyke [tot 11/10]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #7’ – Jef Geys [tot 21/9]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘LDN’ – Antony Cairns [tot 25/10]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Kati Heck [tot 11/10] 
❑ Henk Visch [16/10 tot 29/11]

Trampoline
Pourbusstraat 3 – 0493 07 81 53 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘More of the same’ – Stefaan 
Dheedene [tot 27/9]
❑ ‘More of the same’ – Stefaan 
Dheedene [tot 27/9] 
❑ ‘Fencing a piece of time’ – Sine Van 
Menxel [9/10 tot 1/11] 
❑ Nel Aerts [7/11 tot 29/11]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Collected Details’ – Kees Goudzwaard 
[tot 18/10] 
❑ ‘3 Carrels (Degenerate Customized 
Solutions)’ – Anne-Mie Van Kerckhoven 
[tot 18/10] 
❑ ‘Works on paper’ – Pietro Roccasalva 
[12/11 tot 20/12]

Asse

Van Stof tot Asse 2014
Stationsstraat 55 – Galerij De Ziener 
– 02 452.77.86 
za-zo 14u30-18u30
❑ ‘Van Stof tot Asse. 9de triënnale over 
actuele kunst’ – Alexandra Crouwers, 
Eric De Smet, Baudouin Oosterlynck, 
Stefaan Vermuyten, Norman Dilworth… 
[28/9 tot 2/11]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Virtuoos Maniërisme. Prenten van 
Hendrick Goltzius en tijdgenoten uit het 
Groeningemuseum’ [tot 19/10]

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
woe-zo 13-18u
❑ ‘Framis in Progress’ – Alicia Framis 
[21/9 tot 23/11]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
do-zo 14-18u
❑ ‘te-ver-geefs’ – Camiel Van Breedam & 
Remco Roes [tot 26/10]

Gezellemuseum
Rolweg 64 – 050 44 87 11 
dagelijks 9u30-12u30 13u30-17u
❑ ‘Genummerd & getekend. Marcel van 
Maele in Meervoud’ [tot 18/1/2015]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ Ellen Harvey [2/10 tot 1/2/2015]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Square’ – Sirah Foighel Brutmann & 
Eitan Efrat [tot 26/10] ❑ ‘Portrait of a 
City’ – Claire Fontaine, Justin Bennett, 
Mira Sanders, Ivo Provoost & Simona 
Denicolai, Franky D.C., Hans Haacke… 
[tot 26/10] ❑ Mona Vatamanu en Florin 
Tudor [9/11 tot 21/12] ❑ ‘A Certain 
Love, A Certain Irony, A Certain 
Belgium’ – Jef Cornelis, David Helbich, 
Jan Kempenaers, Ria Pacquée… [9/11 
tot 20/12]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Er was eens art brut … verhalen over 
de oorsprong van kunst’ [tot 12/10]

Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef 340 – 02.424.24.12 
di-zo 14-19u
❑ ‘Tranches de livres. Éditions Michel 
Husson’ – Sébasien Cuvelier, Dan 
Zollmann, Jean-Manuel Simoes, Doug 
Biggert, Pascale Rouet, Viviane 
Joakim… [tot 28/9]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘Transformers’ – Miet Warlop, Dennis 
Tyfus, Hito Steyerl, Ryan Trecartin & 
Lizzie Fitch, Tristero, Nicolas Provost… 
[3/10 tot 29/11]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘The Third Paradise’ – Michelangelo 
Pistoletto [tot 31/12] ❑ ‘Jacques Tardi 
en de Grote Oorlog’ [tot 23/11] 
❑ ‘The Yellow Side of Sociality. Italian 
Artists in Europe’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Schilderijen uit Siena. Ars narrandi in 
de Europese gotiek’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Monography Series NIKON-BOZAR 
#2’ [19/9 tot 26/10] ❑ ‘Bozar Electronic 
Arts Festival 2014’ [25/9 tot 27/9] 
❑ ‘Sensatie en sensualiteit. Rubens en 
zijn erfenis’ [25/9 tot 4/1/2015]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Brussels Unlimited. De collectie uit 
kunstenaarsresidenties van de 
fototentoonstellingsruimte Contretype’ 
– Bernard Plossu, Erika Vancouver, Elina 
Brotherus, Chantal Maes, Eniko 
Hangay… [tot 28/9] ❑ Ria Pacquée & 
Emmeline de Mooij [tot 28/9] ❑ Hélène 
Moreau [tot 20/9] ❑ Cécile Ibarra [2/10 
tot 25/10] ❑ Mathieu Gargam, Noé 
Grenier, Sophie Valero [2/10 tot 25/10]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘1914-1918… et après. Exposition 
organisée par les Archives d’Architecture 
Moderne’ [tot 28/9]

Espace Architecture ULB
Flageyplein 19 bis – 02 642 24 50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Nove Novos. Emerging Architects 
from Brazil’ [22/10 tot 21/12]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Elusive Earths. Een tentoonstelling 
samengesteld door Jennifer Teets’ – 
Jean-Marie Appriou, Piotr Bosacki, 
Lorenzo Cirrincione, Ajay Kurian, Anna 
Maria Maiolino, Robertas Narkus, 
Georgia Sagri, Anicka Yi [tot 24/10]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Self and Family’ – Lee Friedlander 
[21/9 tot 14/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Whether(Weather)’ – Catharina van 
Eetvelde/Stéphane Sautour [tot 8/11] 
❑ ‘No Drones’ – Louise Lawler [tot 8/11]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ ‘Petals on the wind. Artists of the 
gallery’ [tot 4/10] ❑ Daniel Dewar & 
Gregory Gicquel [9/10 tot 8/11] 
❑ Lili Dujourie [13/11 tot 13/12]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Junk de Luxe & the Canaries’ – 
Thorsten Brinkmann [tot 25/10]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Bright Like A Diamond’ – Carles 
Congost and Sarah & Charles [tot 29/11]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kokoschka & Gauguin doorgelicht 
Wanneer het onzichtbare zichtbaar 
wordt’ [tot 25/1/2015] ❑ ‘Jean Dypréau. 
Kunstcriticus en kunstschrijver’ [tot 
15/1/2015] ❑ Constantin Meunier 
(1831-1905) [20/9 tot 11/1/2015]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘videos & performance’ – Shana 
Moulton [tot 27/9] ❑ ‘Haus Beutler’ –
Michael Beutler [18/10 tot 3/1/2015]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘for, and, nor, but, or, yet, so’ – Tania 
Pérez Córdova [tot 25/10] 
❑ ‘Shine Bright Like A Star’ – Filip 
Gilissen [tot 25/10] ❑ ‘Radio’ – Katinka 
Bock [tot 25/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Paul Delvaux onthuld’ [23/10 tot 
18/1/2015]

NICC Vitrine
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ ‘It tastes like shit, it is shit, want a 
toothbrush’ – Aline Bouvy [tot 27/10]

Vertigo Art
Hoogstraat 271 
za-zo 11-18u (of op afspraak)
❑ ‘Helmets’ – Matthias Vandeweghe [tot 
21/9]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u
1ste en 3de wo/maand 11-21u
❑ ‘Echolalia’ – Ana Torfs [tot 14/12] 
❑ ‘Return to Sender, KAOS (Kunstatelier 
Opperstraat – Ixelles)’ – Florian Bijloos, 
Elly Strik, Sven t Jolle, Peter 
Waechtler… [tot 5/10] ❑ ‘Lending 
Enchantment to Vulgar Materials’ – 
Mark Leckey [26/9 tot 11/1/2015]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Harold Ancart [tot 4/10] 
❑ Lesley Vance [9/10 tot 15/11]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ ‘California Ras Shamra’ – Evan 
Holloway [tot 25/10] ❑ ‘Works on Paper’ 
– Walter Swennen [13/11 tot 20/12]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Rodolphe A. Reiss (1875-1929). Le 
Théâtre du crime’ [tot 7/12] ❑ ‘L’autre 
Misonne’ – Léonard Misonne [tot 7/12] 
❑ ‘Bruxelles à l’ombre allemande’ – 
Jimmy Bourgeois [tot 7/12]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ ‘Biënnale van de schilderkunst: De 
toets & de materialiteit van het 
schilderij’ – Felix De Boeck, Raoul De 
Keyser, Marlene Dumas, Max Ernst, Frits 
Van den Berghe, Mil Ceulemans, Fik van 
Gestel… [tot 12/10]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De 
Verftoets, textuur en de materialiteit van 
het schilderij’ – Rik wouters, 
Henri-Victor Wolvens, Martin Barré, 
Niele Toroni, Eugène Leroy, Roy 
Lichtenstein… [tot 12/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie’ 
– Felix De Boeck [tot 25/10]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Les douze Travaux d’Adrien Tirtiaux’ 
[tot 16/11]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ Siegfried van Malderen – Albert Raty 
[20/9 tot 11/1/2015]

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18 
enkel op afspraak
❑ ‘About 1996’ – Luc Hoenraet [tot 
12/10]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) – 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Van boomstam tot Altaarstuk (nieuwe 
expo Lam Gods)’ [tot 14/3/2015] 
❑ ‘Federico Fellini i.s.m. Film Fest Gent’ 
[17/10 tot 25/1/2015]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Line Boogaerts [4/10 tot 25/10] 
❑ Juanan Soria / Ignacio Estudillo [8/11 
tot 29/11]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Noetics’ – Dimitris Ameladiotis, Bob 
Van de Putte, Jeroen Frateur, Sacha 
Eckes, Joop Stoop [tot 5/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Meltdown’ – Sebastian Moldovan 
[tot 12/10] 
❑ Kobe De Peuter [19/10 tot 16/11]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fotokabinet’ – Jeroen Boussier [tot 
30/9] ❑ ‘Forecast horizons’ – Sven 
Verhaeghe [tot 1/11] 
❑ ‘Fotokabinet’ – Meltem Elmas [1/11 
tot 30/11] ❑ ‘Looking at (for) the 
invisible’ – Johan Clarysse [14/11 tot 
31/12]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘paper works’ – Derek Sullivan, 
Tamara Van San, Philippe Van Snick, 
Sigtryggur Berg Sigmarsson, Audrey 
Cottin… [tot 9/11]

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org 
Semi-geleide bezoeken op do en vr om 
11u en 14u (ca. 90 minuten)/ Vrij bezoek 
op za 11-16u
❑ ‘Genuine Conceptualism. Curated by 
Lynda Morris’ – Art & Language, Carl 
Andre, Joseph Beuys, André Cadere, 
Gilbert & George, David Lamelas, Mario 
Merz… [tot 8/11] ❑ ‘Use me’ – Bruce 
Nauman, Jean-Marc Bustamante, Robert 
Gober, Mike Kelley, Martin Kippenberger, 
Kurt Ryslavy, Jan Vercruysse… [tot 8/11]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Anatomical Study’ – Runa Islam [20/9 
tot 9/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Mario De Brabandere [tot 26/10]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Donkere kamers. Over melancholie en 
depressie’ [18/10 tot 31/5/2015]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz… [tot 1/7/2017] 
❑ ‘Der Kreislauf’ – Katrien Vermeire [tot 
12/10] ❑ ‘Zonnewende. Hulde aan 
Robert Hoozee (1949-2012)’ – Ensor, 
Minne, Rops, Spilliaert, Kokoschka, 
Grosz, Ernst… [tot 12/10] ❑ ‘Dialogic 
Drawing Experiment’ – Andrea Bianconi, 
Ricardo Lanzarini, Mark Licari [tot 
12/10] ❑ ‘Love Letters in war and peace’ 
– Mona Hatoum [8/11 tot 22/2/2015]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘David Bade en Instituto Buena Bista 
(IBB)’ [tot 21/9] ❑ ‘Speaking Badly 
about Stones’ – Wilfredo Prieto [tot 
21/9] ❑ ‘Collectieonderzoek III: Kunst in 
Europa na ‘68’ [tot 15/3/2015] 
❑ ‘Schwind Foundation. Retrospectieve’ 
– Jean Schwind [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Schenking Henri Chotteau: François 
Morellet’ [tot 11/1/2015]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Object und Zeichnung’ – Horst Linn 
[tot 9/11] ❑ ‘Sculptuur en kleur’ – Karl 
Manfred Rennertz [tot 9/11] 
❑ ‘Rivages’ – Lara Gasparotto [tot 9/11]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘DiverCity. De stad als object en 
subject’ – Georg Bohle, Christophe Fink, 
Kim Habers, Aglaia Konrad, Thomas 
Laureyssens, Giacomo Piovan, Els 
Vanden Meersch [tot 5/10]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Circuit 03’ – Jeroen Vandesande [tot 
5/10] ❑ ‘Future Fictions. Perspectives on 
world-building’ – Speedism, Atelier Van 
Lieshout, Bureau Europa / Lara 
Schrijver, Arne Hendriks / Monnik, 
Blueprints for the Unknown… [5/10 tot 
4/1/2015]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le labo des héritiers’ [21/9 tot 4/1/2015]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Zone de fauchage tardif’ – Lise 
Duclaux [tot 30/9] ❑ ‘Les Pierres des 
arbres’ – Giuseppe Penone [tot 30/9] 
❑ ‘I know a song to sing on this dark, 
dark, dark night’ – Patrick Guns [tot 
21/9] ❑ ‘L’homme, le dragon et la mort’ 
[18/10 tot 17/1/2015] ❑ ‘Ce tant curieux 
musée du monde. Collecties van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika’ 
[19/10 tot 18/1/2015]

Ieper

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Warfare Canaries’ – Thorsten 
Brinkmann [tot 4/1/2015]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Docu-Press 3’ – Gowara Minsa [tot 26/9]

Kortrijk

Broelmuseum
Broelkaai 6 – 056.24.08.70 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Capita Selecta. Hedendaagse 
kunstwerken van jonge privé verzamelaars 
in dialoog met historische portretten uit 
de museumcollectie’ – Birgit Brenner, 
Thorsten Brinkmann, Vincent Geyskens, 
Helmut Stallaerts, Leigh Ledare, Narcise 
Tordoir… [tot 28/9]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘23ème Prix de la Gravure’ [4/10 tot 
4/1/2015]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ Adriaan Verwée [tot 2/11] ❑ 
‘Observaties. Tekeningen op papier uit de 
hedendaagse kunstcollectie van Cera’ – 
Anne Daems, Els Dietvorst, Valérie 
Mannaerts [tot 18/1/2015] ❑ ‘Meunier in 
Leuven’ [20/9 tot 11/1/2015] ❑ ‘Vesalius. 
Het lichaam in beeld’ [2/10 tot 18/1/2015]
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Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Atchilihtallah’ – Éric van Hove [tot 
16/11]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 
03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, Jan 
Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Hoge Horizon. Bruegelland, vroeg 
21ste eeuw’ – Henri De Braekeleer, 
Gustave De Smet, Kati Heck, Ria 
Pacquée, Walter Swennen, Jaap Blonk, 
Sven ‘t Jolle… [tot 19/3/2015]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Biënnale van de schilderkunst: De 
toets & de materialiteit van het 
schilderij’ – James Ensor, Gunther Förg, 
Vincent Geyskens, Guy Mees, Mitja 
Tusjek, Dan Van Severen… [tot 12/10]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 
015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ ‘Persiana’ – Carla Arocha en Stephane 
Schraenen [25/10 tot 21/12] 
❑ ‘Bist du bei mir’ – Gudrun Makelberge 
[13/11 tot 21/12]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 11-18u
❑ Marc Vanderleenen [tot 2/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Tablatuur’ – Virginie Bailly [tot 
19/10]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-za 12-18u zo 10-18u
❑ ‘Signes des temps. Oeuvres 
visionnaires d’avant 1914’ [tot 23/11] 
❑ ‘La bataille de Mons. Les objets 
témoignent. Exposition menée dans le 
cadre des commémorations du 
Centenaire de la Grande Guerre’ [tot 
23/11]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘En route ! Sur les traces des artistes 
belges en voyage’ – Rops, Schmalzigaug, 
Van Rysselberghe, Wiertz, Meunier… 
[tot 28/9]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor, 
Jules Schmalzigaug, Georges 
Vantongerloo, Jean Brusselmans, 
Luc Tuymans, Evelyne Axelle… [tot 
18/2/2015] 
❑ Léon Spilliaert [tot 22/10/2015] 
❑ ‘Doe stil voort… Collectiepresentatie’ 
– Jozef Peeters, Victor Servranckx, Felix 
De Boeck, Prosper De Troyer, Jos 
Léonard, Edmond Van Dooren… [tot 
28/1/2015] 
❑ ‘Hunting & Collecting: Sammy Baloji’ 
– Sven Augustijnen, Renzo Martens, 
Chris Marker and Alain Resnais, Georges 
Senga, James Ensor… [tot 21/9] 
❑ ‘De Zee. Salut d’honneur Jan Hoet’ – 
Gustave Courbet, Félix Vallotton, Léon 
Spilliaert, William Blake, Georges 
Braque, Bas Jan Ader, Dirk Braeckman… 
[23/10 tot 19/4/2015]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak) / 
vakantieperiode: enkel op afspraak: 8/7 
tot 19/7, gesloten: 22/7 tot 16/8
❑ ‘Collector’s Room #7: 35th 
Anniversary Edition’ – Enzo Cucchi, 
Johannes Brus, Gerhard Merz, Aernout 
Mik, Günther Förg… [tot 19/10] 
❑ Shirana Shahbazi [tot 19/10] 
❑ ‘Breeze’ – Gabriele Beveridge, Buck 
Ellison, Michael Seidner [tot 19/10]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Night in the Vineyard’ – Koen Broucke 
[tot 19/10]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Far In Out. A painting show’ – 
Valentin Dommanget, Bernard Gilbert, 
Gabriel Hartley, James Hyde, Annouk 
Thys [tot 12/10] 
❑ ‘Balance / Ballast’ – Kris Fierens & 
Tinka Pittoors [26/10 tot 28/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
❑ ‘Arte povera A–Z. Deel 1. Curator: 
Cornelia Lauf’ – Emilio Prini, Giulio 
Paolini, Giovanni Anselmo, Alighiero 
Boetti, Gilberto Zorio… [3/10 tot 30/10]

Tielt

Cuesta 2014
meeting point: Ieperstraat 42 – 051 42 
82 20 
wo-do-vr 14-17u za-zo 10-12u/14-18u
❑ ‘Cuesta, actuele kunst in Tielt’ – 
Wannes Goetschalckx, Lara Mennes, 
Sarah Van Marcke, Jonas Vansteenkiste, 
Emmanuel Bayon, Filip Vervaet, Line 
Boogaerts, Yves Venter [19/9 tot 19/10]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-vr 11-18u vr 11-20u
❑ ‘Prijs Beeldende Kunst van de 
Provincie Antwerpen’ – Michèle Matyn, 
Tinka Pittoors, Katrin Kamrau [tot 
16/11]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
do-zo 14-18u
❑ ‘Een onvervalste leugen’ – Dirk Zoete, 
Robert Devriendt, Jasper Rigole, Meggy 
Rustamova, Damien De Lepeleire… [tot 
21/9]

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Olieverf op linnen en gemengde 
technieken op Japans papier’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 5/2/2015] 
❑ ‘Beeldhouwwerken in brons en 
Belgische blauwsteen’ – Eddy Walrave 
[tot 5/2/2015]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Hintersteg’ – Sarah Westphal [12/10 
tot 30/11]

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
1ste twee weekends/maand: vr.15-20u / 
za-zo: 10-18u
❑ ‘Oh, what a lovely mountain! 
Installaties, fotowerk, mixed-media’ 
– Griet Dobbels [12/10 tot 9/11]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u
❑ ‘BRRL’ – Benedicte Henderick, Rik De 
Boe, Reinhard Doubrawa, Luc 
coeckelberghs [tot 5/10]

Duitsland
Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘40JahreSammlung-
10JahreMuseumFriederBurda’ [tot 
26/10]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘40 years collection – 10 years 
Museum Frieder Burda’ [tot 26/10] 
❑ Eva Kot’átková [9/11 tot 28/2/2015]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Schwindel der Wirklichkeit. 
Ausstellung, Veranstaltungen, 
Metabolisches Büro zur Reparatur von 
Wirklichkeit’ [tot 14/12]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Sensing the Future’ – László 
Moholy-Nagy (1895-1946) [8/10 tot 
12/1/2015] 
❑ ‘Kabinettausstellung Europäischen 
Monats der Fotografie’ – Etel 
Mittag-Fodor (1905-2005) [13/10 tot 
24/11]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Mercy Mercy Mercy’ – James 
Richards [tot 25/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Wall Works’ – Sarah Morris, Nasan 
Tur, Robin Rhode, Friederike Feldmann, 
Katharina Grosse… [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Official Welcome’ – Bernadette 
Corporation, Cosima von Bonin, Jutta 
Koether, Michael Krebber, Andrea Fraser, 
Christopher Williams, Heimo Zobernig 
[tot 18/1/2015] ❑ ‘Ernste Spiele 
(2009-2010)’ – Harun Farocki [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Parergon’ – Mariana 
Castillo Deball [20/9 tot 1/3/2015]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Walker Evans. A Life’s Work’ [tot 
9/11] ❑ ‘The World c. 1914. Colour 
Photography Before the Great War’ [tot 
2/11] ❑ ‘The Vikings’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Pasolini Roma’ [tot 5/1/2015] 
❑ ‘MemoryLab: The Sentimental Turn. 
Photography Challenges History’ – Erwin 
Olaf, Klaus Mettig, Nan Goldin, Nasan 
Tur, Trevor Paglen… [17/10 tot 15/12]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
vr-di 10-18u do 10-20u
❑ ‘Expansion of the Combat Zone. 
1968-2000. The Collection Part 3’ – 
Barnett Newman, Joseph Beuys, Andy 
Warhol, Katharina Sieverding, Andreas 
Gursky… [tot 31/12] ❑ ‘Carlfriedrich 
Claus. 1930-1998. Mental Landscapes’ 
[tot 5/10] ❑ ‘No Father, No Mother’ – 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
Villa Merkel: di 11-20u wo-zo 11-18u
❑ Andreas Schulze [tot 21/9] 
❑ ‘Obsessionen und surreale Welten 
Arbeiten aus der Graphischen Sammlung 
der Stadt Esslingen am Neckar’ [12/10 
tot 11/1/2015]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-za 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Mission: Postmodern. Heinrich Klotz 
and the Wunderkammer DAM’ [tot 
19/10] ❑ ‘Suomi Seven. Emerging 
Architects from Finland’ [tot 18/1/2015]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Matters of Time. Artists from Finland’ 
[tot 12/10] ❑ Pauline M’barek [31/10 
tot 4/1/2015]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ Subodh Gupta [tot 18/1/2015] ❑ ‘Go 
Away Closer’ – Dayanita Singh [27/9 tot 
4/1/2015] ❑ ‘Boom She Boom. Works 
from the MMK Collection’ – Cady 
Noland, Rosemarie Trockel, Isa Genzken, 
Marlene Dumas… [19/10 tot 14/6/2015]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel 
069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Curtains’ – Lucy Raven [27/9 tot 
23/11]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Paparazzi! Photographers, stars and 
artists’ – Richard Avedon, Terry 
Richardson, Cindy Sherman, Sophie 
Calle, Andy Warhol… [tot 12/10] 
❑ ‘Pea Roads’ – Andreas Schulze [tot 
11/1/2015] ❑ Helene Schjerfbeck 
(1862–1946 [2/10 tot 11/1/2015] 
❑ ‘German Pop’ [6/11 tot 8/2/2015]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ Anne Hardy [19/9 tot 2/1/2015]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Pompeii. Gods, Myths, Man’ [27/9 tot 
11/1/2015]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Certain Ideas. Retrospective’ – 
Gianfranco Baruchello [tot 28/9] 
❑ ‘VisualLeader 2014. The best of 
magazines and Internet’ [tot 5/10] 
❑ ‘Augen auf! 100 Jahre Leica 
Fotografie’ [24/10 tot 11/1/2015]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 3/1/2015] 
❑ ‘The Still Lifes’ – Max Beckmann [tot 
18/1/2015] ❑ ‘ars viva 2014/15’ – 
Aleksandra Domanovic, Yngve Holen, 
James Richards [19/10 tot 19/2/2015]

Hannover

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Battle Fields’ – Paul Klee, Käthe 
Kollwitz, Wilhelm Lehmbruck, Max 
Beckmann, Otto Dix… [tot 28/9] 
❑ ‘Those early years: British And 
German Art After 1945’ [tot 28/9] 
❑ ‘Alec Soth & Friends. The Little Brown 
Mushroom Ping-Pong Reading Room’ 
[tot 26/10] ❑ ‘1979 1992 2015 
Sprengel Museum Hannover’ [tot 
15/6/2015] ❑ ‘Zeichnung Ost’ – Christa 
Böhme, Manfred Böttcher, Dieter 
Goltzsche, Walter Libuda… [8/10 tot 
4/1/2015] ❑ ‘We love Britain!’ – Martin 
Parr [18/10 tot 22/2/2015]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Freundliche Übernahme Künstler und 
ihre Sammlung’ – Herbert Brandl, 
Bogomir Ecker, Katharina Grosse, 
Friedrich Kunath, Jonathan Meese, Karin 
Sander… [tot 5/10] ❑ ‘Es ist Zeit’ – 
Clemens Krauss [tot 2/11] ❑’ Der 
entfesselte Blick. Die Brüder Rasch und 
ihre Impulse für die moderne 
Architektur’ [25/10 tot 1/2/2015]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Only a Free Individual Can Create a 
Free Society’ – Grace Schwindt [26/9 tot 
23/11] ❑ ‘APPARAT’ – Beate Engl 
[26/9 tot 23/11] ❑ ‘Archaeology of the 
Kunstverein’ [31/10 tot 30/11/2015]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ Beuys Brock Vostell [tot 9/11] 
❑ ‘Claus Bremer: mitspiel theater and 
poetry 1949−1994’ [tot 5/10] 
❑ ‘The Highest of All the Arts is 
Insurrection’ – Jean-Jacques Lebel [tot 
9/11] ❑ ‘365 Day Project (2007)’ – 
Jonas Mekas [tot 9/11] ❑ ‘Planetare 
Allianz’ – Ed Sommer [tot 2/11] 
❑ ‘From Ackermann bis Zabotin. Die 
Städtische Galerie Karlsruhe as guest at 
the ZKM’ [3/10 tot 29/3/2015] 
❑ ‘Certain Ideas’ – Gianfranco 
Baruchello [1/11 tot 29/3/2015]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Kopf und Körper’ – Michael 
Sailstorfer [28/9 tot 25/1/2015]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221.21.70.21 
di-vr 11-19u za-zo 11-18u
❑ ‘Sensitivo’ – Uri Aran [tot 30/9] 
❑ Claus Richter [tot 30/9] 
❑ ‘Scytheseeing’ – Andra Ursuta [28/9 
tot 30/9]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘The Museum of Photography. A 
Revision’ [tot 5/10] ❑ ‘Intractable and 
Untamed: Documentary Photography 
around 1979’ [tot 5/10] ❑ ‘2’ – Andrea 
Büttner [tot 15/3/2015] ❑ ‘Ludwig goes 
pop’ [2/10 tot 11/1/2015] 
❑ ‘Outer space’ [3/10 tot 22/2/2015]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘My Tools’ – Jim Dine [19/9 tot 
8/2/2015] ❑ ‘Faltenwurf & 
Walzerschritt. Tanz und Mode im Wandel 
der Zeit’ [3/10 tot 9/8/2015]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Die Kathedrale. Romantik – 
Impressionismus – Moderne’ [26/9 tot 
18/1/2015]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mies van der Rohe Award’ – Rossella 
Biscotti [tot 15/2/2015] ❑ ‘Nam June 
Paik Award 2014 – newcomer award 
2012’ – Ulf Aminde, Cory Arcangel, 
Camille Henrot, Jon Thomson & Alison 
Craighead, Céline Berger [28/9 tot 
15/2/2015]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Das grafische Werk’ – Blinky Palermo 
[tot 11/1/2015] ❑ ‘Jäger & Sammler in 
der zeitgenössischen Kunst’ [21/9 tot 
11/1/2015]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Alles ist Architektur’ – Hans Hollein 
[tot 28/9] ❑ ‘Ein ahnungsloser Traum 
vom Park. Phase 2’ [tot 20/9] 
❑ Nairy Baghramian mit Lukas 
Duwenhögger, Danh Vo und Lutz Bacher 
[26/10 tot 19/4/2015]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘Canaletto – Bernardo Bellotto malt 
Europa’ [17/10 tot 18/1/2015]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ Manfred Pernice [tot 21/9] ❑ ‘Archive 
Gallery in Haus der Kunst’ [tot 31/12] 
❑ ‘Mise en scène’ – Stan Douglas [tot 
12/10] ❑ ‘Broken. Slapstick, Comedy, 
and Black Humor. The Goetz Collection 
at Haus der Kunst’ – Francis Alÿs, Rodney 
Graham, Julian Rosefeldt, Nathalie 
Djurberg… [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Back then, in between, and today’ – 
Georg Baselitz [19/9 tot 1/2/2015] 
❑ Mohamed Bourouissa [24/10 tot 
11/1/2015] ❑ ‘The Present Moment’ 
– Anri Sala [24/10 tot 20/9/2015] 
❑ Tilo Schulz [24/10 tot 11/1/2015]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘Human, All Too Human’ – Otto Dix, 
Rudolf Schlichter, George Grosz, 
Christian Schad… [tot 31/12] 
❑ Florine Stettheimer (1871–1944) 
[27/9 tot 4/1/2015]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
10-20u
❑ ‘Rembrandt-Titian-Bellotto: Spirit and 
Splendour of the Dresden Picture 
Gallery’ [tot 23/11]

Pinakothek der Moderne /  
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Compositionen’ – Florence Henri 
(1893-1982) [tot 21/9] ❑ ‘Trying to 
become an Eagle’ – Jörg Immendorff 
[tot 17/5/2015] ❑ ‘Flowing Transition: 
selected works from the Alte Pinakothek 
in the Neue Pinakothek’ [tot 1/3/2015] 
❑ ‘In Arbeit. Work in Progress. 
Collection Höhne. Design. GDR’ [tot 
21/9] ❑ ‘I am a sender. Multiples’ – 
Joseph Beuys [tot 11/1/2015] 
❑ ‘Königsklasse II’ – Georg Baselitz, 
Andy Warhol, Cy Twombly… [tot 28/9] 
❑ ‘The good cause: Architecture of peace 
– divided cities’ [tot 19/10] ❑ Stephan 
Melzl [tot 6/1/2015] ❑ ‘Die 
Skizzenbücher’ – Max Peiffer-Watenphul 
[tot 21/9/2015] ❑ ‘Drawings 1910-1972’ 
– Jacques Lipchitz [2/10 tot 7/12] 
❑ ‘RE_Intolleranza. Operninstallation 
von Ludger Engles nach Luigi Nono’ 
[12/10 tot 26/10]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ ‘Quiet Scenery and Wandering Extras’ 
– Hans Op de Beeck [tot 15/11]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘Herkules und die Hydra 
Studioausstellung im Rahmen von 
1914–2014: Die Neuvermessung 
Europas’ [tot 5/10] 
❑ ‘Der Prozess – wie Moderne entsteht. 
Erweiterte Sammlungspräsentation im 
Museum Villa Stuck’ [tot 11/1/2015]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Always doing the same things. 
Repetition in ceramic objects’ [tot 28/9] 
❑ Friedrich Wilhelm Koch [tot 22/9]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Tamaki Watanabe / Walter Zurborg 
[tot 23/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u / wo 10-20u
❑ ‘Off the Wall! Bildräume und 
Raumbilder’ – Cornelia Baltes, Benjamin 
Houlihan, Markus Linnenbrink, Claudia & 
Julia Müller, Christine Streuli, Alexander 
Wolff [tot 12/10] 
❑ ‘I tempi doppi’ – Tatiana Trouvé [13/11 
tot 8/2/2015]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Farbe im Quadrat’ – Amish Quilts und 
James Turrell [tot 19/10] 
❑ ‘Hexagonal Water Pavilion’ – Jeppe 
Hein [tot 19/10]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Was Modelle können. Eine kleine 
Geschichte des Architekturmodells in der 
zeitgenössischen Kunst’ – Thomas Bayrle, 
Thomas Schütte, Dan Graham, Stephen 
Willats, Absalon… [tot 12/10] 
❑ ‘Förderpreis zum Rubenspreis der 
Stadt Siegen’ – Vajiko Chachkhiani 
[26/10 tot 8/2/2015]

Stuttgart

Künstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse 4 B – 0711/61.76.52 
❑ Viron Erol Vert [27/9 tot 9/11] 
❑ ‘Future Scenarios with an Open End’ 
[24/10 tot 14/12]

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ Otto D. Handschuh [tot 28/9] 
❑ ‘Cool Place. Sammlung Scharpff’ 
– André Butzer, Günther Förg, Philip 
Guston, Albert Oehlen, Darren Almond…. 
[tot 16/11] 
❑ ‘Rudolf and Barbara Fakler Collection. 
Part 1’ [8/11 tot 10/5/2015]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘Wilhelm I of Württemberg: a Royal 
Collecting Passion’ [tot 26/10] 
❑ ‘Captured Light – Experimental 
Photographs at the Staatsgalerie 
Stuttgart’ [tot 19/10]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘A Wandering Body. Sergio Zevallos in 
the Chaclacayo Group’ [18/10 tot 
11/1/2015]

Unna

Zentrum für Internationale Lichtkunst 
Unna
Lindenplatz 1 – 02303 103751 
www.lichtkunst-unna.de
❑ Jan van Munster [tot 12/10]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Traces of Modernism’ – James Turrell, 
Panamarenko, Tobias Rehberger, Joseph 
Marioni, Gary Hume, Luc Tuymans, 
Gerhard Merz… [tot 26/10] 
❑ ‘The Retrospective. Works 1966–2014’ 
– Imi Knoebel [18/10 tot 15/2/2015]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ Joe Bradley [tot 28/9] 
❑ Anita Molinero [tot 28/9] 
❑ ‘Feminine Futures. Performance, 
Danse, Guerre, Politique et Erotisme. 
Avant-gardes Féminines dans le champ 
de la performance et de la danse’ [tot 
28/9]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Art in Pop’ – Captain Beefheart/ Don 
van Vliet, Malcom McLaren, Red 
Crayola, Philippe Katerine, Jimmy 
Hendrix… [11/10 tot 4/1/2015] 
❑ ‘Doom: Surface Contrôle’ – Mathis 
Altman, Jared Madere , Olga Balema et 
Max Brand… [11/10 tot 4/1/2015]

Moshe Gershuni [tot 31/12] ❑ ‘No 
Father No Mother’ – Moshe Gershuni 
[tot 31/12] ❑ ‘Sticks and Stones. An 
Intervention’ – David Chipperfield [2/10 
tot 31/12]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ ‘Imperium’ – Luca Vitone [20/9 tot 
9/11] ❑ Katharina Grosse [20/9 tot 
7/11]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ ‘Gifts. New Acquisitions’ – Tony Smith, 
Olaf Nicolai, Thomas Kiesewetter, Rudolf 
Belling, Julius Bissier… [tot 23/11]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ ‘Follies, Mehrfach’ – Gabriel Lester 
– Haegue Yang [23/9 tot 23/11]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘African Masters. Great Artists from 
the Ivory Coast’ [tot 5/10] 
❑ ‘Outer Space’ [3/10 tot 22/2/2015]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ Mandla Reuter [tot 28/9] 
❑ ‘August Macke and Franz Marc. An 
artist friendship’ [25/9 tot 4/1/2015] 
❑ ‘Nebel im Wohnzimmer’ – Andreas 
Schulze [8/10 tot 18/1/2015] 
❑ ‘Der verborgene Ort’ – Antonia Low 
[22/10 tot 11/1/2015]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
wo/vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘One great idea. 50 years of the 
Lehmbruck Museum’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Totlast’ – Gregor Schneider [tot 28/9] 
❑ ‘Sculpture 21st’ – Erwin Wurm [tot 
28/9] ❑ ‘Taking a Stand against War. 
Anti-War Sculpture from Lehmbruch to 
Today’ [tot 7/12] ❑ ‘Sculpture 21st’ – 
Eija-Liisa Ahtila [11/10 tot 9/11]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Willi Baumeister International’ [tot 
5/10] ❑ Barbara Klemm / Stefan Moses 
[24/10 tot 18/1/2015]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Ici’ – Saâdane Afif [tot 23/11] 
❑ ‘Containers & Acoustics. We‘re in it 
together, you‘re in it alone’ – Vaast 
Colson [tot 23/11] ❑ Lili Dujourie [tot 
23/11] ❑ ‘Breaking Bad By Baking 
Bread’ – Andreas Fischer [tot 23/11] 
❑ ‘10 Jahre Hubertus Schoeller Stiftung’ 
[tot 23/11]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘Miró. A Painter among Poets’ [tot 
27/9] ❑ ‘To Egypt! The Travels of Max 
Slevogt and Paul Klee’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Cabaret Crusades’ – Wael Shawky [tot 
4/1/2015]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-zo 10-18u, 1ste wo/maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot 
21/3/2015] ❑ Katharina Sieverding [tot 
21/9] ❑ Annette Messager [27/9 tot 
22/3/2015]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b  
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Die Ausstellung. Group show: 19 
international artists’ – Alexander Basile 
& Alwin Lay [tot 20/9]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Lich ten’ – Tho mas Ruff [20/9 tot 
11/1/2015]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘White Noise’ – Christiane 
Baumgartner [19/9 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Inside the Speaker’ – Katharina 
Grosse [30/9 tot 1/2/2015]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Video Studio IV: Videorebellen’ – 
Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach, 
Ulrike Rosenbach [tot 2/11] 
❑ ‘From Warhol to Richter. In between 
photography and printmaking’ [tot 28/9] 
❑ ‘Think Big. Poster ideas for billboards’ 
[tot 28/9] ❑ ‘End of an Era. Artistic 
Practices and Techniques of Analogue 
Photography’ [tot 28/9] 
❑ ‘Ashes’ – Andreas Golinski [tot 19/10] 
❑ ‘Eine Einstellung zur Arbeit’ – Antje 
Ehmann / Harun Farocki [tot 28/9] 
❑ ‘Monet, Gauguin, van Gogh … 
Inspiration Japan’ [27/9 tot 18/1/2015] 
❑ ‘Deposit’ – Yann Mingard [18/10 tot 
18/1/2015] ❑ ‘Du kommst auch noch in 
Mode. Plakate’ – Martin Kippenberger 
[18/10 tot 18/1/2015]
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Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘The Homestead Principle – 
tekeningen, installatie’ – Sebastiaan 
Schlicher [tot 5/10] 
❑ ‘Werk op papier, installatie’ – Karin 
van Dam / Ed Pien [12/10 tot 9/11]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ Hans van Hoek, Marjan Teeuwen, Toon 
Teeken [tot 8/10] ❑ Omar Koubâa / 
Marjan Teeuwen / L.J.A.D. Creyghton 
[11/10 tot 12/11]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘The Vincent Award’ – Pierre Huyghe, 
Manfred Pernice, Willem de Rooij, Anri 
Sala, Gillian Wearing [tot 1/2/2015]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
wo-vr 12-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘GEMAKstore-project. Autonoom 
textiele werken’ – Daniel Henry [tot 
26/9] ❑ ‘Off Senses / Future Senses’ – 
Peter de Cupere, Derek Jarman, 
LUSTlab, Cybil Scott, Yota Morimoto… 
[tot 27/9] ❑ ‘Analog Fest’ [tot 26/9] 
❑ ‘Locus. Upcoming Iranian Artists 
Abroad’ [3/10 tot 22/11]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Memento mori. Damien Hirst in 
dialoog met Rodolphe Bresdin en Odilon 
Redon’ [tot 30/11] ❑ Jürgen 
Partenheimer [tot 9/11] ❑ ‘De Ateliers 
Debuut Serie’ – Alex Dordoy [tot 23/11] 
❑ Mark Rothko (1903-1970) [20/9 tot 
18/1/2015]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘De grote curve. Retrospectief Henri 
Laurens (1885-1954)’ [tot 26/10] 
❑ ‘Grandeur. Franse beeldhouwkunst van 
Laurens tot heden’ [tot 26/10] 
❑ Daniel Firman, Bruno Peinado, Ruud 
Kuijer, Gijs Assmann [tot 26/10] 
❑ ‘1989’ [31/10 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Space of Imagination’ – Krystyna 
Ziach [31/10 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Divertimento’ – Adri van Rooijen 
[31/10 tot 8/2/2015]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Alchemy’ – Frank Ammerlaan, Myriam 
Holme, Alastair Mackie, Navid Nuur, 
David Rickard, Oscar Santillan en 
Lawrence Weiner [tot 2/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘See You in The Hague. Een veelzijdige 
vertelling over de zon- en schaduwzijde 
van Den Haag als Internationale Stad 

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos 
03 21 18 62 62 
7-21u
❑ ‘La Galerie du Temps: 70 œuvres pour 
l’Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen 
Âge et 90 œuvres pour les Temps 
modernes’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Les désastres de la guerre 
(1800-2014)’ – Géricault, Goya, 
Daumier, Dix, Vallotton, Léger, Capa, 
Picasso… [tot 6/10]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‹Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 
31/12] ❑ ‘Phares. Collections du Centre 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne’ [tot 1/1/2016] 
❑ ‘1984-1999 La Décennie’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster, Liam Gillick, Hans 
Ulrich Obrist, Michel Houellebecq, David 
Lynch… [tot 2/3/2015] 
❑ ‘Formes Simples’ – Auguste Rodin, 
Constantin Brancusi, Fernand Léger, 
Marcel Duchamp, Ernesto Neto… [tot 
5/1/2015]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Modernités plurielles de 1905 à 
1970’ [tot 26/1/2015] ❑ ‘Martial 
Raysse, un artiste visionnaire, en marge 
des courants artistiques dominants’ [tot 
22/9] ❑ ‘Une histoire. Art, architecture 
et design des années 1980 à nos jours’ 
[tot 7/3/2016] ❑ ‘Résonances’ – 
Bertrand Bonello [19/9 tot 26/10] 
❑ ‘La peinture, même’ – Marcel 
Duchamp [24/9 tot 5/1/2015] 
❑ Frank Gehry [8/10 tot 26/1/2015] 
❑ Latifa Echakhch [8/10 tot 26/1/2015] 
❑ ‘Duras Song’ – Marguerite Duras 
(1914-1996) [15/10 tot 12/1/2015] 
❑ ‘Rythmes sans fin’ – Robert Delaunay 
[15/10 tot 12/1/2015] ❑ ‘Jacques-André 
Boiffard. La parenthèse Surréaliste’ 
[5/11 tot 2/2/2015]

Château de Versailles
Place d’Armes – 01 30 83 78 00 
di-zo 8-20u30
❑ Lee Ufan [tot 2/11]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Vivid Memories’ – James Lee Byars, 
Raymond Hains, Nan Goldin, David 
Lynch, Mœbius, Ron Mueck… [tot 21/9]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ Niki de Saint Phalle (1930-2002) [tot 
2/2/2015] ❑ Katsushika Hokusai 
(1760-1849) [1/10 tot 18/1/2015]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘Protographies’ – Oscar Muñoz [tot 
21/9] ❑ Chez Kapwani Kiwanga [tot 
21/9] ❑ Kati Horna [tot 21/9] 
❑ Garry Winogrand [14/10 tot 8/2/2015] 
❑ ‘Inventer le possible. Une vidéothèque 
éphémère’ [14/10 tot 8/2/2015] 
❑ Eszter Salamon [14/10 tot 9/11]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘la collection d’Antoine de Galbert’ 
[tot 21/9] ❑ Pippo Delbono [tot 21/9] 
❑ Bruno Decharme [18/10 tot 
18/1/2015]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Pretty much every film and video 
work from about 1992 until now’ – 
Douglas Gordon [tot 31/12] 
❑ ‘Le Voyage’ – Raymond Mason [tot 
31/12] ❑ ‘Flux’ – David Altmejd [10/10 
tot 1/2/2015] ❑ ‘Les couleurs de 
l’abstraction’ – Sonia Delaunay [17/10 
tot 22/2/2015]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘Carpeaux (1827-1875), un sculpteur 
pour l’Empire’ [tot 28/9] 
❑ ‘Sade. Attaquer le soleil’ – Goya, 
Géricault, Ingres, Rops, Rodin, Picasso… 
[14/10 tot 15/1/2015]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo,vr 9-21u45
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand 
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque 
[tot 31/12/2015] ❑ ‘Masques, 
mascarades, mascarons’ [tot 22/9] 
❑ ‘Invention au Louvre’ – Mark Lewis 
[9/10 tot 5/1/2015] ❑ ‘Le Maroc 
médiéval. Un empire de l’Afrique à 
l’Espagne’ [17/10 tot 19/1/2015]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma/vr: 10-22u, za-zo 9-20u
❑ Paul Durand-Ruel (1831–1922) [9/10 
tot 8/2/2015]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50 
wo-ma 9u30-17u
❑ ‘Objets dans la peinture, souvenir du 
Maroc’ – Eugène Delacroix [5/11 tot 
2/2/2015]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Inside’ – Mark Manders, Bruce 
Nauman, Artur Zmijewski, Ryan Gander, 
Christian Boltanski, Peter Buggenhout… 
[20/10 tot 11/1/2015]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Sukuranburu Kousaten by Indigenous 
Genitalman’ – Aditya Mandayam [tot 
15/10] ❑ ‘Gliding’ – Myne Søe-Pedersen 
[18/10 tot 26/11] 
❑ ‘From recto to verso’ – Koos Breukel, 
Rineke Dijkstra, Marjaana Kella, Johan 
van der Keuken, Céline van Balen en 
Frans Zwartjes [18/10 tot 26/11]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘De Marseillaise(s) / vijftien jaar 
verzamelen door directeur Els Barents’ 
– Valérie Belin, Jacqueline Hassink, 
Naoya Hatakeyama, Sarah Jones, Rob 
Nypels, Thomas Ruff, Candida Höfer… 
[tot 7/12]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Masterpieces from the Howard 
Greenberg Collection’ [tot 11/1/2015]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-17u
❑ ‘Eau de Cologne magazines’ [tot 4/10] 
❑ Axel Wilhite [tot 4/10]

Percipi Art Project Space & Gallery
Rozenstraat 227 – 06-16798134 
di,do,za 13-17u / 1ste zo 14-17u
❑ ‘Schilderijen’ – Martijn Couwenhoven 
[tot 28/9]

PS
Madurastraat 72 
vr-zo 14-17u
❑ ‘EPW’ – John Nixon [tot 19/10]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Works on Paper’ – Dan Walsh [tot 
11/10] ❑ ‘20 Years Slewe: On Paper’ 
[18/10 tot 22/11]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Opera in het Stedelijk’ – Lex Reitsma 
+ Eiko Ishioka [tot 19/10] 
❑ ‘Bad Thoughts. Collectie Martijn en 
Jeannette Sanders’ – David Claerbout, 
Gilbert & George, Anton Henning, 
Anselm Kiefer, Cindy Sherman… [tot 
9/11] ❑ ‘On the Move. Verhalen in 
hedendaagse fotografie en grafische 
vormgeving. Nieuwe aanwinsten voor 
Amsterdam’ [tot 18/1/2015] 
❑ ‘The Image as Burden’ – Marlene 
Dumas [tot 4/1/2015] ❑ ‘How Far How 
Near – de wereld in het stedelijk’ [19/9 
tot 1/2/2015]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘After hours painting’ – Tetuji Kato [tot 
11/10] 

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑’ Voor de Meeuwen’ – Chiel Kuijl [tot 
30/10] ❑ ‘Salina (vloer sculptuur van 
zout)’ – Annemarie van Splunter [tot 
30/11] ❑ ‘Im November is est Still, weil 
alle schlafen oder in Afrika sind (video)’ 
– Carl Schroder [tot 30/11] 
❑ ‘Secret Garden (geluidswandeling)’ 
– Justin Bennett 

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie presentatie. Het 
vooroorlogse neorealisme en de 
naoorlogse nieuwe figuratie’ [tot 31/12] 
❑ ‘Assessing Reasons for Failure’ – 
Collectief Suze May Sho [tot 18/1/2015] 
❑ ‘Fragment’ – Miroslaw Balka [tot 
18/1/2015] ❑ ‘Realms of Memory’ – 
Anne Wenzel, Raquel Maulwurf, Dieuwke 
Spaans [20/9 tot 11/1/2015]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Onvergetelijk! Ars et Sapientia. 
Twintig jaar SMAHK/DeFKa / de 
collectie’ [20/9 tot 12/10]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072-5898927 
di-zo 11-17u
❑ ‘Gertrud Leistikow (1885-1948), 
pionier van de moderne dans. Een eeuw 
danskunst’ [tot 2/11] 
❑ ‘Jeanne Oosting Prijzen 2014’ – Derk 
Thijs en Jan van de Pavert [tot 5/10] 
❑ ‘Jeroen Krabbé terug in Bergen’ [7/10 
tot 9/11]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ Harald Thys – Jos de Gruyter [tot 
12/10] 
❑ Shana Moulton [24/10 tot 30/11]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘De stad, de stilte en het gedruis’ – Ed 
van der Elsken, Lee Friedlander, Lewis 
Baltz, Mitch Epstein, Joan Colom, 
Michael Wolf… [tot 12/10] 
❑ Paul Kooiker [18/10 tot 11/1/2015]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
vr-zo 13-19 (en op afspraak)
❑ ‘Everything In Its Right Place’ – 
Sander Reijgers, Jochem Rotteveel [tot 
12/10] 
❑ ‘Tomorrow Never Lies’ – Jakob de 
Jonge / Willem Speekenbrink [18/10 tot 
16/11]

Tourcoing

MUba Eugène Leroy I Tourcoing
Rue Paul-Doumer 2 – 03.20.28.91.60 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Vase en porcelaine de Sèvres’ – Jean 
Arp, Pierre Charpin, Naoto Fukasawa… 
[tot 24/11] ❑ ‘Collections permanent/
provisoire – un objet pas si ennuyeux que 
ça, la sculpture?’ [tot 24/11] 
❑ ‘Ornement et obsession’ – Elmar 
Trenkwalder [tot 24/11]

Groot-Brittannië
Bristol

Arnolfini
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Promise. A display of architecture 
models and other materials that relate to 
the history of the city / offsite 
commissions by international artists’ – 
Kate Newby, Gabriel Lester, Isa Genzken, 
Judith Hopf, Jeremiah Day… [tot 9/11] 
❑ ‘Vayu-Vata’ – Gabriel Lester [tot 9/11] 
❑ ‘Good Press Exhibition’ [tot 1/10] 
❑ ‘Bristol Biennial. An Artist-led 
Festival. Connecting artists, audiences 
and spaces…’ [tot 21/9]

Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-16u20
❑ ‘International Exchanges: Modern Art 
and St Ives 1915–1965’ [tot 28/9] 
❑ ‘The Modern Lens: International 
Photography and the Tate collection’ 
[14/10 tot 10/5/2015]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Gego. Line as Object’ – Gego 
(1912-1994) [tot 19/10] ❑ ‘Organic 
Planes’ – Lygia Clark [24/9 tot 
4/1/2015] ❑ ‘The Event Sculpture’ – 
Ceal Floyer, Roman Signer, Urs Fischer, 
Lara Favaretto… [10/11 tot 8/3/2015] 
❑ Dorothy Annan and Trevor Tennant 
[11/11 tot 1/3/2015]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ Nasreen Mohamedi (1937–1990) [tot 
5/10] ❑ ‘Mondrian and his Studios’ [tot 
5/10] ❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ 
– Carlos Cruz-Diez [tot 31/12/2015] 
❑ ‘Liverpool Biennial: Claude Parent’ 
– Helen Saunders, Richard Hamilton, 
Gillian Wise, Gustav Metzger, Francis 
Picabia… [tot 26/10] ❑ ‘Liverpool 
Biennial: A Needle Walks into a 
Haystack. Works from the Tate collection 
display’ [tot 21/3/2015] ❑ ‘Transmitting 
Andy Warhol’ [7/11 tot 8/2/2015] 
❑ Gretchen Bender [7/11 tot 8/2/2015]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Chamberlin, Powell & Bon Architects’ 
[25/9 tot 22/3/2015] ❑ ‘Constructing 
Worlds: Photography and Architecture in 
the Modern Age’ [25/9 tot 11/1/2015] 
❑ Walead Beshty [9/10 tot 8/2/2015]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Dennis Hopper. The Lost Album’ [tot 
19/10] ❑ ‘RA Editions presents: Inky 
Fingered Thinkers’ [tot 8/10] ❑ ‘Radical 
Geometry. Modern Art of South America 
from the Patricia Phelps de Cisneros 
Collection’ – Gyula Kosice, Jesús Soto, 
Carlos Cruz Diez, Hélio Oiticica, Lygia 
Clark… [tot 28/9] ❑ Anselm Kiefer 
[27/9 tot 14/12] ❑ ‘100 Buildings 100 
Years Views of British Architecture since 
1914’ [11/10 tot 1/2/2015] ❑ Allen 
Jones RA [13/11 tot 25/1/2015]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ ‘Tate 
Britain Commission 2014’ – Phyllida 
Barlow [tot 19/10] ❑ ‘Reception, 
Rupture and Return: The Model and the 
Life Room’ [tot 19/4/2015] ❑ ‘The 
Darks’ – Ruth Ewan and Astrid Johnston 
[tot 30/11] ❑ ‘BP Spotlight’ – Frank 
Auerbach [tot 9/11] ❑ ‘Turner colour 
experiments’ – Olafur Eliasson [tot 
25/1/2015] ❑ ‘Late Turner: Painting Set 
Free. The work created between 
1835-1851’ – J.M.W. Turner [tot 
25/1/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ – Marlow 
Moss [29/9 tot 22/3/2015] ❑ ‘BP 
Spotlight: William Hazlitt: Through the 
Eyes of a Critic’ [29/9 tot 5/4/2015] 
❑ ‘Turner Prize 2014’ – Duncan 
Campbell, Ciara Phillips, James 
Richards, Tris Vonna-Michell [30/9 tot 
4/1/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ – Karen 
Knorr [13/10 tot 29/3/2015] 
❑ ‘BP Spotlight’ – Spaces of Black 
Modernism: London 1919–39 [13/10 tot 
29/3/2015] ❑ ‘BP Spotlight: TV 
Interruptions’ – David Hall [13/10 tot 
29/3/2015] ❑ ‘BP Spotlight’ – Caroline 
Achaintre [13/10 tot 3/5/2015]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Malevich’ [tot 26/10] ❑ ‘Alibis’ – 
Sigmar Polke (1963–2010) [9/10 tot 
8/2/2015] ❑ ‘I Don’t Know Or The 
Weave of Textile Language’ – Richard 
Tuttle [14/10 tot 6/4/2015]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Bruegel to Freud: Prints from The 
Courtauld Gallery’ [tot 21/9] ❑ ‘Regrets’ – 
Jasper Johns [tot 14/12] ❑ ‘The Radical 
Nude’ – Egon Schiele [23/10 tot 18/1/2015]

van Vrede en Recht.’ [tot 30/9] ❑ ‘Pulsar 
Project’ – Pim Piët en Anna Mikhailova 
[tot 9/10] ❑ ‘Le Palais de l’électricité’ 
– Arike Gill [tot 13/10] ❑ ‘A Glass 
Darkly’ – Iman Issa, Imogen Stidworthy, 
Katleen Vermeir & Ronny Heiremans, 
Metahaven, Natascha Sadr Haghighian & 
Rashad Becker, Noam Toran [28/9 tot 
23/11] ❑ ‘Evidence on Trial’ – Susan 
Schuppli [5/10 tot 6/11]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Split’ – Konrad Smolenski / mattin, 
Gregory Whitehead & Jack Sutton [tot 
11/10]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘Dordtyart 2014’ – Thomas Bakker. 
Paul Devens, Karen Sargsyan, Joost 
Rekveld, Mark Bischof… [tot 29/9]

Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192 – 078.614.98.22 
wo-zo 13-17u
❑ ‘200 jaar Koninkrijk-200 jaar 
(schilder)kunst: werk van beroemde 
leden van Pictura (begin 19de eeuw) en 
hedendaagse Picturanen’ [tot 9/11]

Eindhoven

MU/Strijp-S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Kneeling, Five years of We Make 
Carpets’ [tot 26/10]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Radio Balzac. Arnoud Holleman in 
Het Oog’ [tot 21/9] ❑ ‘A / B / C (lijn)’ 
– Amalia Pica [tot 21/9] ❑ ‘Positions. De 
stem van de kunstenaar’ – Lawrence Abu 
Hamdan, Celine Condorelli, Bouchra 
Khalili, Koki Tanaka, Charles van 
Otterdijk [tot 12/10] ❑ ‘Bibliotheek-
tentoonstelling: Still at the Gate’ [tot 
31/10] ❑ ‘Staging the message. The open 
work of Jan van Toorn’ [27/9 tot 
18/1/2015] ❑ ‘Theodora Niemeijer prijs 
2014: The Fall. Transition into the better’ 
– Sachi Miyachi [27/9 tot 29/3/2015] 
❑ ‘Dutch Art Institute: using the museum 
– interventies in het museum’ [28/9 tot 
5/10] ❑ ‘Mix Match Museum. zes 
collecties, zes musea, jouw 
tentoonstelling!’ [10/10 tot 11/1/2015] 
❑ ‘Sense Nonsense. Design academy 
eindhoven te gast’ – Wim T. Schippers, 
Thomas de Wolf, Maarten Baas, LUSTlab 
& Pieke Bergmans… [18/10 tot 9/11]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Paden naar het Paradijs. Een roman 
in twaalf zalen van schrijver Atte 
Jongstra’ [tot 25/1/2015] ❑ ‘Rubens, Van 
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A Glass Darkly
Iman Issa, Imogen 
Stidworthy, 
Katleen Vermeir & 
Ronny Heiremans, 
Metahaven, 
Natascha Sadr 
Haghighian & 
Rashad Becker, 
Noam Toran 
28 sep.-23 nov. 2014

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Wedding Dresses 1775-2014’ [tot 
15/3/2015] ❑ ‘Disobedient Objects. The 
powerful role of objects in movements for 
social change’ [tot 1/2/2015] 
❑ ‘Horst: Photographer of Style’ [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Constable: The Making of a 
Master’ [20/9 tot 11/1/2015] 

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street  
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Continuum of Repair: The Light of 
Jacobs Ladder’ – Kader Attia [tot 23/11] 
❑ ‘Childrens Commission: Francis 
Upritchard: Do What You Will’ [tot 28/9] 
❑ ‘Artists Film International’ – Yuri 
Ancarani, Mattias Härenstam, Masooda 
Noora, Uudam Tran Nguyen, Amir Yatziv 
[tot 12/10] ❑ ‘Mike Nelson selects from 
the V-A-C Collection’ [tot 30/11] 
❑ ‘Sculptors Papers from the Henry 
Moore Institute Archive’ [23/9 tot 
23/2/2015] ❑ ‘I Dont Know or The 
Weave of Textile Language’ – Richard 
Tuttle [14/10 tot 14/12]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u za-zo 
11-18u
❑ ‘Les Temps Inachevés’ – Patrick 
Bernatchez [27/9 tot 4/1/2015] 
❑ ‘Macrostructure’ – Eric Schockmel 
[11/10 tot 4/1/2015]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ István Csákány [tot 8/2/2015] 
❑ ‘Damage Control: Art and Destruction 
Since 1950’ – Mircea Cantor, Steve 
McQueen, Jack Goldstein, Pipilotti Rist, 
Jean Tinguely, Andy Warhol… [tot 
12/10] ❑ ‘Solides Fragiles’ – Blinky 
Palermo, Fred Sandback, Karin Sander, 
Zilvinas Kempinas… [4/10 tot 8/2/2015] 
❑ Rui Moreira [8/11 tot 8/2/2015] 
❑ Sylvie Blocher [8/11 tot 25/5/2015]

Nederland
Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De Vierkantigste Rechthoek. Tom 
Barman ziet alle hoeken van een eeuw 
Belgische kunst’ – Jean Brusselmans, 
Roger Van Akelyen, Walter Swennen, 
Dirk Braeckman, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Xavier Mary, Nel Aerts… 
[28/9 tot 4/1/2015]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘In de stijl van De Stijl’ – Hendrik Valk 
(1897-1986) [tot 28/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Hidden Picture. 40 jaar kunst 
verzamelen bij ING’ – Carel Willink, 
René Daniëls, Roni Horn, Paul Geelen, 
Ana Navas… [tot 4/1/2015]

Amsterdam

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Esther Levigne [4/10 tot 25/10] 
❑ Alberto Carrera Blecua [1/11 tot 
22/11]

Buiksloterkerk
Buiksloterkerkpad 10 – 06 39792181 
vr 17-19u, za-zo1 2-17u
❑ ‘Tekeningen op tafel’ – Chris Baaten, 
Phil Bloom, Joost Kreijnen, Marjolein 
Verbruggen, Dagmar Jäger… [3/10 tot 
5/10]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘This is the Time. This is the Record of 
the Time’ – Cynthia Zaven, Walid Sadek, 
Sebastián Díaz Morales, Peter Fengler, 
Esmé Valk… [tot 9/11]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘When Elephants Come Marching In: 
Sixties Echoes in Today’s Art’ – Walter 
De Maria, gerlach en koop, Jan van de 
Pavert, Roland Schimmel, Melanie 
Bonajo… [27/9 tot 11/1/2015]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
ma-zo: 11-18u vr: 11-21u
❑ ‘Solid Light Films and Other Works 
(1971-2014)’ – Anthony McCall [28/9 
tot 30/11]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Paintings and Sculpture’ – Egon van 
Herreweghe [tot 5/10] 
❑ ‘Close Surrounding’ – JH Engström 
[tot 10/12] ❑ ‘Shadows, Patterns, Pears’ 
– Daniel Gordon [tot 2/11] 
❑ ‘Under Construction. New Positions in 
American Photography’ – Jessica Eaton, 
Joshua Citarella, Matt Lipps, Sara 
VanDerBeek, Owen Kydd… [tot 10/12]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Heat’ – Han Schuil [tot 11/10]
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Dyck en Jordaens – de Vlaamse barok’ 
[tot 28/9] ❑ ‘Jan van Eyck, Rogier van 
der Weyden en de ontdekking van de 
wereld’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Jan van Eyck, Rogier van der Weyden 
en de ontdekking van de wereld’ [tot 
4/1/2015] 
❑ ‘Leven tussen kunst. De verzameling 
van Marina Eshuis’ [tot 4/1/2015] 
❑ ‘Alexander Roslin (1718-1793). 
Portrettist van de aristocratie’ [19/10 tot 
29/3/2015]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Collectie’ [tot 31/12] 
❑ ‘Capita Selecta II. Moderne en 
hedendaagse kunst uit de collectie van 
het Groninger Museum’ – Keith Haring, 
Jake & Dinos Chapman, Studio Job, 
Marc Quinn, Iris van Herpen… [tot 2/11] 
❑ ‘Legaat Jan Bouman. Collectie van 
een Groningse verzamelaar’ [tot 21/9] ❑ 
‘Het kunstlievend genootschap Pictura’ 
[tot 14/12] 
❑ Abe Kuipers [3/10 tot 4/1/2015]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Large As Life’ – Michel Auder [20/9 
tot 30/11] 
❑ ‘On Something New / Dirt in a Hole’ 
– Christian Friedrich [20/9 tot 30/11]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ Rineke Dijkstra [tot 28/9] 
❑ ‘Emoties. Geschilderde gevoelens in de 
Gouden Eeuw’ [11/10 tot 15/2/2015]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ ‘Medische elektriciteit 1850-1900: de 
emancipatie van de elektrotherapie’ [tot 
2/11] 
❑ ‘Groeten uit Rome. Stadsgezichten van 
Piranesi’ [tot 19/10] 
❑ ‘Tekeningen’ – Philip Akkerman 
[25/10 tot 1/3/2015]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Schunck’ [tot 
30/9]

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Wall Painting No. 370’ – Jan van der 
Ploeg [tot 31/12] 
❑ ‘In de entreehal’ – John Körmeling 
[tot 31/12] 
❑ ‘Aad de Haas. Tekenen aan de wand’ 
[tot 28/9]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
ma-okt: di-zo 11-17u / nov-feb: do-zo 
11-17u
❑ ‘Landschappen, wolkengezichten en 
bloemstillevens’ – Jan Voerman [tot 
21/9] 
❑ ‘Europe Me’ – David Bade [tot 28/9] 
❑ ‘Wood works. Houtsculpturen’ – Luuk 
van Binsbergen [tot 26/10]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Internationale fotomanifestatie 
Noorderlicht: an ocean of possibilities’ 
[tot 26/10] 
❑ Gerrit Benner [4/10 tot 1/3/2015]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Collectiepresentatie 1880-1950’ – 
Floris Verster, Menso Kamerlingh Onnes, 
Jan Toorop, Theo van Doesburg, Harm 
Kamerlingh Onnes… [tot 31/12] ❑ ‘Een 
deftige parade. De selectie van Rudi 
Fuchs’ [11/10 tot 31/5/2015]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Japanse Outsiders. Kunstwerken van 
Japanse kunstenaars met een 
psychiatrische aandoening of 
verstandelijke handicap’ [tot 19/10] 
❑ ‘Laureaat Bonnefanten Award for 
Contemporary Art 2014’ – Laura Lima 
[26/9 tot 11/1/2015]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u,
❑ ‘The Unwritten’ – Adela Babanova, 
Zachary Formwalt, Annie Kevans, Gert 
Jan Kocken, Carlos Motta, Óscar Muñoz, 
Song Ta, Koki Tanaka, Günter K.‘s 
‘Margret’ collectie [tot 23/11]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Zinging Tangerine’ – Koen Delaere & 
Jeroen Doorenweerd [tot 26/10] 
❑ ‘Echoes of Artificial Landscapes’ – 
Tamara Dees, Nicole Bianchet, Kees 
Wijker [tot 26/10] 
❑ ‘The Gardens of Sardinia, Cyprus and 
Jerusalem’ – Paolo Chiasera [9/11 tot 
14/12] ❑ ‘The story of a different 
thought, 2014’ – Charlotte Moth [9/11 
tot 14/12]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Tasten in het duister. Hoe een verloren 
Van Reymerswale wordt herontdekt’ – 
Zachary Formwalt, Katja Mater, Marijn 
van Kreij, Christian Jankowski, Maarten 
Vanden Eynde… [tot 1/3/2015]

Nijmegen

Extrapool
Tweede walstraat 5 – 024 3888234 
13-18u
❑ ‘Rules of Hypergraphy’ – Marc Matter, 
Karl Nawrot, Our Polite Society, Jörg 
Piringer, Roland Sabatier [26/9 tot 5/10]

Oost-Souburg

Stichting IK
Vissingsestraat 239 a – 06 113 666 96 
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ Tanya Long [26/10 tot 23/11]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Blue, Red, Yellow, Djungel’ – Simon 
Starling [tot 21/9] ❑ ‘Flatscreens’ – Ger 
van Elk [tot 21/9] 
❑ ‘Sufficient Force. Minimal art, 
conceptual art en land art. De 
avontuurlijke geest van de Amerikaanse 
avant-garde kunst uit de jaren zestig’ 
[11/10 tot 22/3/2015]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Distance to Zero’ – Erik Andriesse, 
Erzsébet Baerveldt, Fia Cielen, Zeger 
Reyers, Reynold Reynolds, Fabrice 
Samyn [tot 9/11]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Het Nieuwe Paviljoen 2014: 
Yourtopia’ – Bjarne Mastenbroek/
SeARCH [tot 28/9] 
❑ ‘Habitat’ – Jaap en Sia Bakema [tot 
28/9] ❑ ‘Zomerdromen. Verrassende 
vondsten uit de collectie #1’ [tot 21/9] ❑ 
‘Structuralisme en Architectuur: Herman 
Hertzberger / Jaap Bakema Study 
Centre’ [20/9 tot 11/1/2015]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘The Dissidents’ Travel Guide’ – Tudor 
Bratu [tot 11/10]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Rudolf Steiner (1861-1925). 
Alchemie van het alledaagse’ [tot 
11/1/2015] ❑ ‘Museum to Scale 1/7. 
Een initiatief van de Belgische 
galeriehouder Ronny Van de Velde’ – 

Pierre Alechinsky, Dirk Braeckman, Ann 
Veronica Janssens, Jan de Cock, Rinus 
Van de Velde… [tot 7/12]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff Koons [tot 
28/2/2015] ❑ Lucie Rie (1902-1995) 
– Hans Coper (1920-1981) [tot 21/9] ❑ 
‘Het verraad van de voorstelling’ – René 
Magritte, René Daniels, Daan van 
Golden, David Hockney [tot 8/3/2015] ❑ 
‘Focus Beijing – Collectie De 
Heus-Zomer’ – Zhang Dali, Zhang 
Xiaogang, Qui Xiaofei, Zhang Huan… 
[tot 21/9] ❑ ‘Nobson’ – Paul Noble [tot 
21/9] ❑ ‘Sensory Spaces 4’ – Liu Wei 
[tot 28/9] ❑ ‘75 Jaar Stichting Museum 
Boijmans Van Beuningen’ [tot 26/10] 
❑ ‘One Big Collage’ – Eduardo Paolozzi 
[tot 26/10] ❑ ‘The Big Draw’ – Vincent 
Cardinaal, Studio Urrebuk, S.P.A.M van 
Griensven, Bruno Ferro Xavier da Silva, 
Johan Kleinjan… [4/10 tot 5/10] 
❑ Sef Peeters [11/10 tot 25/1/2015] 
❑ ‘Sensory Spaces 5’ – Siobhán Hapaska 
[11/10 tot 25/1/2015] 
❑ ‘Studio Wieki Somers – Ongewoon 
gewoon’ [11/10 tot 11/1/2015] 
❑ ‘Helen Frik – The Trophy as Used by 
the Artist’ [11/10 tot 6/4/2015] 
❑ Melanie Smith [11/10 tot 11/1/2015] 
❑ ‘Richard Serra´s ´Wassende Bogen´ – 
Doorlopend in beweging’ [11/10 tot 
11/10/2015]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] ❑ ‘Steenbergen 
Stipendium 2014’ [tot 2/11] ❑ ‘Dark 
Knees’ – Mark Cohen [tot 11/1/2015]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘The Art of Travelling. 
Groepstentoonstelling’ – Marjolijn van 
den Assem, Merel Brugman, Yoeri 
Guépin, Frank van der Salm, Noëlle 
Cuppens… [tot 2/11]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Value of Nothing’ – Jeanne van 
Heeswijk, Helmut Smits, Gil & Moti, 
Remco Torenbosch, Jonas Lund, 
Weronika Zielinska… [tot 16/11]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dai Hanzhi: 5000 Artists. The legacy 
of Hans van Dijk’ – Chen Shaoxiong, Wu 
Shanzhuan, Thomas Fuesser, Zhang Peili, 
Xin Kedu (The New Analyst Group)… 
[tot 4/1/2015]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘no thing’ – herman de vries [20/9 tot 
18/1/2015]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 6/9/2015] 
❑ ‘Wederopbouwarchitectuur’ [tot 20/9] 
❑ ‘all’ – herman de vries [20/9 tot 
18/1/2015]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Yes Men. Out-Smarting 
Capitalism’ [tot 30/11]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u (niet 
in juli-aug)
❑ ‘Straßenbild’ – Georg Baselitz [tot 
21/6/2015] ❑ ‘The Essential’ – Inge en 
Martin Riebeek [tot 26/10] 
❑ ‘Een oeuvre’ – Ria van Eyk [tot 26/10] 
❑ ‘Stones & Sketches. Tekeningen en 
schilderijen’ – Robert Zandvliet [tot 
4/1/2015] ❑ ‘Unseen’ – Willie Doherty 
[20/9 tot 18/1/2015]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2014. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2014 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on November 15th, 2014.
Please send your information before
October 15th, 2014 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘New World Embassy: Azawad. Een 
project door Moussa Ag Assarid en Jonas 
Staal’ [tot 9/10] ❑ ‘In the Stomach of 
the Predators’ – Alice Creischer / 
Andreas Siekmann [1/11 tot 28/12]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Dit is het Centraal Museum! 
Topstukken uit vijf collecties’ [tot 
1/9/2015] ❑ ‘Archeologen aan het werk. 
De collectie van het Provinciaal Utrechts 
Genootschap’ [tot 31/12]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Limburgs Finest #2’ – Piet Killaars, 
Judith Krebbekx, Aad de Haas, Mathieu 
Knippenbergh… [19/9 tot 11/1/2015]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 26 16 
do-zo: 11-17u
❑ ‘The Mystic Gardener’ – Peter Doig, 
Irene Kopelman, herman de vries, 
Antonietta Peeters… [tot 2/11]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sluijters’ Grote Oorlog Politieke. 
Oorlogsprenten uit de Nieuwe 
Amsterdammer 1915-1919’ [21/9 tot 
4/1/2015] ❑ ‘Van Gogh tot Cremer. 
Nederlandse kunstenaars in Parijs’ [21/9 
tot 4/1/2015]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘Today Is Tomorrow’ – Sophie 
Taeuber-Arp [tot 16/11] ❑ ‘Docking 
Station. Contemporary Artists Work with 
Artworks from the Aargauer Kunsthaus 
and the Nationale Suisse Collection’ [tot 
16/11] ❑ Max Leiß [tot 16/11]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Gustave Courbet [tot 18/1/2015]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-vr 11-18u do 11-20u30 za-zo 11-17u
❑ David Lamelas [21/9 tot 2/11] 
❑ ‘Festival of the eleventh summer’ 
[21/9 tot 16/11]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Sculpture 1997-2014’ – Charles Ray 
[tot 28/9] ❑ ‘Paul-Martial’s World of 

Ordinary Things. Newly acquired 
photographs from the Herzog Collection’ 
[tot 19/10] ❑ ‘Paul-Martial’s World of 
Ordinary Things. Newly acquired 
photographs from the Herzog Collection’ 
[20/9 tot 4/1/2015] ❑ ‘Caspar Wolf and 
the aesthetic conquest of nature’ – 
Caspar Wolf (1735-1783) [19/10 tot 
1/2/2015] ❑ ‘Dürer and his Circle. 
Drawings’ [1/11 tot 1/2/2015]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Sculpture 1997-2014’ – Charles Ray 
[tot 28/9] ❑ ‘One Million Years – System 
and Symptom’ – Vito Acconci, Josef 
Albers, On Kawara, Falke Pisano, Martha 
Rosler, Hanne Darboven, Andrea 
Fraser… [11/10 tot 6/4/2015]

Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 – 061/335.32.32 
di,wo,vr 12-18u do 12-22u za-zo 12-18u
❑ ‘Selected works’ – Paul Chan [tot 
19/10]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Delay Dust’ – Emanuel Rossetti [tot 
5/10] ❑ Shirana Shahbazi [17/10 tot 
7/12]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 
31/12/2015] ❑ ‘Art, Madness – 
Chocolate. New approaches to Wölfli’ 
– Adolf Wölfli [tot 21/9] 
❑ ‘New Additions to the Collection: 
August Gaul and Martin Lauterburg’ [tot 
11/1/2015] ❑ ‘How to sleep among 
wolves’ – Luzia Hürzeler [tot 20/9]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee. Space Nature Architecture’ 
[tot 16/10] ❑ ‘Expansion Field’ – Antony 
Gormley [tot 11/1/2015] ❑ ‘Special class 
– not for sale’ – Paul Klee [21/10 tot 
1/2/2015]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Ins Offene! Landschaftsdarstellungen 
von Robert Zünd und Ferdinand Hodler 
bis Max von Moos’ [tot 23/11] 
❑ ‘Jetzt will ich einmal schroff meinen 
Weg gehen’ – Hans Emmenegger [tot 
12/10] ❑ ‘Urbanscapes’ – Gabriele 
Basilico (1944-2013) [27/9 tot 23/11] 
❑ ‘Düsseldorf’ – Candida Höfer [1/11 tot 
8/2/2015]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Manifesto! An Alternative History of 
Photography’ [tot 23/11] 
❑ ‘Blow-Up – Antonionis Filmklassiker 
und die Fotografie’ [tot 30/11]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u

❑ ‘Wie aus dem Gesicht geschnitten. 
Portraitbüsten aus der Sammlung’ – 
Carpeaux, Rodin, Rosso, Despiau, 
Lehmbruck… [tot 26/10] ❑ Édouard 
Vuillard (1868-1940) [tot 23/11] 
❑ ‘En suite: Graphikfolgen von Delacroix, 
Redon, Gauguin, Vuillard’ [tot 4/1/2015]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Mirrors for Princes’ – Slavs and Tatars 
[tot 9/11] ❑ ‘Where the energy comes 
from’ – Jana Euler [tot 9/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ ‘Antoine Bourdelle. Sappho’ – Auguste 
Rodin, Aristide Maillol, Antoine 
Bourdelle, Henri Matisse, Alberto 
Giacometti [tot 4/1/2015] 
❑ ‘The torches of Prometheus’ – Henry 
Fuseli/Javier Téllez [tot 12/10] 
❑ ‘Ferdinand Hodler/Jean Frédéric 
Schnyder, curated by Peter Fischli’ [tot 
26/4/2015]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 11-18u do 11-20u za-zo 10-17u
❑ ‘Censorship And The Irrepressible 
Drive Toward Love And Divinity’ – 
Dorothy Iannone [tot 9/11] 
❑ ‘Collection on Display’ – Niele Toroni, 
Christopher Wool, Markus Raetz, 
Gerhard Richter, John Armleder… [tot 
9/11]
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DE WITTE RAAF
www.dewitteraaf.be
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Abonnement

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt of  wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan kan u een (steun)abonnement 
nemen. Via PayPal kan u op www.dewitteraaf.be een 
doorlopend (steun)abonnement nemen. U kan het bedrag 
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nummer waarbij het abonnement moet ingaan. Let op: 
gebruik het juiste rekeningnummer voor uw land! Losse 
nummers van De Witte Raaf  kunnen op dezelfde wijze 
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Personalia

Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstel-
ler van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandesti-
ne in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).

Marc De Cock Oud-voorzitter van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) (1979-1995). 
Gewezen lid van de Toezichtscommissies van het Museum 
voor Schone Kunsten en het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent.

Dirk Lauwaert (1944-2013) Schreef  o.a. over film, foto-
grafie, beeldende kunst en mode. Hij doceerde jarenlang 
fototheorie en fotogeschiedenis aan de Hogeschool Sint-
Lukas Brussel en cultuursociologie aan het RITS. 
Belangrijke eerdere werken zijn Artikels (Brussel, De 
Gelaarsde Kat, 1996), Dromen van een expeditie – Geschriften 
over film 1971-2001 (Nijmegen, Vantilt, 2006), Lichtpapier 
– Teksten over fotografie (Antwerpen, FotoMuseum, 2007) 
en Onrust (Aalst, balanseer, 2011). In 2013 verscheen 
posthuum De geknipte stof (Tielt, Lannoo), dat zijn teksten 
over mode en kledij bundelt.

Bart Meuleman Schrijver, dichter en theatermaker. De 
voorbije jaren maakte hij voorstellingen voor Toneelhuis, 
KVS en NTGent, waaronder de monoloog Martens (2006) 
en twee voorstellingen op basis van het werk van Maurice 
Gilliams: Gregoria (2011) en De man in de mist (2012). Met 
Herwig Ilegems schreef  en regisseerde hij de komische serie 
Duts voor Canvas (2010). In 2014 verscheen zijn autobio-
grafische roman De jongste zoon (Amsterdam/Antwerpen, 
Querido). Op 8 januari 2015 gaat zijn voorstelling Sirene in 
première in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.

Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen 
Brams): The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van 
Eyck Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009); Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, 
DuMont, 2011).

Ernst van Alphen Hoogleraar Literatuurwetenschap aan 
de Universiteit Leiden. Zijn boek Staging the Archive: Art and 
Photography in Times of  New Media verschijnt binnenkort bij 
Reaktion Books in Londen.

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität  
 Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen) 

Submissions to De Witte Raaf  may be written in Dutch, English, French or 
German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be) for consideration. 
Articles are subject to a process of  peer review; the final decision to pro-
ceed to publication rests with the Editor. All texts are published in Dutch.

Dirk Lauwaert – The Early Years (1964-1970)

This dossier explores the early years of  writer and critic Dirk 
Lauwaert (1944-2013), who wrote for De Witte Raaf from 
1992 (shortly after Koen Brams became editor-in-chief) until 
shortly before his death in 2013. In collaboration with Bart 
Meuleman and on the occasion of  the first anniversary of  
Lauwaert’s decease, De Witte Raaf presents a first exploration 
of  Lauwaert’s early career as a writer from 1964 to 1970, a 
period in which he almost exclusively concentrated on film. 
The dossier comprises: a chronical of  his youth and early 
years, written by Bart Meuleman; a collection of  nine texts 
by Lauwaert from these years; and a complete bibliography 
of  the essays Lauwaert published in those magazines where 
he made his first appearance between 1965 and 1970. The 
nine texts (in chronological order) are: Ward Hermans – Jan 
van Gent, 1 februari 1964 (a text on a Flemish conservative 
writer kept as a typoscript in the Letterenhuis, Antwerp, and 
probably never published); three texts from 1965 entitled 
Il Deserto Rosso, Jean-Luc Godard – Alphaville and Pasolini, all 
published in the magazine Universitas (Leuven); a 1967 essay 
on Ingmar Bergman published in Film en televisie; three texts 
on Greta Garbo, Eric Rohmer and Howard Hawks respectively, 
published in Universitas in 1969; and a 1970 article entitled 
Filmkunst of  cultuurindustie [‘Art Film or Culture Industry’], 
published in Kunst en cultuur. Both this collection of  texts and 
Meuleman’s chronical underline Lauwaert’s development 
from a passionate engagement with avant-garde film and 
nouvelle vague to a more critical stance towards radical avant-
garde cinema. This development coincided with a growing 
belief  in the potential of  classical (Hollywood) film and in the 
increasing valorisation of  the actor as an author. 

Dirk Lauwaert – film

Ernst van Alphen – The Disenchantment of  Collecting

This text analyses the exhibition Le Mur, recently held in La 
Maison Rouge, Paris. It begins with comments on Duchamp’s 
Green Box (1934) and other works in the shape of  boxes by this 
artist. Le Mur itself  consisted of  a huge number of  pieces from 
the collection of  Antoine de Galbert – founder and director of  
La Maison Rouge – presented along the walls according to a 
system which was ‘decided’ by a computer. Van Alphen argues 
that both Duchamp’s ‘boxes’ and Le Mur show us that every 
collection tends towards pure storage, an amassing of  things 
without any cultural meaning or signification.

Marcel Duchamp – La Maison Rouge, Paris – Antoine de Galbert

Koen Brams & Dirk Pültau – The birth of  the Museum 
of  Contemporary Art in Ghent. Conversation with Marc 
De Cock, former president of  the ‘Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst’, Ghent 

This second episode of  a conversation with Marc De Cock, 
former president of  the ‘Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst’ (V.M.H.K.) [Association for the Museum 
of  Contemporary Art] in Ghent, discusses De Cock’s role in 
the activities of  the association from 1965 to 1975. The 
conversation starts with De Cock’s taking a seat on the 
Acquisitions Committee of  the Museum of  Fine Arts in Ghent, 
where he and other members of  the V.M.H.K. argued for the 
acquisition of  works of  contemporary art. Under pressure from 
these members, in 1973 the Acquisitions Committee was split 
into two committees, one for older and one for contemporary 
art. Two years later, this move was followed by an even more 
radical split up of  the Museum of  Fine Arts into two museums, 
one for ‘old art’ (in this case pre-1945) and one contemporary.

Marc De Cock – Vereniging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst (V.M.H.K.) – Karel Geirlandt (1919-1989) – Kunst na 
45 (exhibition with works from the collection of  the V.M.H.K. 
in Abbey Saint Peter, Ghent, 1971) – Cultureel Informatief  
Centrum (C.I.C.) [‘Cultural Information Centre’, exhibition 
space V.M.H.K., 1972-1980]
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BOGERTGALLERY
Zeedijk-Het Zoute 732 . 8300 Knokke-Zoute

 www.bogertgallery.be / knokke@bogertgallery.be / T direct +32(0)50 688 236

ARMANDO

24 augustus - 29 september 2014
Alle dagen van 11 tot 18 uur

Gesloten op dinsdag

Melancholie 16-5-98 200x200cm


