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Postintellectualiteit

Freischwebende Intelligenz?
Bestaat er nog een freischwebende
Intelligenz? En als er nog ‘vrije intellectuelen’ zijn, waar houden ze zich dan op?
Deze vragen liggen ten grondslag aan dit
nummer, dat je als epiloog bij de twee
voorgaande nummers over Dirk Lauwaert
kunt lezen.
In de openingstekst toont Rudi
Laermans dat de intellectueel ‘maatschappelijk passé’ is. Laermans vat die ‘dood van
de intellectueel’ op als de ontkoppeling van
een aantal eigenschappen van de oude intellectueel, zoals de ‘operaties van vrijdenkerij, engagement of kritiek, essayistiek en
publieke zichtbaarheid’ of van engagement
en ‘het spreken in naam van de waarheid’.
Die ontwikkeling heeft tot een ‘post-denken’ geleid dat zijn geloofwaardigheid
vooral via een ‘authentiek spreken’ – ‘hier
sta ik voor’, ‘dit heb ik meegemaakt’…
– moet afdwingen. Brengt dit vaak nog
uitstekende essayisten (en overtuigende
moralisten) voort, dan ziet Laermans vandaag twee schijnfiguren opdoemen die
niets meer met authentieke vrijdenkerij
vandoen hebben: de opiniemaker en de
radical chic-academicus – respectievelijk
een door de media ingehuurde academicus
die zich aan de opgelegde formats houdt,
en een politiek-correcte ‘identiteitsdenker’
die zijn ‘engagement’ louter in peer-reviewed tijdschriften afficheert.
Hans Demeyer heeft nog een recent
en authentiek voorbeeld van een vrije
intellectueel gevonden: de Britse cultuurtheoreticus Mark Fisher (1968-2017). Er
is dus hoop, zou je zeggen, maar Demeyer
laat zien hoe zwaar het is om de rol van
vrije intellectueel in de eenentwintigste
eeuw op zich te nemen. Fisher blijkt een
‘precaire arbeider’, een ‘rusteloze zombie’
en een ‘overgestimuleerde slapeloze’, die
een inkomen bijeenharkt ‘door kritisch
te schrijven over datgene wat hem onderuithaalt […] en waarvan hij niettemin
uitgeput op drift raakt’. Onderhevig aan
depressies brengt hij zijn eigen fragiele
gestel in de openbaarheid en tracht zo
zijn persoonlijke ervaring te objectiveren,
in de hoop dat er ‘een strijd voor andere
[…] bestaanscondities [kan] ontstaan’.
Die ultieme poging om de relatie tussen
‘engagement’ en ‘waarheidsgedachte’ te
herstellen, strandt in januari 2017, wanneer Fisher zich van het leven berooft.
Mark Fisher cultiveerde de ‘ontsnapping
aan [zichzelf] via de kritiek’. De parallel
met de analyse van het schrijverschap van
Dirk Lauwaert door Bart Verschaffel is
frappant. Het naakte leven is onleefbaar,
de waarheid onacceptabel, de realiteit
onverdraaglijk, ziet de jonge Lauwaert in.
Daarom moeten ze een vorm krijgen, omkleed worden met ‘‘fictie’ – kledij, taal […]
beeld, verhaal – […] die de ‘natuur’ vervangt of transformeert’. Die ontsnapping
aan het immanente leven is niet zomaar
een ‘thema’ bij Lauwaert, ze vormt de kern
van zijn schrijfproject: ‘schrijven tot het
einde als het ‘vorm’ geven aan het eigen
leven, met de tekst als een beeld waarin
men tegelijk verschijnt en verdwijnt, zich
toont en zich terugtrekt.’
Lauwaert was een meester van de ‘korte
piste’ en van de fragmentaire, gebroken
vorm. Eddy Bettens buigt zich over auteurs die dat soort kwaliteiten tot programma maken: schrijvers van boeken die
enkel uit notities bestaan. Het zijn ‘notitieschrijvers’ die met open handen weten
te schrijven, aldus Bettens, ‘zonder iets te
verwachten, zonder macht of ambitie’.
Het nummer bevat ook twee ‘losse’
teksten. ‘Is dit linkse of rechtse kunst, of
is deze vraag misplaatst’, vraagt Arnold
Heumakers zich af terwijl hij door de
tentoonstelling Erich Wichman, vrije radicaal in Centraal Museum Utrecht wandelt.
Erwin Jans herlas Orientalism (1978) van
Edward Said, en raadt hedendaagse diversiteitsdenkers die met dat boek dwepen
aan om ook de zwaktes ervan – zoals het
schematische en binaire denken waartoe
het zich leent – in overweging te nemen.
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RUDI LAERMANS
1.
Al in 1984 trok Jean-François Lyotard in
een kort essay een ‘grafsteen’ op voor de
intellectueel, in het bijzonder voor de politiek geëngageerde variant.1 Het is verleidelijk deze geste nogmaals te herhalen en te
beginnen in die bijna-voltooid verleden tijd
waar taalkundigen ten onrechte zo weinig
aandacht voor hebben: ‘Er was eens… maar
het is haast verdwenen.’ Maar dat gebaar
zou weinig zinvol zijn. In het door Lyotard
geboetseerde woordengraf verkeert het lijk
van de intellectueel ondertussen al een tijdje in staat van ontbinding. En zoals dat gaat
met al langer ter aarde bestelde helden, is de
figuur zelf haast vergeten. Nauwelijks
iemand heeft het überhaupt nog over de
intellectueel, tenzij juist om er een bijna verdwenen mensensoort mee aan te duiden.
Voor zover er in het Westen nog intellectuelen bestaan, gaat het dan ook voornamelijk
om dinosaurussen of leven ze een spookbestaan in de catacomben van samenleving
en cultuur (in Rusland, Afrika of China
mag dat helemaal anders liggen).
De intellectueel is maatschappelijk passé,
maar dat geldt niet per definitie ook voor de
eigenschappen die traditioneel met deze soci-

ale figuur werden geassocieerd. Typerend
voor de intellectueel was het samengaan
van vrijdenkerij, een waardegeladen
engagement dat vaak overliep in een uitgesproken politieke opstelling, een grote taalvaardigheid, en een zekere publieke zichtbaarheid.2 De intellectueel, type Jean-Paul
Sartre of Umberto Eco, kon een literair
auteur of een academicus zijn, of beide.
Maar in de positie van intellectueel dacht
hij voor eigen rekening. Los van welk partijstandpunt of disciplinair gebod ook, nam
hij kritisch stelling in binnen de openbaarheid, en beschouwde hij het essay als de
levensader van het vrije denken.
Hypothese: ‘de dood van de intellectueel’
is voor alles de ontkoppeling van de operaties van vrijdenkerij, engagement of kritiek,
essayistiek en publieke zichtbaarheid.
Sommige van deze eigenschappen kunnen
natuurlijk nog samengaan. Maar het totale
plaatje van de Intellectueel – uiteraard heb
ik het over een historisch ideaaltype – is
zoekgeraakt.
2.
In de geschiedenis van de intellectueel zorgt
de vraag of waardebetrokkenheid en persoonlijk engagement wel of niet op een
waarheidservaring berusten voor de beslis-

sende cesuur. Voor iemand als Theodor W.
Adorno vormen kunst- of cultuurkritiek en
het verdedigen van de Waarheid twee zijden
van eenzelfde munt. Vandaar zijn door
velen als irritant ervaren decreterende
schriftuur, evenals zijn tomeloze inzet voor
de artistieke avant-garde: haar letterlijk of
figuurlijk gebroken, weinig harmonieuze
kunstwerken zouden op een niet-wetenschappelijke, maar desalniettemin objectieve manier het bestaande gebrek aan samenhang en de vigerende conflicten binnen de
maatschappij representeren.3 In bijvoorbeeld het werk van de latere Barthes is kritiek daarentegen helemaal geen zaak van
een tegelijk waarde- en waarheidsgeladen
engagement. Koersend op de semiotiek had
de vroege Barthes al beduidend minder
moeite dan Adorno met de massa- of consumptiecultuur.4 De late Barthes afficheert
zich nadrukkelijk als een poststructuralist
die niet langer de harde wetenschappelijke
claims van diezelfde leer der tekens onderschrijft.5 Hij geeft de positie van universele
intellectueel dan ook op en staat veeleer
langs de kant van de specifieke intellectueel,
die zich engageert voor welbepaalde kwesties en de rechten van minderheidsgroepen.6 Maar is de specifieke intellectueel die
voorbij de waarheid denkt en Nietzsches
bekende ‘dood van God’ volkomen ter harte
neemt nog wel een intellectueel? Is kortom
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de intellectueel niet per definitie een modernistische figuur, een die intrinsiek is verbonden met de cultuur van het seculiere waarheidsgeloof?
De verschillende uitingen van post-denken (poststructuralisme, postmodernisme…) hebben de band tussen waardebetrokkenheid en het spreken in naam van de
waarheid, dat tot vandaag een flink deel
van de verlichtingstraditie blijft kleuren,
rücksichtslos doorgeknipt. Post-denken
verruilt in wezen de ideologiekritiek van
Marx en het daarmee verbonden model van
zijn en schijn, waarheid en illusie, voor een
nietzscheaans perspectivisme. Onthullen of
ontmaskeren (van verborgen belangen,
latente mechanismen…) maakt plaats voor
het poneren van andere waarden of het
affirmeren van alternatieve mogelijkheden,
zonder die ook meteen als juister voor te
stellen. Michel Foucault historiseert deze
wending (iedere periode heeft haar kenmerkend episteme of waarheidsregime),
Jacques Derrida praktiseert ze uiterst joyeus
en codificeert ze tevens: waarheidsgebonden kritiek maakt plaats voor een praktijk
van deconstructie die juist het geconstrueerde karakter van waarheidsclaims
belicht, in het bijzonder binnen de filosofische traditie.7 De verschuiving krijgt met de
doorbraak van de per definitie meervoudige
identiteitspolitiek tijdens de tweede helft
van de jaren negentig ook een belangrijke
politiek-maatschappelijke uitloper. Essen
tialistische en door sterke waarheidsclaims
gekleurde ideeën over gender, volk of etnie
én klasse worden consequent gedeconstrueerd.8 Behalve theoretisch gebeurt dat ook
praktisch-politiek. Binnen het feminisme
bijvoorbeeld maakt het traditionele achterstandsdenken en ijveren voor meer gelijkheid plaats voor een bontgekleurde queer
politics. Zij vult de spreekwoordelijke leegte
die ontstaat met het opgeven van de idee
van een vastliggende geslachtsidentiteit
met een pluraliteit van hybride levensvormen en -stijlen.
Door de normalisering van het post-denken verschijnt alle engagement als een subjectief getekend perspectivisme; daarom doet
het thans haast per definitie moralistisch,
eerder dan politiek aan. Met je publieke keuze
voor deze en geen andere waarde(n) ‘sta je
ergens voor’, engageer je je voor welbepaalde
definities van het wenselijke onder uitsluiting van andere: die zijn onwenselijk. Maar
wie wil er vandaag nog een moralist zijn, ook
al heeft men in alle betekenissen van het
woord een zuiver nietzscheaans geweten?
Hoe kan je trouwens opkomen voor het
goede of het maatschappelijk achtenswaardige – of gewoonweg een leefbare planeet en
toekomst – wanneer moraal voor alles een
zaak van persoonlijk perspectief lijkt? Drama
van de post-kritiek: de winst aan intellectuele
plausibiliteit wordt betaald met een navenant verlies aan publieke geloofwaardigheid
en slagkracht. Het is heus geen toeval dat een
Alain Badiou of een Slavoj Žižek, die door
hun luide politieke engagement en dito stijl
onwillekeurig aan Sartre herinneren – en
mede daarom als intellectuele dinosaurussen overkomen – zich nog wél op de waarheidsnotie beroepen (hun gelijkstelling van
de waarheidsnotie met Jacques Lacans
begrip van ‘het Reële’, of het niet symboliseerbare ‘Ding an sich’, verschilt overigens
drastisch van de gangbare notie van waarheid als een objectieve afbeelding of weergave van ‘dat wat het geval is’).9
3.
Net als de meeste andere geschriften van
Roland Barthes uit de jaren zeventig is
Roland Barthes par Roland Barthes een gewild
dubbelzinnig boek.10 Het doet sterk autobiografisch aan, soms op het onbeschaamde af, maar de potentieel exhibitionistische
inslag wordt getemperd door het consequente gebruik van de hij-vorm. Barthes
observeert zichzelf vanuit een buitenstaandersstandpunt, alsof hij met een bijna
antropologische blik iemand anders bekijkt
en becommentarieert: een man wiens
maniertjes, gewoontes en onhebbelijkheden hem intrigeren. Tegelijk zorgt het perspectief van de ‘binnenstaander’ feitelijk
voor de basislaag. Conform de titel van het
boek valt er immers niets te analyseren
indien niet eerst – of tegelijk – verslag wordt
gedaan van bepaalde persoonlijke emoties,
van specifieke subjectieve voorkeuren en
aversies enzovoorts. Een opsomming als ‘hij

houdt (niet) van…’ veronderstelt inderdaad
zowel de subjectpositie als haar transformatie in een geobserveerd object.
In Against Everything (Mark Greif),
Vechtmemoires (Joost de Vries) en Ex (Peter
Vermeersch) – ik noem ietwat lukraak, maar
natuurlijk niet volstrekt willekeurig enkele
recent verschenen essaybundels – affirmeren de auteurs veel sterker de subjectieve
positie van waaruit ze observeren én waarderen, zonder die ook nog eens in tweede
instantie te willen objectiveren.11 Greif en
De Vries schrijven over heel uiteenlopende
onderwerpen en laten zich, naar ondertussen goed postmodern gebruik, weinig gelegen liggen aan het verschil tussen hoge en
lage cultuur (waarbij Mythologies van
Barthes als ‘oermodel’ blijft fungeren). Zo
heeft Greif het onder meer over alternatieve
voedingsgewoonten, het begrip ervaring,
popmuziek (Radiohead, punk, rap), de oorlog in Irak, realiteitstelevisie, en de figuur
van de hipster. Vermeersch lijkt de meest
politieke auteur omdat hij het consequent
over ex-Joegoslavië heeft. Hij kiest evenwel
voor een kruimelig aandoend reisverslag
waarin meer algemene beschouwingen en
individuele reisanekdotes of persoonlijke
indrukken elkaar gedurig afwisselen.
Het subjectivisme van Greif, De Vries of
Vermeersch getuigt niet direct van ‘de grote
vlucht inwaarts’ die Thijs Lijster als een van
de grote kwalen van onze tijd beschouwt.12
Deze auteurs lopen niet weg van de wereld
en haar Grote Kwesties, zoals de dreigende
ecologische Apocalyps: die thema’s worden
wel degelijk aangesneden. In lijn met het
post-denken lijkt engagement bij deze jonge
essayisten echter in de eerste plaats een
zaak van de eigen individuele moraliteit:
‘hier sta ik voor’ – met of zonder uitroepteken, en vooral zonder veel tweedeordeobservatie (Greif is van het drietal zonder twijfel de meest reflexieve). In feite regeert
onderhuids nogal dwingend en zonder veel
bezinning de tegenwoordig dominante
moraliteit van de authenticiteit. ‘Dit ben ik’,
‘dit heb ik gezien’, ‘dit heb ik meegemaakt’,
‘dit denk ik’: de modus van de zelfgetuigenis
primeert. De Vries speelt met deze alom
ingeburgerde standaard, die thans als een
gedeelde sociale verwachting werkt, nog
geregeld een postmodern kat-en-muisspelletje door flegmatiek te ironiseren. De licht
spottende toepassing van de nieuwe imperatief van het oprechte spreken haalt echter
de opvallend ambigue zelfpresentatie helemaal niet onderuit. In dat eigenhandig
gepenseelde zelfportret verschijnt De Vries
als iemand die geregeld terugverlangt naar
de behaaglijkheid en de zekerheden (bijvoorbeeld in de omgang tussen mannen en
vrouwen) van de oude wereld die hij als
groen-linkse jongeman afwijst. Juist deze
ambivalentie zorgt voor een effect van
authenticiteit dat de soms breed geëtaleerde
ironie enkel versterkt.
In de cultuur van het veralgemeende subjectivisme, waarvan het post-denken intellectueel akte heeft genomen, dient de waarde van oprechtheid of echtheid de publieke
communicatie alsnog te stutten. Tegelijk
beseft iedereen dat het om een imaginair of
denkbeeldig, nimmer te verifiëren steunpunt gaat. Iedere communicatie in het register van de authenticiteit is een gooi naar
geloofwaardigheid waarvan je als luisteraar
of lezer natuurlijk weet dat ze geconstrueerd
en geënsceneerd is, vaak overigens met heel
veel zelfgeloof van de kant van de betrokken
spreker of schrijver. Authentieke communicatie is een artefact dat haar eigen gemaaktheid moet verbergen, oprechtheid een
manier van verschijnen die je kan leren en
zelfs zodanig sterk kan verinnerlijken dat ze
een zijnswijze lijkt. Juist daarom prefereerde
Barthes de afstandelijke hij-vorm: tegenover
‘het werkelijkheidseffect’ koos hij voor het
brechtiaanse V- of vervreemdingseffect.13
Anders dan pakweg tijdens de jaren vijftig
is authenticiteit helemaal geen subculturele
waarde meer, laat staan een subversieve.14
Zo is de thans dominerende realiteitstelevisie, in brede zin (dus incluis bijvoorbeeld
interview- of praatprogramma’s), wezenlijk authenticiteitstelevisie en behoort de
paradoxale slogan ‘be yourself, buy this’ al
lang tot het standaardrepertoire van reclamemakers. Dat oprechtheid desondanks
ook fungeert als draagvlak voor kritische
essayistiek, zegt behalve over het moralisme
en scepticisme van het post-denken ook veel
over het onvermogen om daarbinnen nog
een enigszins systematische theorie te ontwikkelen. Zo’n samenhangend stelsel van

een resem begrippen of een aantal basisaxioma’s of kerninzichten, al dan niet onderbouwd met een specifieke redeneerwijze,
maakt dat je grip hebt op de werkelijkheid
en singuliere fenomenen vanuit een groter
geheel kan duiden. Barthes beschikte bijvoorbeeld over de semiotiek (met het simpele onderscheid tussen betekenaar, betekende en referent kom je al een heel eind) en
Adorno was een meester in de dialectische
analyse van eender welk verschijnsel; wie
dan weer zoals Žižek vasthoudt aan het uitgangspunt dat we in een kapitalistische
maatschappij leven, kan de sociale werkelijkheid decoderen in termen van een veelvoudig klassenconflict.
Greif, De Vries en Vermeersch zijn uitstekende essayisten en overtuigen daarom ook
als moralisten. Als trefzekere taalregisseurs
weten ze met goedgekozen woorden en dito
zinnen, aaneengesmeed tot soepel lopende
paragrafen, geloofwaardige zelfportretten
of oprecht aandoende lees- en reiservaringen op te roepen. En toch: je mist iets wanneer je hun essays naast die van illustere
voorgangers legt (het moeten niet noodzakelijk gecanoniseerde beroemdheden als
Adorno of Barthes zijn). Dat iets is dus niet
per se de Waarheid, want daar koerst de late
Barthes evenmin op. Veeleer ontbreekt de
grotere greep die getuigt van een breder
inzicht. Essayisme wordt gewoonlijk geassocieerd met aanstekelijk verwoorde denkpogingen die per definitie verbrokkeld en onaf
zijn, en daarom ook tot verder denken uitnodigen. Maar klopt deze typering? Is ze
niet te lui, te gemakkelijk, en vooral te zeer
toegesneden op de essayistiek van de kant
van literatoren? Zijn er niet ook legio
essayisten die zich impliciet committeren
aan een omvattender theorie of een consistente analysemethode, die ze dan eventueel
in andere geschriften verduidelijken? Zelfs
in het fragmentarische werk en de middelpuntvliedende geschriften van Walter
Benjamin, vaak toch gezien als de vader van
het vrije essayisme, is allicht een verborgen
leer aan het werk (die stelling heeft althans
Lieven De Cauter met veel verve verdedigd).15 Paradox van de postintellectueel:
door zijn perspectivisme kan hij de wereld
niet langer als eenheid denken en haar dus
ook niet meer ‘aanschouwen’.16
4.
Tijdens de jaren negentig ging vooral in het
Duitse taalgebied een niet onaardig aantal
links georiënteerde academici zich in de systeemtheorie van Niklas Luhmann verdiepen.17 Dat was nogal vreemd, aangezien
Luhmann te boek stond als een eerder centrumrechts of technocratisch auteur, zeker
in de ogen van Jürgen Habermas en co. Hij
was in ieder geval géén erfgenaam van de
Kritische Theorie, integendeel. De toenmalige aantrekkingskracht van zijn werk was
dan ook tot op grote hoogte een effect van
het post-denken, dat in de sociale wetenschappen de grandioze waarheidsclaims
van bijvoorbeeld een Pierre Bourdieu in vele
ogen ongeloofwaardig had gemaakt.
Luhmanns maatschappijtheorie stoelt
inderdaad op een kennistheorie die voor het
volle pond constructivistisch is: systemen
bestaan slechts voor zover men de wereld
observeert aan de hand van het onderscheid
tussen systeem en omgeving. Niets of niemand verplicht tot deze manier van inspecteren of expliciteren. En vooral gaat de pointe van dit tegelijk simpele en verstrekkende
uitgangspunt in dezelfde richting als
Derrida’s beruchte uitspraak ‘il n’y pas de
hors-texte’: wat je waarneemt, hangt af van
de gebruikte betekenissen. Ook bij Luhmann
regeert dit ‘interpretativisme’, al onderstreept hij wel beduidend sterker dat de
wereld altijd ook kan terug- of tegenspreken
(bijvoorbeeld door het niet-inlossen van een
specifieke verwachting die is gebaseerd op
een welbepaalde interpretatie; dat is overigens ook de logica van hypothese en toetsing
in hard-wetenschappelijke experimenten).
Post-denken doordrenkt tevens Luhmanns
typering van het wetenschapssysteem, dat
zoals ieder sociaal systeem bestaat uit naar
elkaar verwijzende communicaties (in de
wetenschap is die zelfreferentialiteit overduidelijk, zie de cruciale rol van citaten in
publicaties).18 Wetenschappelijke communicatie draait rond het onderscheid – of de
code – ‘waar versus onwaar’. Deze distinctie
is echter inhoudelijk neutraal: ‘waar’ en
‘onwaar’ zijn op zich genomen lege beteke-

naren. In Luhmanns terminologie bepalen
daarom programma’s feitelijk of een uitspraak aan de waar- of onwaarzijde wordt
geattribueerd. Dan hebben we het over theorieën of onderzoeksmethoden en -technieken, die er inderdaad in veelvoud zijn, zeker
binnen de humane wetenschappen.
Homogeniteit (de code waar versus onwaar)
valt dus zeer goed samen te denken met pluraliteit (het meervoud aan programma’s).
Het klonk en klinkt inderdaad als perfect
gestemde postmoderne muziek voor derridiaans geschoolde sociologische oren.
Anders dan bijvoorbeeld Derrida is
Luhmann een post-denker mét een Grand
Theory in de aanbieding. Wat evenwel bijzonder bijdroeg tot de intellectuele lokroep
van zijn denken, ook buiten de sociale
wetenschappen, is de afwisseling in ‘s mans
geschriften tussen droge abstractie en een
ironische gevatheid, waarbij Luhmann
meermaals van ijle conceptuele hoogtes
afdaalt naar de peripetieën van het alledaagse leven. Luhmann is inderdaad een
grootmeester in de spitse entr’acte. In
Soziale Systeme analyseert hij bijvoorbeeld
bladzijdenlang intieme communicatie als
een specifieke vorm van interpenetratie
(alleen al die uitdrukking!) waarin ‘Ego’ zijn
ervaring van de complexiteit van de wereld
ter beschikking stelt (sic!) aan ‘Alter’, en
vice versa. Daarbij worden Ego en Alter
tevens door elkaars complexiteit gefascineerd – tot de partners op elkaar zijn uitgekeken omdat de andere van een onbekende
boeiende x-factor in een krassende zeur is
getransformeerd, en de relatie wordt afgebroken. Wat precies in Ego/Alter aanspreekt, onttrekt zich regelmatig aan communicatie: geen intimiteit zonder de
ervaring van communicatief onvermogen.
‘De rest is zwijgen’, zo besluit Luhmann
puntig zijn analyse, om er even verderop sec
aan toe te voegen: ‘En de sociologie is wel als
laatste geroepen om voorstellen uit te werken voor zwijgende liefdes.’19 Voor dit soort
oneliners, waarin Luhmann nogal gul grossiert, lees je zijn boeken dus ook.
Thematisch bekeken is Luhmanns werk
eveneens een voorbeeld van vrijdenkerij.
Vermits hij maatschappijtheorie bedreef,
kon Luhmann het over zowat alles hebben,
waarbij hij meer dan eens te werk ging op
een hoogst speculatieve manier, zonder zich
aan empirische of andere verbods- of
gebodsbepalingen te houden. Denken in
alternatieven of sociologische verbeeldingskracht zit trouwens ingebakken in het zogeheten equivalentenfunctionalisme van
Luhmann: vraag bij de oplossing van een
probleem, in brede zin, altijd naar andere,
gelijkwaardige mogelijkheden. Thans lost
bijvoorbeeld het onderwijssysteem het
maatschappelijk basisprobleem van het
gericht overbrengen van gespecialiseerde
kennis op. Moet dat laatste echter per se
gebeuren op een schoolse manier, binnen
aparte ruimten en met behulp van soms
‘versaaiende’ pedagogische technieken?
Zijn er geen alternatieve oplossingen?
Luhmann lezen, dat is evenwel voor alles
de ervaring van een geweldige denkvrijheid
binnen het kader van een zelfreferentiële
supertheorie waarin ieder concept naar een
of meer andere begrippen verwijst.
Luhmanns systeemtheorie is conceptueel
erg technisch, abstract en formalistisch;
tegelijk bezit ze een erg open karakter, precies omdat iedere definitie van één enkele
notie andere termen in het spel brengt. Juist
daarom waarschuwt Luhmann aan het
begin van Soziale Systeme dat de manier
waarop hij zijn theorie in dat boek presenteert contingent is: het geheel van basisbegrippen had ook in een andere volgorde, en
vooral via andere dwarsverbindingen, ontvouwd kunnen worden. De denkvrijheid
verplicht tot zelfbeperking of – in goed luhmanniaans – tot complexiteitsreductie,
maar die laatste bezit nooit een noodzakelijk
karakter omdat Luhmanns systeemtheorie
niet hiërarchisch of deductief is opgebouwd
en veeleer woekert als een tegelijk wild en
getemd rhizoom. Theoretiseren verandert
zo in een zichzelf ritmerend spel, een zichzelf structurerend speculeren van en met
een denkkracht die zichzelf niet kent. Op de
keper beschouwd is Luhmanns ironische
‘an-archisme’ het sociaalwetenschappelijke
spiegelbeeld van de vrijdenkerij die Gilles
Deleuze & Félix Guattari tijdens de jaren
zeventig op een speels-ludieke manier binnen de psychoanalyse en de filosofie praktiseerden. Maar terwijl de ‘linkse’ Deleuze &
Guattari volop school maakten als post-den-
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kers, is de impact van het werk van de
‘rechtse’ Luhmann al op z’n retour. Die verschillende receptie is misschien vooral indicatief voor de reductie van politiek tot
moraal in progressieve middens.
5.
‘De dood van de intellectueel’ wordt vaak
verbonden met een dubbele ontwikkeling:
de degradatie van de universiteit tot een efficiënte kennisfabriek enerzijds, de verdere
institutionalisering van de spektakelmaatschappij en haar mediacratie anderzijds.20
Beide evoluties hebben te maken met de
algemenere trend richting vermarkting,
commercialisering en rendementsdenken.
Tegelijk getuigen ze van de sterk gestegen,
nog altijd toenemende grip van het managementdenken of de neoliberale vorm van
bestuurlijkheid op (quasi)overheidsinstellingen als publiek gefinancierde universiteiten
of omroepen.21 Deze tendens gaat gepaard
met ontiegelijk veel ‘neobureaucratisering’
en een navenante deprofessionalisering.
Ziekenhuizen of universiteiten vertrekken
bijvoorbeeld in de organisatorische omgang
met artsen of docenten niet langer van een
basisvertrouwen in de professionele vermogens van hun medewerkers. Een alomvattende, bijwijlen totalitair aandoende controlecultuur moet een doeltreffende aansturing
(sic!) mogelijk maken, liefst op basis van
kwantificeerbare gegevens.
Er wordt terecht nog altijd het nodige misbaar gemaakt over zowel de nieuwe universiteit als de verdere vermarkting van de
publieke sfeer (dat proces slaat overigens
behalve op de massamediamieke openbaarheid ook op de gemeenschappelijke, met
overheidsgeld bestierde territoriale ruimte
of plaatsen: de platte commercialisering
van bijvoorbeeld stationshallen is gewoonweg stuitend). Dat gerechtvaardigde ongenoegen mag een meer afstandelijke analyse
niet in de weg zitten en het zicht ontnemen
op de ondertussen ontstane nieuwe koppelingen tussen universiteit en media, of op de
twee nieuwe figuren die in het kielzog van
de tendensen richting neoliberalisering en
mediatisering zijn ontstaan: de radical
chic-academicus en de opiniemaker. Beiden
doen alsof ze de intellectueel-oude-stijl binnen een ondertussen getransformeerde
omgeving hebben heruitgevonden en enkel
de vorm wat hebben aangepast. In werkelijkheid gaat het om onvolkomen simulaties, geen geactualiseerde reïncarnaties.
Mede met het oog op het aantrekken van
studenten zijn universiteiten uit op een bredere zichtbaarheid en omarmen ze daarbij
de media op minstens twee manieren. Ze
houden van scoops: ze zien graag dat kranten of nieuwsuitzendingen berichten over
wetenschappelijk onderzoek dat binnen de
muren van de eigen instelling wordt verricht. Daarnaast moeten professoren en
andere onderzoekers bijdragen tot wat in
Vlaanderen gewoonlijk het maatschappelijk debat wordt genoemd, en dat alweer met
het oog op een verhoogde zichtbaarheid.
Intern-organisatorisch wordt dat uitvloeien
van academische inzichten over de samenleving geboekstaafd als maatschappelijke
dienstverlening, naast onderwijs en onderzoek een van de drie hoofdopdrachten van
een universiteit. Er gaan her en der al stemmen op om deze activiteit, waaronder in
principe ook economisch nuttiger bezigheden als consulting vallen, naar het voorbeeld van de UK in termen van een standaardiseerbare output te benaderen.
Dystopie van de idee van publieke intellectualiteit: een academicus publiceert krantenbijdragen of essays omwille van de credits die het oplevert, en dus bij voorkeur in
uitgaven en op blogs met een hoge ranking… Een stuk van achthonderd woorden
in De Standaard zal ongetwijfeld hoger worden ingeschat dan een langere, meer doortimmerde bijdrage in een nicheblad als De
Witte Raaf. En hoe hoog zal Twitter scoren?
Het zal allicht afhangen van het aantal volgers dat je bereikt…
6.
Er bestaan geen media-intellectuelen: de
media kennen enkel de positie van opiniemaker, die historisch verbonden is met de
traditie van het hoofdredactionele commentaar.22 Het woord ‘opiniemaker’ klinkt
bijzonder veelzeggend. Het suggereert

immers dat door middel van de geventileerde meningen tijdelijk een stuk publieke opinie actief wordt geconstrueerd. Academici
nemen nu al een tijdje de positie van opiniemaker in. Anders dan de expert, en vergelijkbaar met de intellectueel-oude-stijl,
houdt de opiniemaker zich niet bij een specialistische leest en plaatst hij onbekommerd
kritische kanttekeningen waarin hij veel
verder springt dan zijn empirische stok lang
is. Verschillend echter van de intellectueel
denkt of schrijft hij niet als een feuilletonist
of essayist, op een tegelijk zoekende en literaire manier, over datgene wat hem momentaan interesseert of fascineert.
De opiniemaker belichaamt een sterk
gebonden intellectualiteit. Hij moet zich
conformeren aan een bepaalde taal en zekere wachtwoorden, en vooral aan de dwang
om actueel te zijn (ik zwijg nog over het
opgelegde aantal woorden of tekens).
Redacties verwachten dat hij op helder en
toegankelijk geschreven wijze één enkel
punt maakt met betrekking tot één enkel
nieuwswaardig thema. Vandaar de omgekeerde wereld waarin de verantwoordelijke
van de opiniepagina’s actief op zoek gaat
naar een liefst spitse bijdrage die nog de dag
zelf kan worden neergepend. Hoe individueel is zo’n bestelde mening als ze zich ook
nog eens dient te houden aan de geplogenheden van het genre? De opiniemaker is
inderdaad geen vrijdenker. Hij ageert beregeld of genormeerd, binnen nogal harde
heteronome grenzen die zich moeilijk laten
rijmen met de idee van intellectuele autonomie. En wie die afpalingen overtreedt, wordt
eenvoudigweg niet gepubliceerd.
De meeste universiteiten vinden het een
goede zaak dat een eerder beperkte groep
professoren zich toelegt op de rol van opiniemaker (voor Vlaamse voorbeelden, zie Carl
Devos, Ignaas Devisch of Ive Marx). Behalve
zichtbaarheid waarborgt dat legitimiteit:
overheden en andere sociale stakeholders
krijgen maatschappelijke ‘return on investment’. Veel diepgaander en vaak minder
zichtbaar voor de buitenwacht is het directere effect van de neoliberalisering van de universiteit. Vooral in de nieuwe studies-disciplines (cultural studies, gender studies… maar
ook bijvoorbeeld media studies of literary
studies) werd in geen tijd de radical chic-academicus de standaard. New journalist Tom
Wolfe muntte de uitdrukking radical chic in
zijn in 1972 verschenen essay Radical Chic:
That Party at Lenny’s.23 Hij doelt ermee op het
modieuze en tegelijk door weinig daadwerkelijk engagement gedragen gekoketteer met
radicalen door mensen uit de culturele of
economische elite (in Wolfes essay gaat het
om een party georganiseerd door Leonard
Bernstein waarmee die fondsen wilde werven voor de Black Pantherbeweging). Aan
universiteiten werken thans legio radical
chic-academici die rebels aandoende denkbeelden of gestes naadloos weten te paren
aan een niet langer ter discussie gesteld
neoliberaal conformisme.
De doorsnee radical chic-academicus
bouwt zijn carrière op door het ene quasi-essay na het andere ‘nomadisch’ artikel te
publiceren in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften met een relatief kleine oplage en
zonder bereik buiten de eigen subdiscipline
(of sub-subdiscipline: daar zijn er nog veel
meer van). De publieke zichtbaarheid is dan
ook héél beperkt. Het engagement dat via
deze of gene ‘feministische lezing’ of ‘postmarxistische interpretatie’ wordt tentoongespreid, klinkt daarom een beetje tot heel
vals. Niet alleen draagt academisch proza
sowieso niet bij tot een reële lotsverbetering
van wie dan ook, de betrokken onderzoekers
beperken hun moralisme vaak nog eens tot
de eigen kring. Ze gaan geen liaisons met bijvoorbeeld vakbonden aan of ze toeren niet
onbetaald in het circuit van volkshogescholen en andere kennisverspreiders. De radical
chic-academicus moet immers zijn cv in het
oog houden en schikt zich daarom zonder
slecht geweten naar de opgelegde neoliberale criteria. Die voorzien natuurlijk niet toevallig geen punten voor meer activistische
activiteiten of populariserende publicaties,
terwijl die in principe eveneens een uiting
van – vooruit dan maar – maatschappelijke
dienstverlening vormen.
Van echte vrijdenkerij en heuse essayistiek is bij de radical chic-academicus geen
sprake. Beide zijn vervangen door de normen van de politieke correctheid en de doxa
van de identiteitspolitiek (iemand als
Adorno, die zich trouwens ook nog het
hoofd brak over de verhouding tussen theo-

rie en praktijk, zou daar verbijsterd op gereageerd hebben). Bovendien domineren
auteurs en thema’s die ‘in’ zijn: de vrije
intellectualiteit maakt plaats voor de modeterreur. Zo geldt Deleuze – of juister: een
meestal flauw smakend afkooksel van diens
inzichten – in vele sub(sub)disciplines als
een must; Barthes en Derrida zijn daarentegen een beetje, Jean Baudrillard hélemaal
uit de radical chic-gratie gevallen: ze zitten
onder de radar. (Foucault kende dan weer
een stevige comeback.) Met onderwerpen
als ‘nieuw materialisme’ of ‘commonalisme’ kan je tegenwoordig flink scoren, net
als met ‘affecttheorie’. Maar voor hoelang
nog? In het kielzog van de komende en
gaande trends verdwijnen auteurs die
decennialang relatief veel gelezen werden,
ja zelfs tot de progressieve canon behoorden, van de leeslijst (Hegel! Adorno!), terwijl anderen net op bredere schaal worden
(her)ontdekt (Bergson!). Tragiek van dit
alles: nauwelijks iemand herinnert zich
ondertussen nog de eertijdse steunpilaren
van de menswetenschappen: eruditie,
scholarship en de idee van het interessante.
Wie komt nog op voor deze waarden? Wie
vecht er nog voor? Of migreerden ze naar
nadere oorden?
7.
Vrijdenkerij en kritiek lijken gedemocratiseerd en geëxplodeerd op het internet en in
sociale media. Op het eerste gezicht regeren
daar een ongebreideld pluralisme en een
radicaal subjectivisme dat het al dan niet
geposeerde individualisme van de opiniemakerij ver achter zich laat. In feite domineert een nieuw soort tribalisme van digitale snit. Soort zoekt soort, men leest
gelijkgestemden en spuit meningen voor
gelijkgezinden. Opnieuw regeert de unanimiteit en conformiteit, dit keer op straffe
van hoongelach of sociale uitsluiting. In
het slotdeel van zijn Sferen-trilogie heeft
Peter Sloterdijk het over ‘appartementenindividualisme’: onze maatschappij is één
gigantisch flatgebouw waarin individuen,
stellen of minigezinnen naast elkaar leven,
elk in hun eigen zeepbel binnen een omgeving van een tot schuim verkruimelde
sociabiliteit.24 In de digitale sfeer, waar
Sloterdijk het vreemd genoeg niet of nauwelijks over heeft, gaan individualisme en
collectivisme echter geruisloos in elkaar
over, binnen communicatieve bubbels die
altijd ook als informatiefilters werken.
Internet en sociale media bezegelen het
failliet van Jürgen Habermas’ idee van de
burgerlijke openbaarheid.25 Ideaaltypisch
wordt daarbinnen beschaafd van gedachten
gewisseld en domineert de logica van de
communicatieve rationaliteit: het beste
argument haalt het. Dat deze logica enkel
werkt bij gedeelde betekeniskaders of een
consensus over de betekenis(sen) van de
gebruikte woorden, geeft ook Habermas toe.
Op internet en sociale media bestaan dan
ook ontelbare subculturen naast elkaar,
maar noch daarbinnen, noch onderling
wordt er vredig samengeleefd. De ‘dwangeloze dwang van het beste argument’
(Habermas) wordt vervangen door zachte
tot harde schimpscheuten en regelrechte
beledigingen, strategisch doordachte krenkingen en directe uitingen van smaad of
haat. Vrijdenkerij als vrijbrief voor vuilspuiterij: op internet en de sociale media transformeerde de vrij zwevende intelligentsia
van weleer in een resem briesende kuddes.
Natuurlijk zijn er ook veel interessante
blogs of internettijdschriften. En uiteraard is
het geweldig dat je met twee klikken toegang
hebt tot ontelbare archieven boordevol interessante gedachten. Maar de plekken op
internet waar de intellectueel-oude-stijl
onderdak vindt, zijn eerder marginaal: ze
komen neer – ik suggereerde het al in de
inleiding – op een sociaal spookbestaan in de
digitale catacomben van tegenwoordig.
Dunbevolkte stranden, stille cafés of andere
rustige publieke plekken zijn overigens niet
meteen ook de slechtste: je kan er ongestoord
lezen, nadenken en/of schrijven. Je kan er je
kortom alsnog een intellectueel wanen…
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Uitgeput op drift
Over Mark Fisher
HANS DEMEYER
Feest en verveling
Op Ghettoville (2014), het vierde en grauwste album van de Zuid-Londense elektronische producer Actress, staat de track Don’t,
een amper anderhalve minuut durende
loop waarin een gesampelde vrouwenstem
het zinnetje ‘don’t stop the music’ voordraagt op een keyboardmelodietje van
amper vier noten. De toon is moeilijk te duiden: de stem heeft iets lieflijks smekend dat
tegelijk van elke oprechte intentie ontdaan
is door de vertraagde en gerekte geluidskwaliteit van de sample. De titel is daarom
ironisch: de negatie staat in contrast met de
geopperde wens iets te laten voortduren,
zelfs al is het onduidelijk welk plezier of
welke betekenis eraan ontleend wordt.
Verzoek en verveling, feest en uitputting
grenzen hier aan elkaar.
Ik kan Don’t niet langer horen zonder aan
een passage te denken uit Capitalist Realism
(2009), het eerste boek van de Britse cultuurcriticus Mark Fisher (1968-2017),
waarin een van zijn studenten weigert de
muziek te laten stoppen die op een net hoorbaar volume uit de op zijn tafel liggende
hoofdtelefoon komt.1 Maar volgens Fisher
vormen de hoofdtelefoon en de muziek voor
de student een geruststellende verzekering
dat hij steeds terug kan keren naar ‘the
communicative sensation-stimulus matrix
of texting, YouTube and fast food […], the
constant flow of sugary gratification on
demand’. (CR 24) Maar zoals Don’t suggereert, levert deze terugtrekking en inschakeling in een private en niet aflatende consumptie veeleer een slapeloos zwalken dan
een spetterend feest op.
Fisher omschrijft deze conditie als ‘depressive hedonia’, waarbij het niet zozeer onmogelijk blijkt om plezier te beleven, maar
veeleer om iets anders te doen dan het
opzoeken ervan (CR 21-22). Het gaat om de
niet te weerstane compulsie om een gevoel
van gemis te remediëren door zich blijvend
te laven aan – door te blijven klikken op –
nieuwe beelden, teksten, mails, events,
video’s, socialemediafeeds, informatie,
tekst- of WhatsAppberichten enzovoort. Dit
vult niet op, maar holt uit. ‘Like all compulsions’, schrijft hij, ‘this behaviour feeds on
dissatisfaction.’2 Elk filmpje of berichtje is
ultiem ontgoochelend. De teleurstelling die
Daniël Robberechts met de post slechts eenmaal per dag ervoer heeft zich vermenigvuldigd, en wat hij ervan verwachtte, is sociaal
geworden: ‘POST: wat ik er zo in verlang,
wat me zo ontgoochelt bij het uitblijven
ervan: een verandering in mijn leven die ik
zou ontvangen, niet zelf zoeken.’3 We klikken zodat ons iets zou toevallen en die
voortdurende activiteit verbergt een enorme passiviteit.
‘Depressive hedonia’ is slechts een van de
manieren waarop in onze hedendaagse
maatschappij energie en uitputting, activiteit en passiviteit, entertainment en verveling, verlangen en depressie hand in hand
gaan. Bedreiging ontstaat hier niet door het
andere of het vreemde, maar door een
teveel van hetzelfde, door wat de DuitsKoreaanse filosoof Byung-Chul Han een
overmaat aan positiviteit noemt.4 Hoewel
Fisher zonder meer een van de scherpste
waarnemers was van deze overprikkeling in
onze alledaagse gedragspatronen, doet die
conditie op sinistere wijze ook denken aan
zijn biografie. Als docent aangesteld op
basis van uurcontracten in het Britse hoger
onderwijs moest hij uit financiële noodzaak
in de zomervakanties als freelancer alternatieve bronnen van inkomsten aanboren.
Voor talloze media heeft hij over vele, verscheidene onderwerpen gepubliceerd, in
een stijl die een rusteloze energie verraadt.5
Het is pas in de jaren 2010 dat hij meer
standvastige jobs zou veroveren, onder
meer als Lecturer in Visual Cultures aan
Goldsmiths, University of London, en
bekendheid zou verwerven met zijn eerste
twee boeken Capitalist Realism en Ghosts of
My Life. Maar over al die activiteiten hangt
steeds de schaduw van zijn persoonlijke
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geschriften over een falende mentale
gezondheid en, sinds 13 januari 2017, die
van zijn uiteindelijk zelfgekozen dood. Met
een verwijzing naar Byung-Chul Han
schrijft collega en vriendin Nina Power in
haar ontroerende in memoriam: ‘You lived
the violence of positivity even as you did
your best to harness it. You refracted everything, engaged everything and everyone.
You dissolved cynicism in energy. […] I can’t
help but think what you did energised you,
but it also depleted you, and that you sacrificed yourself in the name of revitalising the
world.’6 Dit is mogelijk al te romantische
retoriek, maar ik ga er graag in mee omdat
Fishers werk vaak troostend en vitaliserend
werkt, zeker op die momenten waarop alle
(verplichte) energievretende, maar redelijk
zinloze bedrijvigheid je lam slaat. Anders
dan het werk van Han en meer typische cultuurkritische auteurs bestaat de affectieve
eigenheid van Fishers werk er immers in dat
het ervaren probleem niet geneutraliseerd
wordt in een afstandelijke beschouwing
vanuit een theoretische positie. Fishers
betoog is niet altijd even helder opgebouwd
en in geen geval tracht hij een alomvattend
filosofisch systeem uit te bouwen. Veeleer
bewegen zijn teksten langs verschillende,
soms schijnbaar uiteenlopende en vaak
alledaagse handelingen die hij verbindt en
verklaart als symptomen van eenzelfde
maatschappelijke malaise die Kapitaal heet.
Theorie, (populaire) cultuur, en filosofie dienen bij Fisher om wat als privé ervaren
wordt opnieuw openbaar te maken door de
onpersoonlijke en politieke condities van
het persoonlijke bloot te leggen: ‘The most
productive way of reading the ‘personal is
political’ is to interpret it as saying: the personal is impersonal. It’s miserable for anyone at all to be themselves (still more, to be forced to sell themselves). Culture, and the
analysis of culture, is valuable insofar as it
allows an escape from ourselves.’ (GL 28)
Een intellectuele analyse kan ons doen ontsnappen aan de geleefde ervaring, maar
wist ze niet uit en geneest ons niet meteen
van haar corroderende effecten. Daarom
moest voor Fisher deze vlucht uit onszelf
gepaard gaan met een revitaliseren en

moderniseren van het algemene belang en
de publieke ruimte waarvan zijn werk de
afbraak beschrijft.
Daarmee is de vrije intellectueel in de eenentwintigste eeuw een precaire arbeider, rusteloze zombie, overgestimuleerde slapeloze.
Hij tracht een inkomen bijeen te harken door
kritisch te schrijven over datgene wat hem
onderuithaalt, tegenwerkt en waarvan hij
niettemin uitgeput op drift raakt. Fisher
beschreef deze precaire arbeidscondities en
bracht daarmee zijn eigen fragiele gestel in de
openbaarheid. Hij meende namelijk dat de
eigen ervaringen ook anderen bekend waren
en hoopte dat vanuit een analyse ervan een
strijd voor andere arbeids- en bestaanscondities kon ontstaan.
In de komende drie paragrafen volg ik
Fishers intellectuele biografie en licht ik er
enkele dominante thema’s uit. Mijn rode
draad hierbij is dat fragiele gestel dat zowel
bevrijd als verzorgd moet worden. Robin
Mackay spreekt in dat verband van een
‘humanitarian antihumanism’ dat als een
vraag door Fishers werk wordt opgeworpen:
kan kritiek op datgene wat het individu
insluit, controleert en depriveert tegelijk
een bron zijn die zorg en aandacht biedt

voor het daardoor getekende en verzwakte
individu?7 In een laatste paragraaf stip ik
vanuit die vraag enkele kritiekpunten in
Fishers werk aan vanwaaruit dit noodzakelijke project verder kan worden ontwikkeld.
Netwerken
Fisher zette zijn eerste stappen als doctoraatsstudent binnen een netwerk dat nog
iets van de originele clandestiene betekenis
van dat woord behoudt, de Cybernetic
Culture Research Unit (Ccru). Het gaat om
een onderzoeksgroep die hij samen met
enkele medestanders in 1995 oprichtte binnen het filosofiedepartement van de universiteit van Warwick, maar die nooit ten volle
als dusdanig erkend werd. De spilfiguur was
Nick Land en die heeft een bepalende
invloed gehad op Fisher. Met hem deelt de
jonge onderzoeker zijn afkeer van een academisch schrijven dat zich volgens beiden
via de nuance en het voorzichtige van elke
libidinale energie ontdoet, en van een politieke linkerzijde die voornamelijk achteromkijkt, zichzelf daarbij pijnigt en klaagt over
gefaalde revoluties.

de Amerikaanse televisieserie ‘Girls’, 2012-2017
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Het antidotum van dit netwerk is een manische productiviteit. Het werk van Land en
Ccru valt te kenmerken als een mix van
dystopische cyberpunk, de libidinale tak van
de Franse poststructuralistische filosofie, en
de ravecultuur van de jaren negentig – en
dan met name jungle. Die muziek omschrijft
Fisher als de ‘sonic fictional intensification’
van de neoliberale ontmanteling van solidariteit en sociale zekerheid: ‘Jungle liberated
the suppressed libido in the dystopian impulse, releasing and amplifying the jouissance
that comes from anticipating the annihilation of all current certainties.’ (GL 31) In
Lands werk ziet hij een filosofische pendant
daarvan. Het evoceert een doorgedreven
deterritorialiserende beweging van het kapitalisme waarin het postmoderne einde van
de metaverhalen euforisch wordt toegejuicht. (CR 45) Deze onzichtbare hand van
het kapitalisme maakt niet louter een gecentraliseerde staat overbodig, maar tevens
ideologie, cultuur, representatie, de menselijke wil, kortom, het symbolische. 8 De
antihumaniserende tendens van het kapitalisme wou Ccru radicaliseren, en het vitalisme van filosofen als Deleuze en Guattari
wordt daarbij vervangen door een verheerlijking van de doodsdrift. Het is ‘Capital as
megadeath-drive as Terminator’.9
Fishers proefschrift, Flatline Constructs:
Gothic Materialism and Cybernetic TheoryFiction (1999), draagt een duidelijke Ccrustempel. In tegenstelling tot Deleuze en
Guattari, die overal agency zagen, stelt
Fisher de omgekeerde vraag: ‘What if we
are as ‘dead’ as the machines?’ (CR 2) Een
centraal concept en tevens levenslange fascinatie om de vraag te verkennen of we al
dan niet ‘dood’ zijn, vormt het gotische. Dat
ziet Fisher niet als het wereldvreemde, maar
herdefinieert hij als een ‘anorganic continuum’. Het gaat om een vlakte die het
onderscheid tussen leven en niet-leven
doorbreekt.10 Zijn latere definitie van het
kapitalisme draagt hiervan de sporen: ‘The
most Gothic description of Capital is also
the most accurate […]; the living flesh it
converts into dead labor is ours, and the
zombies it makes are us.’ (CR 15)
Fisher leed voor, tijdens en na zijn proefschrift aan de hedendaagse epidemische
vorm van die zombiestaat, met name
depressie.11 Daaruit heeft hij zich een weg
gebaand door zijn blog k-punk, die hij bijna
tien jaar lang zou beheren (2003-2012).
Tevens heeft hij naar eigen zeggen via de
blog zijn stem kunnen bevrijden van de verlammende ervaring van het doctoraat.12
Het resultaat is een ijverige en urgente mix
van cultuurtheorie, muziek, film, politiek en
kritiek. Fishers stem tracht dicht te blijven
bij de agitatie en energie van alledaagse en
esthetische ervaringen, en wil deze overbrengen op de lezer.
Wat Fisher tracht te doen op deze blog en
daarbuiten valt nog het best te omschrijven
als het detecteren van wat Raymond
Williams ‘structures of feeling’ noemt: een
cluster van vaak emergente waarden en
betekenissen die veeleer beleefd en gevoeld
worden dan dat ze een bewust onderdeel
van een wereldbeeld zijn.13 Esthetische vormen in vooral populaire cultuur bespreekt
Fisher in termen van verschuivende sociale
situaties. De veranderde esthetiek van
Michael Jacksons videoclips (en van Jackson
zelf) tussen Off the Wall (1979) en Thriller
(1982) ziet hij als de ‘subsumption’ van de
zanger in een alomvattende commodificatie
van populaire cultuur: ‘Jackson becoming
the brand’ binnen één groot landschap van
consumptiemedia (MJ 9-17). Meer specifiek
betrekt Fisher esthetische vorm op klasse.
Zo begrijpt Fisher de tonaliteit van
‘awkwardness’ in de HBO-serie Girls in relatie tot verschuivende sociale normen en
conventies, en (wederom) groeiende jobonzekerheid.14 De ‘awkwardness’ van deze
vier op het eerste gezicht bevoorrechte witte
vrouwen in New York staat in relatie tot
hun verlies van dat privilege. Hun klassenachtergrond verzekert hen niet langer van
een job, waardoor werk zich – anders dan in
die verwante en tegelijk onvergelijkbare
serie Sex and the City – voortdurend opdringt
in hun leven en in hun (onderlinge) relaties.
Een andere openbaarheid:
‘popmodernisme’
In het blognetwerk vond Fisher een verdwenen stukje openbare cultuur terug, zoals hij
die kende uit de muziekjournalistiek van

begin jaren tachtig. Zo trof Fisher in de
pagina’s van New Musical Express (NME) –
voor hedendaagse lezers amper te geloven
– een ‘alternative education system’ aan
waarin autodidactische schrijvers populaire cultuur met politiek en filosofie verbonden (PP 14). De blogcultuur hield voor hem
de mogelijkheid van een heropleving van
die schrijfcultuur in: ‘Blogs can generate
new discourse networks that have no correlate in the social field outside cyberspace. As
Old Media increasingly becomes subsumed
into PR and the consumer report replaces
the critical essay, some zones of cyberspace
offer resistance to a ‘critical compression’
that is elsewhere depressingly pervasive.’
(CR 75) Met de uitgeverij Zer0 Books, opgericht door romancier Tariq Godard, heeft
Fisher als ‘commissioning editor’ getracht
deze digitale cultuur binnen meer traditionele media te brengen: ‘Zer0 is about establishing a para-space, between theory and
popular culture, between cyberspace and
the university.’15
Fisher tracht een derde ruimte op te roepen, een ruimte die hij omschrijft als ‘popular modernism’ en die zich bevindt tussen
populaire cultuur en ‘high modernism’, de
ondergrond en het centrum. ‘Popular
modernism’ omarmt complexiteit (waardoor het niet populistisch wordt) en hergebruikt modernistische technieken in een
poging het heden esthetisch te articuleren:
‘Particular modernist techniques were not
only disseminated but collectively reworked
and extended, just as the modernist task of
producing forms which were adequate to
the present moment was taken up and renewed.’ (GL 23) Voor Fisher is de doorwerking
van radicale ideeën of vormen in de
mainstreamcultuur een teken dat verandering en doorbreking van de status quo
mogelijk zijn. Dit type modernisme is intussen echter historisch en vond vooral plaats
van de jaren zestig tot tachtig. Tot de canon
ervan behoren voor Fisher onder meer postpunk, de muziekjournalistiek uit die decennia en de BBC Radiophonic Workshop.
Tevens was het sterk verbonden met de sociaaldemocratie, die via (in)directe financiering de infrastructuur bood voor een dergelijke culturele productie en voor sociale
mobiliteit via cultuur. Fisher verwijst graag
naar Britse popgroepen als The Fall, Roxy
Music, The Jam en Japan waarvan de leden
geboren zijn in de arbeidersklasse, maar
zich via studiebeurzen of zelfstudie de hoge
cultuur konden toe-eigenen en actualiseren. Van dit alles heeft Fisher, die zelf een
achtergrond heeft in de arbeidersklasse, als
jongere de intellectuele en lichamelijke
vruchten kunnen plukken, om als volwassene te moeten vaststellen dat deze cultuur
en maatschappelijke infrastructuur vernietigd waren.
Uit Fishers werk spreekt een verlangen
om een dergelijke derde ruimte opnieuw te
creëren zodat meer mensen met vernieuwende culturele impulsen in aanraking
kunnen komen. Tegelijk stelt hij de vraag of
er vandaag nog wel een duidelijke scheiding
is tussen een centrum (mainstream) en
marge (underground) waartussen zo’n ruimte zich zou kunnen ontwikkelen. Veeleer
lijkt er sprake te zijn van een gestold centrum waarrond zich allerhande satellieten
bevinden (PP 120). Afgezien van incidentele opiniestukken in The Guardian hebben
Fishers activiteiten zich vooral afgespeeld in
dit netwerk van satellieten: zijn blog, uitgeverij- en redactiewerk, en vele freelanceopdrachten bij tijdschriften als The Wire, Sight
& Sound, New Statesman, frieze, Film
Quarterly en New Humanist.
Ons realisme
Een deel van dat werk heeft zijn weg gevonden naar twee, als een diptiek te beschouwen boekpublicaties: Capitalist Realism en
Ghosts of My Life. Het eerste boek beschrijft
in tachtig pagina’s de ervaring van de
hedendaagse westerse wereld en brengt een
analyse van het huidige ideologische kader
dat ons denken en handelen afbakent. Het
tweede, een bundeling van Fishers blogposten, essays en recensies rond de esthetiek
van hauntology, traceert de mogelijkheden
om dat kader te doorbreken. Esthetiek en
politiek gaan in beide boeken hand in hand.
De hegemonie van het neoliberale denken
gaat voor Fisher gepaard met een mistroostige en eentonige cultuur waarin het heterogene en grillige popmodernisme het heeft
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afgelegd tegen voorspelbare homogeniteit:
‘pacifying entertainment functions as the
obverse of alienated labour.’ (PP 108)
Deze relatie tussen politiek en esthetiek
valt te begrijpen vanuit de bewegingen van
de- en reterritorialisering (CR 6, 59). Onder
een neoliberale politiek en postfordistisch
kapitalisme vindt er op sociaaleconomisch
vlak een doorgedreven decentralisering en
destabilisering plaats, terwijl er op het vlak
van culturele productie een reterritorialisering plaatsvindt op residuele of archaïsche
vormen. Hiermee maakt Fisher, die sinds
zijn periode bij Ccru terug naar links is
opgeschoven, een belangrijke correctie op
zijn vroegere mentor Nick Land. Diens radicalisering van Deleuze en Guattari berust
op een partiële lectuur. Hun belangrijkste
inzicht, aldus Fisher, bestaat erin dat elke
deterritorialisering immers gepaard gaat
met een reterritorialisering die de verontrustende effecten van de eerste beweging
maskeert. Zo schrijven ze in L’Anti-Oedipe
(1972): ‘ce qu’elles [les sociétés modernes
civilisées, H.D.] déterritorialisent d’un côté,
elles le re-territorialisent de l’autre. Ces
néo-territorialités sont souvent artificielles,
rédisuelles, archaïques.’ 16 Dergelijke
camouflages kunnen mensen eventueel
rust of bescherming bieden, maar nooit een
afdoend antwoord op de onrust die het kapitalisme creëert. De inzet van Fishers diptiek
is inzicht te leveren in die door ons ervaren
onrust.
‘Capitalist realism’ omschrijft Fisher als
‘the widespread sense that not only is capitalism the only viable political and economic system, but also that it is now impossible even to imagine a coherent alternative to
it.’ (CR 2) Algemeen is dit kapitalistisch realisme een ideologie waarbinnen de realiteit
enkel kan verschijnen als een bevestiging
van de onvermijdelijke waarheid van het
kapitalisme. Affectief behelst het een attitude van gelatenheid en overgave waarin verzet altijd al een verloren zaak is. De sociale
verbeelding boet hierdoor in aan creativiteit
en utopisch denken. ‘There is no alternative’ heeft er zich vastgezet als een ontologische claim.
Cruciaal daarbij is de vernietiging van
historiciteit. Met een aan Franco ‘Bifo’
Berardi ontleende frase spreekt Fisher van
‘the slow cancellation of the future’ of het
verlies van een perspectief op een betere
toekomst. Een centraal symptoom waaraan
Fisher deze afname van historiciteit afleest
is de populaire muziekcultuur. Die kenmerkt zich door ‘the sheer persistence of
recognisable forms’ (GL 7). Pastiche en
retromania komen in de plaats van een vernieuwingsdrang die zowel het heden vat als
een toekomst projecteert.17 Amy Winehouse
klinkt als sixties soul, maar is na 2000 en
met hedendaagse opname- en studiomidde-

len gemaakt. Daardoor behoort haar
muziek tot verleden noch heden, en dat
wijst op een meer algemene afbraak van
historiciteit waarbij een lineaire ontwikkeling is vervangen door simultaneïteit.
Dat vormt het laatste aspect van onze
hedendaagse tijdservaring. Hoewel er op
het vlak van culturele productie een enorme standaardisering plaatsvindt, blijft dit
onzichtbaar door onze obsessie met het ‘nu’
en het ‘nieuwe’ van de constante verandering in modes, trends en producten, alsook
van de niet aflatende newsfeeds, breaking
news en live updates. Deze installatie van
een korte termijn, die simultaan verleden en
toekomst vernietigt, is het tijdsregime van
het postfordistisch kapitalisme: opgedreven
consumptie, jobs van korte duur, jobhoppen
en flexibiliteit vervangen routine; dynamiek
valt te verkiezen boven stabiliteit. De digitalisering van het bestaan versterkt die tijdservaring en polariseert ze. Enerzijds hebben we geen tijd genoeg en is onze
aandachtspanne verstoord doordat ons eindige lichaam nooit de oneindige vloed aan
informatie, tips, verleidingen kan verwerken. Anderzijds hebben we altijd tijd genoeg,
of beter gezegd, is er amper iets dat ons een
gevoel van urgentie kan geven. De oneindigheid van het internet, dat ons confronteert met de limieten van onze actieradius,
zorgt tegelijk voor een eindeloos en doelloos
voortbewegen waardoor we niet tot actie
overgaan – ‘Just one more click before I do
something.’ (PP 22)
Fisher tracht dit kapitalistisch ‘realisme’
te doorbreken door te wijzen op realiteiten
die het tevergeefs tracht af te schermen. Een
daarvan is bureaucratie, een socialistisch
vertragend en inefficiënt monster waarvan
het neoliberalisme de verdwijning had
beloofd. Binnen het postfordisme keert ze in
een andere vorm terug. ‘All that is solid
melts into PR’ (CR 39-53), stelt Fisher treffend. Het laatkapitalisme is niet enkel een
voortzetting en uitbreiding van het revolutionaire kapitalistische proces waarbij alles
van vaste vorm vervliedt, maar tevens een
constante productie van allerhande data en
communicatiemateriaal. Werk wordt op die
manier begeleid én aangevuld met een
groeiende hoeveelheid aan ‘metawerk’
waarin de werknemer zijn productiviteit en
werkattitude moet representeren. Het gaat
om ‘the completion of log books, the
detailing of aims and objectives, the engagement in so-called ‘continuing professional
development’’.18 Representatie dreigt daarbij belangrijker te worden dan het eigenlijke
werk. Zo verschuiven ‘targets’ van een middel om prestaties te meten tot het eigenlijke
doel. Doordat dit metawerk met het oog op
de korte termijn plaatsvindt, draagt het bij
aan de precaire positie van de werknemer.
Binnen een context van jobschaarste, flexi-
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bele contracten en extreme competitie biedt
het meten en evalueren van het eigen werk
geen zekerheid omdat het nagestreefde ideaal oningevuld is. Daardoor schiet elke
daadwerkelijke activiteit altijd tekort en
kunnen prestaties telkens verbeterd worden. Goed is al lang niet meer voldoende.
Dat leidt tot de constante aanwezigheid
van stress en paniek, twee centrale affecten
in de ervaring van het laatkapitalisme: ‘The
consequence of the normalisation of uncertainty is a permanent state of low-level
panic. Fear, which attaches to particular
objects, is replaced by a more generalised
anxiety, a constant twitching, an inability
to settle.’19 Hoewel deze stress het gevolg is
van gedeterritorialiseerde sociaaleconomische omstandigheden wordt ze niettemin
binnen een gedepolitiseerde maatschappij
en therapiecultuur gereterritorialiseerd in
het geïsoleerde individu. Dat vormt nog een
terrein waarop Fisher de aandacht wil vestigen: de constante productie van mentaal
leed binnen het kapitalisme. Volgens het
huidige realisme zijn mentale ziektes ofwel
het gevolg van een natuurlijke, veelal genetische noodwendigheid, ofwel van persoonlijk falen. Het is via het doorprikken van dat
beeld en het openbaren van een gemeenschappelijk symptoom dat Fisher tracht een
collectieve strijd opnieuw in het leven te
roepen: ‘We must convert widespread mental health problems from medicalized conditions into effective antagonisms. Affective
disorders are forms of captured discontent;
this disaffection can and must be channeled
outwards, directed towards its real cause,
Capital.’ (CR 80)20
Onze toekomst?
De ontsnapping aan onszelf via de kritiek
wint het bij Fisher op de formulering van
een zorg. Symptomatisch is de kenmerkende slotbemerking van vele van Fishers stukken. Hoe somber of hoe lang de cultuuranalyse ook mag zijn, de laatste zin wil alsnog
een mogelijkheid van verzet en hoop oproepen. ‘From a situation in which nothing can
happen, suddenly anything is possible
again’ (CR 81); ‘Is this the year when No
Future will finally come to an end?’; ‘all of
this can happen, and when it does, who
knows what is possible’.21 Uit deze zinnen
spreekt een modernistisch verlangen naar
een radicale omwenteling. Diezelfde drang
komt naar voren in zijn esthetische analyses en voorkeuren. In Ghosts of My Life past
Fisher Derrida’s begrip van ‘hauntology’
toe op voornamelijk alternatieve elektronische muziek van de jaren 2000-2010. De
melancholie ervan begrijpt hij als het rondspoken van het not yet van ooit verwachte,
maar nooit gematerialiseerde toekomsten.

De politieke dimensie van dit ‘nog niet’
bestaat uit de weigering ‘to accommodate to
the closed horizons of capitalist realism’ (GL
21). De mogelijkheid van het nog niet gerealiseerde keert als aanwezige afwezigheid
terug in Fishers laatste boek The Weird and
the Eerie. Zowel het vreemde als het enge
hebben te maken met ‘a fascination for the
outside, for that which lies beyond standard
perception, cognition and experience’ (WE
8). Binnen onze wereld van een overdaad
aan positiviteit brengen ze via drempels en
spookachtige afwezigheden een negativiteit
aan die een uitzicht biedt op het andere.
Net zoals Fisher verlangt naar een politiek breukmoment, spreekt uit zijn stukken
over (populaire) cultuur een drang naar het
‘nieuwe’. Beide komen samen in zijn wil dat
de belofte van het populair modernisme
zich in de nabije toekomst voltrekt, met
daaraan gekoppeld een radicaal-linkse politiek die zich engageert met de libidinale
energie ervan. Dergelijke ideeën heeft Fisher
nooit omstandig uitgewerkt. Het blijft bij
tentatieve opmerkingen over de creatie van
een nieuwe hegemonische collectieve wil
(CR 77-81) of bij wensdromen over een
wereld waarin de wonderen van de communicatietechnologie gepaard gaan met een
solidariteit die de sociaaldemocratie overtreft (GL 26). Niettemin vallen er enkele kritische kanttekeningen te maken.
Fisher bespreekt het kapitalisme voornamelijk als een abstract fenomeen, terwijl het
in feite sterk gedifferentieerd is. Een nadeel
daarvan blijkt uit zijn discussie van identiteit. Daarbij heeft hij weinig oog voor de
politieke economie van gender, seksualiteit
en ras, en stelt hij deze verdelingen achter
op die van klasse. ‘A left that does not have
class at its core can only be a liberal pressure group’, schrijft hij in zijn online druk
bediscussieerde essay Exiting the Vampire
Castle.22 Daarin gaat hij tekeer tegen de
linkse moralisering die volgens hem gepaard
gaat met ‘identiteitspolitiek’. Die zou slechts
leiden tot een reïficatie van de door Kapitaal
gecreëerde identiteitscategorieën en een
solipsisme waarin we elkaar niet kunnen
begrijpen zolang we niet tot dezelfde identiteitsgroep behoren. Met dat laatste stipt
Fisher een terecht gevaar aan, want vandaaruit zou elke vorm van representatie,
politiek en solidariteit onmogelijk worden.
Maar hij miskent dat de verschillen die het
kapitalisme aanbrengt niet alleen op het
niveau van de verdeling van kapitaal
bestaan (klasse), maar ook op dat van de
‘grondstoffen’ (i.c. het menselijk lichaam)
die het kapitaliseert, onteigent en des te efficiënter kan uitbuiten door het aanbrengen
van verschillen en onderlinge competitie.
Het gaat daarbij om de exploitatie van onbetaalde arbeid, zoals vroeger die van zwarte
slaven, en die van vrouwen tot op vandaag.

Deze vormen zijn, net als natuurlijke bronnen, een mogelijkheidsvoorwaarde voor het
kapitalisme als een economisch systeem
van kapitaalaccumulatie. Een focus op klasse als een strijd om een gelijke(re) inkomensverdeling heeft enkel betrekking op
deze enge definitie van kapitalisme, en heeft
geen oog voor de vormen van ongelijkheid
waarop dat systeem berust. Vandaar dat
klasse niet in concurrentie is met categorieën als gender, maar dat ze elkaar aanvullen
in een strijd tegen het kapitalisme als een
economisch systeem van uitbuiting én
maatschappelijk systeem van onteigening.
Fisher heeft de neiging identiteit tot een loutere culturele discussie te maken. De aandacht komt daarbij te liggen op representatie zonder dat de verdere sociaaleconomische
en politieke aspecten van de huidige
machtsverdeling ter discussie komen te
staan. Zo verwijst hij naar de (intussen verloren) queerness van de muziekcultuur in de
twintigste eeuw en naar artiesten als Tricky,
Divine en Paul Weller die zowel in podiumverschijning als liedteksten geen normatieve mannelijkheid uitdragen. Aandacht voor
dit verschil in representatie heeft echter
weinig tot geen effect op de politiek-economische verdeling van gender als die niet
verbonden is met een kritiek op het niveau
van de politieke economie.
Tegenover Fishers conceptie van een
abstract en alomtegenwoordig kapitalisme
kan de hoop slechts in een alternatieve
wereld bestaan, maar die wijst onvermijdelijk terug naar de ultieme onttovering van
het kapitalistische realisme: ‘this release
from the mundane, this escape from the
confines of what is ordinarily taken for reality’ (WE 13). Het doet me de vraag stellen
in welke mate Fishers retoriek niet veeleer
hoop ontneemt of toch maar moeizaam een
politieke depressie maskeert. Maakt hij zich
niet tot een mogelijk slachtoffer van de verleidelijke depressieve ontologie die hij
beschrijft in een prachtig stuk over Joy
Division (GL 50-63)? De depressieve persoon heeft de overtuiging dat hij de waarheid over de wereld heeft gezien en is te vaak
geconfronteerd met het besef dat verlangen
slechts ledigheid is, een trucje om jezelf en
de wereld draaiende te houden. Hoe vaak
heeft Fisher zijn verlangen voor verandering op niets zien uitdraaien? De afwezigheid van enige vooruitgang moet een loutere voortgang moeilijk hebben gemaakt: ‘the
Beckettian ‘I must go on’ not experienced by
the depressive as some redemptive positivity, but as the ultimate horror’ (GL 61).
Het nieuwe, de breuk – in lijn met het
gepreekte populair modernisme wou Fisher
vooral een voorwaartse lijn. Deze focus op
een verloren tendens uit het verleden die hij
in de toekomst gerealiseerd zou willen zien,
lijkt hem de blik ontnomen te hebben op
contranormatieve praktijken die niet op de
toekomst gericht zijn, maar focussen op
mogelijkheden van een ander leven in het
hier en nu. Met een aan Lauren Berlant ontleende term kunnen we spreken van een zijdelingse of laterale esthetiek.23 Het gaat om
een handelen en een poëtica die de alledaagse reproductie van het leven onderbreken, voor even de telkens versnellende temporaliteit van het laatkapitalisme
opschorten en zodoende kunnen zorgen
voor opluchting, voor een heroriëntatie,
een moment van aandacht voor de ander,
de natuur, jezelf. Het zijn momenten waarin
zorg besteed kan worden aan het fragiele
lichaam dat moet trachten de overvloed
aan informatie en de opgejaagde en opjagende precaire arbeidsomstandigheden te
verwerken. In dat verband is het opmerkelijk dat Fishers werk voor zovelen een therapeutisch effect heeft, maar hij zelf weinig
tot niet sprak over de herstellende kracht die
kunst kon hebben. ‘’Southern Comfort’
only deadens the pain’, schrijft hij over een
track op het debuutalbum van Burial en die
only is hier tekenend (GL 99).
Een dergelijke zijdelingse esthetiek heeft
het voordeel dat ze voorbijgaat aan de verlammende dichotomie tussen hegemonie
en revolutie, en net een variatie aan relaties
zichtbaar maakt tussen aanvaarding en
verwerping. Dat lijkt ook meer aan te sluiten bij Fishers sporadische opmerkingen
over de nood aan een ascese en restrictie
waarin we ons onttrekken aan het teveel
aan activiteiten (CR 80). ‘The slogan should
be ‘pessimism of the emotions, optimism of
the act’’, schreef Fisher.24 Een eerste noodzakelijke activiteit zou dan wel eens de collectieve onttrekking aan allerhande activi-

teiten kunnen zijn; de muziek even doen
stoppen om onze tijd en onze energie op de
uitputting te herwinnen.
Noten
1 Om het notenapparaat te beperken, gebruik ik
bij citaten uit boekpublicaties van Fisher de
volgende afkortingen: CR = Capitalist Realism:
Is There No Alternative?, London, Zer0 Books,
2009; MJ = Mark Fisher (red.), The Resistible
Demise of Michael Jackson, London, Zer0 Books,
2009; GL = Ghosts of My Life: Writings on
Depression, Hauntology and Lost Futures,
London, Zer0 Books, 2014; PP = Gavin Butt,
Kodwo Eshun & Mark Fisher (red.), Post Punk
Then and Now, London, Repeater Books, 2016;
WE = The Weird and the Eerie, London, Repeater
Books, 2016.
2 Mark Fisher, The Privatisation of Stress,
7 september 2011, newleftproject.org/index.
php/site/article_comments/the_privatisation_
of_stress.
3 Daniël Robberechts, Dagboek ’66-’68, Leuven,
Kritak, 1987, p. 133.
4 Byung-Chul Han, De vermoeide samenleving,
Amsterdam, Van Gennep, 2014.
5 ‘On a personal level, a rest is impossible. Most
of what I do doesn’t make me much money, so
I have to keep working at a furious rate to keep
my head above water.’ Rowan Wilson, They Can
Be Different in the Future Too: Mark Fisher
Interviewed, 16 januari 2017 [2010],
versobooks.com/blogs/3051-they-can-bedifferent-in-the-future-too-mark-fisherinterviewed.
6 Nina Power, In Memoriam Mark Fisher, January
13th, 13 januari 2018, ninapower.
net/2018/01/13/in-memoriam-mark-fisherjanuary-13th/.
7 Zie Robin MacKays bijdrage tot Mark Fisher
Memorial op urbanomic.com/document/
mark-fisher-memorial.
8 Tegenwoordig wordt Land voornamelijk
toegejuicht binnen de kringen van de
alt-rightbeweging, en dat vooral na de
publicatie van zijn neoreactionair manifest
Dark Enlightment (2012). Zie bijvoorbeeld
Harrison Fluss & Landon Frim, Behemoth and
Leviathan: The Fascist Bestiary of the Alt-Right,
in: Salvage, nr. 5, 2017, pp. 109-123. Ik heb
geen publicaties kunnen vinden van Fisher
over Dark Enlightment noch Land na de
publicatie ervan.
9 Mark Fisher, Terminator vs. Avatar: Notes on
Accelerationism, 14 september 2010,
markfisherreblog.tumblr.com/
post/32522465887/terminator-vs-avatarnotes-on-accelerationism.
10 Fishers proefschrift werd in februari 2018 door
Exmilitary Press (New York) als boek
uitgegeven en ook online beschikbaar gesteld;
zie exmilitai.re/flatline-constructs.pdf.
11 Mark Fisher, Good for Nothing, 19 maart 2014,
theoccupiedtimes.org/?p=12841.
12 ‘I started blogging as a way of getting back into
writing after the traumatic experience of doing
a PhD. PhD work bullies one into the idea that
you can’t say anything about any subject until
you’ve read every possible authority on it.’
Wilson, op. cit. (noot 5).
13 Raymond Williams, Marxism and Literature,
Oxford, Oxford University Press, 1977,
pp. 128-135.
14 Mark Fisher, Fading Privilege: Girls, 3 juni
2014, newhumanist.org.uk/articles/4667/
fading-privilege-girls.
15 Wilson, op. cit. (noot 5). Eind 2014 stappen
Fisher, Godard en anderen op bij Zer0 Books
vanwege een blijvend meningsverschil met
hun moederbedrijf John Hunt Publishing, en
starten vervolgens Repeater Books op, dat het
Zer0-project verderzet.
16 Gilles Deleuze & Félix Guattari, L’Anti-Oedipe.
Capitalisme et Schizophrénie 1, Paris, Minuit,
1972, p. 306.
17 Retromania is de term die de muziekjournalist
Simon Reynolds munt voor het obsessionele
recycleren van het onmiddellijke verleden; zie
zijn Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its
Own Past, London, Faber and Faber, 2011.
18 Fisher, op. cit. (noot 2).
19 Mark Fisher, Time-wars, 6 januari 2013,
gonzocircus.com/exclusive-essay-time-warstowards-an-alternative-for-the-neo-capitalistera/.
20 Dit idee vormt het vertrekpunt van Toen we jong
waren, het door mij samengestelde nummer
van nY, nr. 35, 2017.
21 Mark Fisher, Autonomy in the UK, in: The Wire,
nr. 335, januari 2012, pp. 38-39; Fisher,
op. cit (noot 11).
22 Mark Fisher, Exiting the Vampire Castle,
22 november 2013, op thenorthstar.
info/2013/11/22/exiting-the-vampire-castle/.
23 Zie Hans Demeyer & Frank Keizer, Zijdelings:
Over Cruel Optimism van Lauren Berlant, in: nY,
nr. 28, 2015, pp. 3-16.
24 Mark Fisher, Optimism of the Act, 24 februari
2006, k-punk.org/optimism-of-the-act/.
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Antwerp
Art

LLS Paleis

Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
+32 (0)3 337 03 87
www.llspaleis.be
thu–sun, 14:00–18:00
(and by appointment)

AMBRAS
Oier Etxeberria, Pep Vidal, Oriol Vilanova
Opening: 20/05, 15:00–18:00
t/m 01/07

Tim Van Laere
Gallery

Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

Where is the Madness
that You Promised Me
Friedrich Kunath
17/05–23/06

Ben Sledsens

06/09–20/10

Axel Vervoordt
Gallery

Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
+32 (0)3 355 33 00
www.axelvervoordtgallery.com
thu–sat, 14:00–17:00

Ideale Ruimte
Jef Verheyen
Patio Gallery

Chung Chang-Sup, Kwon Dae-Sup
Terrace Gallery

Space & Time Odyssey
Otto Boll
Escher Gallery
14/04–02/06

Sadaharu Horio
Patio Gallery

Marco Tirelli

Escher Gallery

Masatoshi Masanobu
Terrace Gallery
09/06–25/08

Eva Steynen.
Deviation(s)

Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp
+32 (0)486 209 564
www.deviations.be
fri–sun, 14:00–18:00
(and by appointment)

Home
Fred Michiels, Henk Delabie

Opening: 24/05, 18:00–22:00
Finissage & End of season’s drink:
24/06, 13:00–19:00
24/05–24/06

Opening during Antwerp Art Weekend
25/05, 12:00–21:00
26/05–27/05, 12:00–18:00

Middelheimmuseum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60
www.middelheimmuseum.be
oktober–maart, 10:00–17:00

Experience Traps
William Forsythe, Bruce Nauman,
Monster Chetwynd, Ulla von
Brandenburg, Gelitin, a.o.
Feestelijke opening: 01-02-03/06
01/06–23/09

Tommy
Simoens

Waalsekaai 31, 2000 Antwerp
+32 (0)3 345 06 01
www.tommysimoens.com
wed–sat, 13:00–17:00

GRAND REVERSE
Tang Dixin, Eduardo Sarabia, Yutaka
Sone, Rirkrit Tiravanija, …
Opening: 24/05, 17:00-21:00
25/05–24.06

Zeno X Gallery

Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout
+32 (0)3 216 16 26
www.zeno-x.com
wed–sat, 13:00–17:00
only open during scheduled exhibitions

N. Dash

Opening: 19/05, 17:00–20:00
23/05–30/06

The Last Shape of Things
Kim Jones

Opening: 19/05, 17:00–20:00
23/05–30/06

Art Basel

14/06–17/06

Keteleer
Gallery

Leopoldstraat 57, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20
www.keteleer.com
thu–sun, 12:00–18:00

Tactical Transparency
Philippe Van Wolputte
tot 27/06

Arabian Nights
Koen Theys
02/06–19/08

Drawings
Ilya & Emilia Kabakov
Next door
tot 20/06

Rob Scholte

Next door
26/05–08/07
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Verliezen met stijl
Leven en schrijven volgens Dirk Lauwaert
BART VERSCHAFFEL
L’homme n’est pas fait pour mourir et c’est
pourquoi il est plus grand que la nuit.
Albert Camus, L’Artiste en prison
Dirk Lauwaert heeft geen boeken geschreven. Zijn indrukwekkend oeuvre is een
mozaïek van duizenden korte teksten, artikelen en essays, geschreven in een periode
van veertig jaar, voornamelijk gepubliceerd
in een tiental kranten, weekbladen en tijdschriften, in catalogi en gelegenheidspublicaties. Het werk is divers en onoverzichtelijk,
en de auteur lijkt ongrijpbaar in of achter
die veelheid. Lauwaert was in zijn teksten en
in de omgang zeer minzaam, voorzichtig,
discreet, zelfs afstandelijk. Dat conflicteert
op een merkwaardige manier met een van
zijn basisideeën, waar hij in zijn kritieken
wel gedurig op insisteert: het belang van de
eigen ervaring als uitgangspunt en als toetssteen voor de benadering van de dingen.
Maar Lauwaert was wijsgerig gezien een
fenomenoloog. De ervaring is voor hem een
methode. Het ging er hem niet om in ervaring te verzwelgen, maar de ervaring en de
nabijheid te gebruiken om bij de dingen te
komen, om te begrijpen, en de woorden te
ijken aan de werkelijkheid. Uitzonderlijk
blijkt het hem echter, heimelijk of onwillekeurig, toch eerder om intensiteit en contact
als dusdanig te doen, en gebruikt hij daarvoor het eigene, het persoonlijke en het intieme. De ‘methodische’ ontroering, het
geraakt zijn en de sentimentaliteit, waarbij
de eigen ervaring als proefterrein fungeert,
hebben dan hun complement in franc-parler,
in opmerkingen en in enkele teksten van een
ongewone, soms gênante directheid en
antiek-cynische parrhesia. Die momenten,
waarin Lauwaert ostentatief ‘te ver’ gaat,
zijn verspreid over vele teksten en vele plaatsen. Maar verzameld vormen ze een verbazingwekkend intiem portret.
Bijvoorbeeld. Wanneer Lauwaert in 1972
in zijn wekelijkse televisiekritiek in Spectator
badinerend over voetbal schrijft, onderscheidt hij competitie van hiërarchie,
betreurt in dat verband wat schoolrapporten aanrichten bij kinderen, en bekent dan:
‘Ikzelf identificeer mij bij wedstrijden spontaan met de verliezer. De zelfverzekerdheid
en branie van de overwinnende partij lijkt
mij banaal en oninteressant. Boeiender lijkt
me de evolutie die de verliezende partij moet
doormaken: van onzekerheid naar consternatie, van manmoedig herpakken en heroïsme naar definitieve gelatenheid.’1 Hij ontwikkelt echter onmiddellijk de complexiteit
en ambivalentie van deze bekentenis. ‘Dat
brengt me natuurlijk altijd weer in een
onoplosbare, emotionele impasse. Ik wil dat
de verliezer ‘wint’, want die verdient het
meer dan de banale winnaar. Maar van
zodra hij zou winnen, wordt hij winnaar en
is de ander verliezer. Ik ben dus onherroepelijk gefrustreerd in mijn sympathie voor de
verliezer.’2 Verliezers worden onverdraaglijk wanneer ze winnen. Lauwaert formuleert hier in a nutshell zijn intiem bestaansaanvoelen én de inzet van zijn werk. Het
ethisch-politiek ideaal is de verontwaardiging, de inzet voor betere levens, en de
bewondering voor de verliezer die niet
opgeeft. Maar Lauwaert beseft, van kindsbeen af, dat de mens toch op voorhand verloren is, en hij begrijpt als intellectueel en
denker gaandeweg ook dat maatschappelijk
‘winnen’ geen oplossing is, dat de radicale
kritiek en de utopie het leven versmachten,
en dat verliezers die (willen) winnen verschrikkelijke schade kunnen aanrichten.
Twintig jaar later formuleert Lauwaert
een variant van dezelfde impasse in een
merkwaardig zelfportret in Skrien (1990),
De nooduitgang.3 Opgroeiend in ballingschap – door lotgevallen van zijn familie na
de oorlog in een kleine provinciestad beland
– wordt ‘ontsnappen’ het doel van zijn
leven. ‘Ieder plan dat ik maakte, iedere conversatie die ik dan toch moest aanknopen,
had als doel mijn ontsnapping voor te bereiden.’ Het middel daartoe is het verhaal: eerst
ontdekt Lauwaert de roman, dan de film.
‘Vertel mij een verhaal om mijn onvermogen

Diane Arbus
An Empty Movie Theatre, N.Y.C., 1971

tot leven te verstrooien! Verdrijf de melancholie van alle uren van de dag en de nacht
met een melancholisch verhaal!’ Het medium van de film geeft echter, bovenop een
verhaal, ook altijd een beeld, dat veel directer
het verlangen wekt en vasthoudt. In de bioscoop ontdekt de jonge Lauwaert een ongeziene en onvermoede, zelfbewuste vrouwelijke vurigheid, de intensiteit en troeblerende
nabijheid van het Gelaat in close-up, de
‘mannelijke nukkigheid’ en het ‘compromisloos zwijgen’ dat ‘een onschatbare leerschool werd voor mijn temperament’. Voor
Lauwaert gaat de film van bij het begin
essentieel over het Lichaam en over het
geslachtsverschil. En zoals hij enerzijds
vraagt om de eigen melancholie met de
intensiteit van de fictie te verdrijven, zo
ervaart en kiest hij anderzijds toch ook voor
de confrontatie met de reële eenzaamheid en
verlorenheid, met het verdriet van het bioscooppubliek, het ‘collectief zonder mededeelbaarheid’ of ‘de losse verzameling’, die
de essentie van kleinstedelijkheid voelbaar
maken, en leren ‘genieten van de anonimiteit’. Hij wil dus ontsnappen, maar niet (door
te) vergeten. ‘Steeds weer boog ik mij over de
afstand die overbrugd moest maar niet kon
worden. Het was mij toebedeeld om rond mij
de onvervuldheid als eerste gevoel te zien.’
Lauwaert besluit: ‘Ik zocht de intense bekentenis van de onleefbaarheid van het bestaan,
de gevoelens, de verhoudingen.’ Er is inderdaad geen uitweg. Het leven is, met de woorden van de grootvader in Kafka’s kortverhaal Het naaste dorp, te kort om weg te gaan
waar men vandaan komt en elders aan te
komen. Maar de jonge Lauwaert wil weg, hij
is reeds besmet met romantiek en moderniteit: ‘Slechts de intensiteit was leefbaar.’ De
ervaring en/of het inzicht dat die intensiteit
‘niet des levens is’, niet natuurlijk of reëel is,
maar altijd verzonnen of geconstrueerd
moet worden, wordt de basis van zijn kritisch werk. ‘De intensiteit van de illusie’ is
‘de mooiste kunstgreep van de mens’. De
‘realiteit’ vraagt een tweede term, een ‘vorm’
die aan het leven en de werkelijkheid wordt
toegevoegd, als mythe, als kledij, als erotiek.
De ‘donkere zalen’ waarin men zich kan verschuilen…
Lauwaert herneemt deze zelfbeschrijving
in de derde persoon onder de titel Dromen
van een expeditie in 1995.4 De kleinsteedse
jongeling botst in zijn eerste filmervaringen
– respectievelijk in gezelschap van zijn oom,
grootvader, vader – op ‘het vreemde’, en
ontdekt zo achtereenvolgens de kracht van
het beeld, van het verhaal, en de vrouw…
De film zelf wordt voor de jongeling de
vaderfiguur, die initieert, die ‘een vorm, een
stijl, een houding, een moraal, […] een
mogelijk antwoord’ toont, maar tegelijk ook
ontzegt: de film toont immers ‘het wezenlijk

onbereikbare’. ‘De zonen moeten het stellen
met een beeld.’ Maar het beeld maakt het
wel mogelijk intens te leven. ‘Het was de
gelukzaligste manier om te bestaan: helemaal alleen in de buurt van een intense illusie. Het bekeken leven als boeiender dan het
geleefde. De ander als zoveel boeiender dan
het zelf.’ Lauwaert ervaart zo de conditie
van de verliezer, van het isolement, de afzijdigheid en eenzaamheid van de bioscoopbezoeker, en accepteert de film als ‘essentiële
sublieme afstand’, omdat die gepaard gaat
met het ‘onbeweeglijk bewogen worden’, en
met de intensiteit en de paradoxale, maar
verbazingwekkende en gelukzalige nabijheid
van de fictie.
Tien jaar later, en tot zijn dood, publiceert
Lauwaert in De Witte Raaf enkele zeer idiosyncratische, autobiografische teksten,
afwijkend in inhoud, toon en stijl.
Schetsmatig en elliptisch, staccato, met zinnen zonder werkwoord, duidelijk gehaast.
Over de manier waarop zijn familie met
kunst omging, over wat zijn garderobe voor
hemzelf oproept en betekent, over leven met
het oorlogsverleden van zijn grootvader en
vader. De laatste tekst, De niet meer gezonde
Man, waarin hij schaamteloos en bijna uitdagend direct spreekt, gepubliceerd kort
voor zijn dood, is het verslag van de manier
waarop hij omgaat met de ziekte in zijn
lichaam.5 Hoe te leven, niet met het besef
dat de mens sterfelijk is – dat weet iedereen
en daar worden veel melancholieke, troostende verhalen over verteld – maar veroordeeld, met een hersentumor, in death row. De
confrontatie met het eigen lichaam als
sluipmoordenaar, met die gehoorzame gezel
die iemand transformeert in ‘de zieke’ en
uitlevert aan een clean en onpersoonlijk,
bedrieglijk-vriendelijk medisch systeem. En
dan: de paniek. Mogelijke vluchtwegen: een
second opinion, of de korte pijn, of alternatieve mirakeloplossingen, of de heldhaftige
berusting. En de wanhoopspoging en
krachttoer die deze uitzonderlijke tekst zelf
is. Blijven schrijven om de ziekte tot het laatst
tegen te spreken, tegen beter weten in. Het
gaat er immers niet meer om te ontsnappen
– het enige wat Lazarus bereikt, is dat hij
twee keer moet sterven – maar te verliezen
met waardigheid.
***
De plaats en vorm van het melancholisch
bestaansaanvoelen en het kritisch engagement verschuiven. Lauwaert begint als
jonge intellectueel en criticus eind van de
jaren zestig als ‘gauchist’. Hij veroordeelt
het individualisme en vervreemdende van
de burgerlijk-elitaire cultuur en kunst, en
schrijft kritieken om te overtuigen en te ver-

anderen. Hij wil mee ‘Geschiedenis’ maken.
‘Tegen de spontane, burgerlijke ideologie
gecentreerd rond het begrip ‘ervaring’,
groeit stilaan een coherente, materialistische visie op cultuur, die toelaat de chaos
van het individuele ervaren te verlaten en
eindelijk inzichtelijkheid brengt.’6 Zijn theoretisch uitgangspunt is wat eind de jaren
zestig in de lucht hangt: de onttovering, de
ervaringsarmoede, de bewustzijnsmanipulatie door de cultuurindustrie. Zijn methode
is ‘de politiek-sociologische analyse’ van de
manier waarop de macht en het ‘systeem’
werken. ‘Wie vasthoudt aan de notie kunst,
blijft denken in esthetische of existentiële
termen, wie denkt in termen van cultuurindustrie heeft oog voor de politiek sociologische rol van de bewustzijnsindustrieën, in
handen van een elite, met het oog op vervreemding en alienatie.’7 Maar Lauwaert
schrijft tegelijk al dat de ‘radicaal kritische
opstelling […] geen enkele strategie en tactiek’ oplevert, en ‘de burgerlijk-humanistische ideologie in de kritisch-progressieve
opstelling een bondgenoot vindt’. Tegenover
de ‘massieve negatie’ stelt hij – benjaminiaans – voor om ‘via het labiele evenwicht en
de relatieve openheid van de cultuurindustrie haar mogelijkheden om te keren. […] In
plaats van de botte en uiteindelijk utopische
en abstracte negatie komt de eis om een permanente kritische tactiek uit te bouwen.’8
Lauwaert verwisselt echter snel de politieke
analyse en de revolutionaire veranderingswil voor een tijdeloos antropologisch basis
inzicht in de menselijke conditie en het
besef van de essentiële nood aan fictie of
aan ‘vorm’. De vorm is ‘werk’.
Het uitgangspunt is dat de Realiteit, in
zijn vele betekenissen en verschillende
gedaantes, onleefbaar is en de Waarheid –
de confrontatie met ‘de dingen zoals ze zijn’
– dodelijk. Dit basisinzicht wordt aan den
lijve getoetst. ‘Ontkleed is men ontvormd,
misvormd. Het biologische ontneemt ons
namelijk het vermogen om te nuanceren;
het naakte lijf laat de soort aan het woord
en die heeft geen behoefte aan de eigen zang
van het individu. […] De vreugde van het
gekleed zijn, is uiting van de essentiële
bevrijding van de mens. Niet verwonderlijk
dat dit algemeen antropologische feit in een
democratie een politiek feit van de eerste
rang is.’9 Het komt eropaan ‘los te komen
van het blote, onnadrukkelijke, niet-betekende, massief fysieke van het lijf (dat nauwelijks als mijn lichaam geldt), los van het
naakte gegeven, de biologische materie, de
organen. De mens onttrekt zich aan dat
beschamende statuut door een beeld naar
voor te schuiven, een beeld in de plaats te
zetten, zich aan de hand van verbeelding te
herdefiniëren. De mens wil niet als organische materie geobjectiveerd worden, maar
als vorm erkend zijn.’10 ‘De nieuwe tekst
van het lichaam is […] een herduiding van
het lijf tot lichaam, van de sekse tot erotiek.’ 11 De onacceptabele waarheid, de
onverdraaglijke realiteit, die Lauwaert
elders elliptisch omschrijft als ‘het pijnlijke
lichaamsbesef van de blanke’12, vraagt om
‘vorm’ en dus om ‘fictie’ – kledij, taal, pose,
gebaar, ritueel, beeld, verhaal – en dus om
constructie of artificialiteit, die de ‘natuur’
vervangt of transformeert, buiten zicht
houdt, en zelfs doet vergeten. ‘Onze obscene
blik kan nooit genoeg krijgen van al wat in
het lichaam beweegt als een waanzinnige
meute van spieren, zenuwen, bloedvaten.
[…] De beeldende kledij haalt ons weg van
die machine en van de obscene blik; zet
daarvoor een taal van gebaren, een tekst
van bewegingen in de plaats.’13 De ‘vorm’
kan niet winnen, of voorwenden van te
winnen. Er is geen enkele vorm die het kan
winnen van het leven en massief ‘waar’ kan
worden. De pose, de kledij of de mythe creëren echter wel de afstand, en daardoor de
speelruimte, die een bewuste verhouding,
persoonlijke toe-eigening, aandacht, en
daardoor ‘intensiteit’ en ‘ervaring’ mogelijk
maken.
Dit inzicht, dat zijn eigen bestaansaanvoelen bekrachtigt, legitimeert zijn initieel
wantrouwen van het utopisch denken en
van de radicale negatie in politiek en kunst.
Het richt zijn inschatting van het ‘klassie-
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ke’, van de burgerlijke kunst en cultuur, en
van de media van de massacultuur (film,
fotografie en televisie). Het bepaalt – vooral
– zijn begrip van de kritiek en van zijn eigen
intellectueel werk. De tegenstander is niet de
klassieke of burgerlijke cultuur en samenleving die omvergeworpen moet worden, integendeel. De moderne transparantie is geen
zaak die gediend moet worden. Op de vele
domeinen waarover hij schrijft identificeert
Lauwaert de tegenstander steeds als een
variant van de ‘realiteit’, waaruit de ‘mythe’
verlost. Mal-né, bien-aimé. Tegenover
Turnhout, de bioscoop. Tegenover het lijf,
het lichaam en de kledij, tegenover het
bloot, het naakt en de pose, tegenover de
seksualiteit, de erotiek. (En tegenover de
man, de vrouw.) Tegenover de transparantie, de schaduw. Tegenover de feiten, de taal,
tegenover de informatie, het verhaal, tegenover de functie het ornament. Tegenover het
letterlijke, de figuur. Tegenover de objectiviteit, het subjectieve, tegenover het neutrale,
het persoonlijke. Tegenover de gelijktijdigheid en de ‘actualiteit’, de herinnering en
het verlangen of de geschiedenis. Tegenover
de aanwezigheid, afstand. Het gaat er nooit
om deze spanning op te heffen: in zijn kritiek tracht Lauwaert steeds de ambiguïteit
en de spanning te beschermen; hij affirmeert de ambiguïteit en het mengsel.
***
Lauwaert toont een zeer brede cultuurhistorische en theoretische interesse, en
schrijft over de meest diverse onderwerpen,
maar centraal staan de lotgevallen van het
beeld in de moderniteit, in de diverse media.
Hij heeft, bijna steeds naar aanleiding van
tentoonstellingen, schitterende artikelen
geschreven over maniëristische en barokke
schilderkunst, over negentiende-eeuwse
schilders en het surrealisme, en kritische
stukken over moderne en avant-gardekunstenaars. Zijn sympathie gaat helemaal
naar de figuratieve kunst, die een beeld geeft
en de realiteit voorstelt en bewerkt. De
abstractie is enkel interessant op het
moment dat ze net loskomt van de figuur,
die nog als ‘nabeeld’ blijft hangen. Maar het
iconoclasme en de conceptual turn van
Duchamp en de avant-garde volgt hij niet.
Het merendeel van zijn teksten gaat over
film en fotografie.14 De beschouwingen en
kritieken, waarin hij zelden of nooit jargon
of technische termen gebruikt, zijn op een
onopvallende manier theoretisch zeer
onderbouwd. Het gaat niet om smaakoordelen, en zelden om individuele werken, maar
vooral om analyses van hoe de moderne
technologisch bemiddelde beeldproductie
werkt, om het nauwkeurig formuleren wat
de eigenheid, de mogelijkheden en beperkingen en gebruiksvoorwaarden zijn van de
specifieke media. Hij bedrijft een ‘fenomenologie van het hedendaags beeldgebruik’. De
vroege, bijna-naïeve film en Hollywoodfilm
fascineren omdat een geïndustrialiseerde
vorm van massabeeldproductie, een registratie en reproductie van theater of spektakel, zo openlijk en direct het menselijk verlangen aanspreekt, en de ‘onttoverende’
techniek er zo overvloedig mythe en droom
aanmaakt. Lauwaerts kritiek viseert ook
hier de avant-gardecinema, na een periode
waarin hij tegelijk geïntrigeerd en sceptisch
de ‘nieuwe cinema’ gevolgd heeft, omdat die
zelfreflexief en formalistisch wordt, en geen
‘stof ’ meer bewerkt. Het ‘conceptualisme’
‘elimineert de onzuivere praktijken en blokkeert de beweeglijkheid van het veld. De
conceptualisering saneerde de onzuivere
praxis weg, ten voordele van een vrij zwevende formalistische logica.’15 Dus kiest hij
niet voor Godard, en wel voor Rohmer…
Film gaat over het lichaam: ‘Voor mij is film
al heel lang de bizarre kunst die lichamen
toont en naar lichamen kijkt, de kunst die
honderden manieren bedenkt waarop emoties en bewustzijn zich in lichamelijkheid
uiten.’16 In de (vroege) film ‘biedt het
lichaam (motorisch, emotioneel en narratief bewogen) weerstand’.17 Doordat de
figuren en de camera bewegen, subjectiveert de film: hij haalt het verhaal en de
acteurs naar de voorgrond, isoleert de handeling en maakt van de dingen achtergrond
(decor, interieur, stad en landschap…). De
fotografie daarentegen ‘legt vast’: ze zet
alles stil, schakelt daarbij mensen en dingen
gelijk, en banaliseert dus. Een foto fixeert
een blik op een stuk van de wereld – de
lichamen zitten vast in een pose, de gezich-

ten in één uitdrukking. De camera registreert en objectiveert, de foto exposeert.
Maar – en daar volgt Lauwaert Roland
Barthes – in de fotografie wordt het ‘werkelijke’, dat door de aard van het medium zelf
automatisch doorkomt, de kracht van het
Echte, en dat kan soms de vervlakking en de
banaliteit perforeren, en maken dat beelden
‘treffen’ (het ‘punctum’ van Barthes).
***
Lauwaert heeft veel geschreven over kleding en mode, in de film en de fotografie en
daarbuiten.18 En zoals Lauwaert de film en
de fotografie ‘redt’, niet om hun utopisch-wereldverbeterende of messianistische werking, maar omdat ze elk op hun
eigen manier het leven bevestigen, zo ‘redt’
hij ook de massacultuur en massaproductie
van de confectie en de mode. ‘De kledij [is]
een spiegel waarin het lichaam als beeld
verschijnt los van het lijf.’19 De massaproductie en de prêt-à-porter heeft de kleermakerij zoals hij zich die uit zijn jeugd herinnert weliswaar verdrongen, en het ‘zich snel
verspreidende onvermogen om zich te kleden, wordt verdoezeld achter het fascinerende spektakel van de mode’20, maar de
mode kan als een zelfstandig beeldende discipline gezien worden, omdat ze elkeen uitdaagt en verplicht om zelf, elke dag opnieuw,
van en voor zichzelf een ‘profiel’ te kiezen
en een verschijning samen te stellen: ‘Is er
een cultuur van het kopen? Zelfs de extreme
schaarste (juist de extreme schaarste) van
het naakte bestaan creëert zijn eigen vormen. […] Hoe is de leegte van de overdaad te
bemeesteren? Het is hier niet aan de orde
kritiek te leveren op deze vervreemding,
noch om alternatieven te bedenken. (De
Geschiedenis doet dat hoe dan ook voor
ons.) We willen het hebben over het anonieme vormgeven. Een vorm afgedwongen van
het vormloze. […] Vorm is feestelijk.’21
Hiertegenover staat Lauwaerts duidelijke
en gaandeweg steeds scherpere afwijzing
van het medium televisie. Hij heeft vanaf
het begin van de jaren zeventig wel een tijdlang veel televisiekritieken geschreven, en
zocht daarin ook even – benjaminiaans –
naar onvermoede mogelijkheden, maar is
tot de conclusie gekomen dat televisie niet
te redden is: ‘Televisie versmalt het leven.’22
Hij begint in 1974 als ervaren filmcriticus
volop te schrijven voor Film & Televisie, en
ziet snel dat de twee media niets met elkaar
te maken hebben, en dat ‘televisiecultuur’
niet bestaat. ‘Bestaan er ‘programma’s’ die
vergeleken kunnen worden met ‘werken’,
zijn er producers die fungeren als creatieve
makers? […] Vóór televisie een kunstvorm
kan genoemd worden met makers, werken
en esthetische problemen is televisie een
‘milieu’. We kijken er niet naar, we zitten
erin.’ En Lauwaert constateert na enkele
maanden televisiekijken ‘dat op televisie
eigenlijk nooit iets gebeurt, integendeel, dat
televisie het medium is waarin alles gelijkgestreken wordt, op een enkele noemer
gebracht.’23 De ‘mythen’ van de televisie
zijn niet onwaar, maar gewoon vals – een
valse familiariteit enerzijds, en een ‘vage en
vrijblijvende maatschappijkritische toon,
het appel op solidariteit en collectieve
bezorgdheid’ anderzijds. ‘Het is de sentimentele demagogie met de culpabiliserende
slogans.’ Het is de gedurige ‘verontwaardiging’ en het ‘geweten schoppen’ als publiciteit. ‘Het wij van deze politiek is een wij van
slachtoffers en een wij van schuldigen tegelijk.’24 ‘Heimelijk en koppig experimenteer
ik met televisie om het banale, maar verpletterende realisme van het medium open
te breken. Als een alchemist probeer ik uit
de granieten zelfgenoegzaamheid het goud
van een perverterende twijfel, een stimulerend tekort te distilleren. Tevergeefs: het
medium schijnt geen tekorten, geen problemen te hebben.’25 De specificiteit van het
medium zelf – noch verhalend, noch beeldend – is het probleem. De essentie van televisie is, vooreerst, de actualiteit of ‘ogenblikkelijkheid’: ‘Actualiteit is het terrein van
actie en reactie […], van het onvoorziene en
verrassende, van het toeval en de willekeur’, van het ‘dynamisme’ – van het voorwenden dat men bij het ‘gebeuren’ is.26
Televisie is, vervolgens, gelijktijdigheid, die
de indruk van contact installeert. De ogenblikkelijkheid is echter ‘geen existentiële
ervaring, maar een cultureel-technologische ervaring’27; televisie produceert een
soort van eindeloze ‘happening’. Televisie

wordt niet, zoals een film of foto, door
iemand gemaakt. En de gebeurtenis, de
gedurige bevestiging van de kijker door de
televisie en van de televisie door de kijker, de
schijn van gemeenschappelijkheid, wordt
georganiseerd. Er is geen auteur. Televisie
zegt daardoor niets en toont niets. De televisie pretendeert ‘realisme’ – neutraliteit en
spontaneïteit – en bespaart op de ‘vorm’. Ze
is geen zaak van ‘intenties, arbeid, plannen,
structurering’. En wat voor Lauwaert
allicht het ergste is: ‘Als er iets terroriserend
en verminkend is aan de huidige praktijk
van televisie, dan is het haar plechtige
(maar democratische, geen aristocratische
plechtigheid) objectiviteit, dan is het haar
neurotische neutraliteit, haar obsessionele
onpersoonlijkheid. Het is altijd ‘men’ die
aan het woord is […]. Het anonieme publiek
mag niet uit zijn massieve verpakking
gehaald worden, door het medium op een
subjectief-persoonlijke manier gebruikt te
zien. Waarom is de ik-persoon een televisie-taboe?’28
***
Lauwaert was misschien graag schrijver of
filmmaker geworden, maar heeft dat niet
echt geprobeerd. Hij was een criticus. De
kritiek was voor hem geen discipline en
geen vak. De criticus spreekt niet in naam
van iets of iemand, en de vraag of hij voor
zichzelf schreef of voor anderen valt daarom niet te beantwoorden. Lauwaert heeft
zijn leven lang intensief gewerkt voor kranten en tijdschriften, voor radio en televisie,
hij heeft jarenlang lesgegeven en gaf lezingen voor culturele organisaties, hij heeft
dikwijls samengewerkt met mensen. Maar
hij heeft geen leerlingen gevormd, hij heeft
nooit een functie opgenomen, nooit een
positie bekleed waardoor hij een organisatie
of een instelling vertegenwoordigde en ‘in
naam van’ kon of moest spreken. Hij heeft
zich niet met een zaak of een groep verbonden, of zichzelf een taak gegeven. Hij hield
ruim afstand van de gilde van de academici
en de wetenschappers. Zijn veelzijdige afzijdigheid contrasteert op het eerste zicht met
het gedurig publiek spreken en publiceren,
maar ze past wel bij zijn opvatting over de
aard en functie van de kritiek. Zijn werk
diende immers geen educatief of maatschappelijk belang. De kritiek was voor hem
geen middel om de wereld terecht te wijzen
en te verbeteren. Aandachtig kijken en
gedurig schrijven was in de eerste plaats zijn
eigen ontsnappingsstrategie, de manier om
voor zichzelf een positie te articuleren en
een bewuste verhouding te ontwikkelen tot
de wereld, en ademruimte te creëren. Het
was zijn bestaan. De inzet van het schrijven
was niet een waarheid te ontdekken of uit te
dragen, maar te leven zoals hij dat wou.
‘Waarachtigheid veronderstelt een nadrukkelijke inspanning, een wikken en wegen,
een kritiek en zelfkritiek om inzichten niet
geloofwaardig, maar waarachtig te formuleren. Geen redevoering, geen retoriek, geen
kunsten, geen technieken, geen figuren. […]
Waarheid is een ‘voor eens en altijd’. Het is
een weten dat stelt. Waarachtigheid stelt
niet, maar stelt zich op. Het is geen plaatsen tijdloos inzicht, maar een manier om
inzichten te verbinden aan degene die de
inzichten geeft en ontvangt.’29 Het middel
daartoe, en daardoor was dat ook waar het
hem echt om ging, was schrijven en publiek
spreken, om zo le vécu te heroveren, tegen de
aanspraken van de vele ‘waarheden’ die
pretenderen ‘de dingen te zeggen zoals ze
zijn’, tegen de neutraliteit en levenloze
objectiviteit van de wetenschap in. De kritiek moet zeker effectief zijn, maar niet activistisch. Niet gericht op breuk en omkering,
maar op het articuleren van nuances en
verschillen, op het bewerken van verschuivingen, op het zelf in beweging blijven, om
zo te beletten dat de betekenissen verstenen,
‘natuurlijk’ lijken. ‘De oorlogszuchtige term
‘avant-garde’ geeft aan hoe in de kunst de
roes van de vernieling de voorkeur geniet,
niet van de conversatie. Het verschil voedt
de taal, de verhoudingen: de breuk daarentegen legt het zwijgen op.’30 Schrijven dus,
schrijven tot het einde als het ‘vorm’ geven
aan het eigen leven, met de tekst als een
beeld waarin men tegelijk verschijnt en verdwijnt, zich toont en zich terugtrekt.
‘Cruciaal in de strategie der existentiële zelfrepresentatie is de terughoudendheid, de
zelfbeheersing […]. Zich kenbaar maken is
niet hetzelfde als zich bekennen. […] Niet

wat men laat zien, maar wat men niet laat
zien is essentieel. Stijl is het weefwerk tussen
tonen en verbergen, accentueren en blank
laten.’31 Verliezen met stijl: schrijven als
ultieme toe-eigening, als weerstand tegen
de beschamende, destructieve objectiviteit,
waarbij de weerstand dus zelf als ‘pose’
erkend wordt, maar wat de auteur de kans
geeft om tegelijk te veel te zeggen en zwijgend heen te gaan, zoals de bioscoopbezoeker na de film verdwijnt in de nacht.
Noten
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Woorden in de wind
Notities lezen
EDDY BETTENS
Sommige boeken neem ik telkens opnieuw mee
naar het terras, en omdat ik ze ken, kan ik erin
bladeren zoals de wind dat doet, aan wie ik ze
vaak toevertrouw.
Gerhard Amanshauser, Terrassenbuch
Het boek ligt opengeslagen in de zon, en als
je terugkeert, merk je dat de wind erin heeft
gebladerd. Twee mogelijkheden: licht geïrriteerd zoek je waar je gebleven was, zodat je
verder kunt met je pageturner of de draad
van het betoog kunt oppakken, óf je leest
wat de wind voor je heeft klaargelegd. Twee
manieren van lezen: ongeduldig en geconcentreerd, gespitst op voortgang en continuïteit, of nonchalant, verstrooid, hooguit
betoverd door enkele zinnen die je verweeft
met de zon, de wind, je gepeins.
Twee soorten boeken ook? Niet noodzakelijk: zoals Amanshauser suggereert, kun je
ook boeken met een dwingend verhaal of
een strak betoog lezen zoals de wind dat
doet, als je ze maar goed genoeg kent. Maar
zo’n bladerende lectuur past natuurlijk het
best bij boeken die je niet in hun ban houden, je niet in allerlei verwikkelingen verstrikken tot je ze eindelijk uit hebt.
Zwervend, bladerend lezen, dat past vooral
bij wat ik notitieboeken zal noemen, losse,
nevenschikkende verzamelingen van korte
teksten zonder veel inhoudelijke of formele
samenhang, in lengte variërend van een
paar woorden tot enkele pagina’s.
Amanshauser: ‘Daarmee bedoel ik onopdringerige boeken, die je weglegt en weer oppakt,
zonder je te ergeren als de wind ze intussen heeft
omgebladerd. Ze storten je niet in verwikkelingen waaraan je alleen kunt ontkomen als je de
passage terugvindt waaraan je blik was blijven
hangen. Maar als je je ervan afwendt, laten ze je
niet los, en ook de wind die ze doorbladert lijkt
wat van hun essentie te begrijpen.’
***
Ik lees graag zoals een kip drinkt, regelmatig
mijn hoofd optillend, om te laten doorstromen.
Jules Renard, Journal 1887-1910
(4 februari 1894)
Amanshausers Terrassenbuch bestaat uit
een veertigtal korte teksten, losjes samengehouden door de plaats – een dakterras in
Salzburg – en de tijd – het tweeëndertigste
levensjaar van de schrijver; later, toen hij
zeventig werd, schreef hij op dezelfde
manier een Mansardenbuch. Mooie boeken
van een elegante stilist, geschreven met een
observerende, peinzende distantie, met iets
van Het hoofdkussenboek van Sei Shonagon
erin – een van Amanshausers favoriete boeken. Ik beschouw het als bijzonder geslaagde notitieboeken, maar ze zijn natuurlijk
wel zorgvuldig doordacht en afgestemd op
een lezer, zoals de notitieboeken van Elias
Canetti of Peter Handke, Julien Gracq, Lydia
Davis, Marcel Cohen, Alberto Savinio,
Sergio Pitol of A.L. Snijders dat zijn. Dat is
anders bij postuum uitgegeven notities,
zoals die van Lichtenberg, Joseph Joubert,
Jules Renard, Kafka, Susan Sontag, Ennio
Flaiano of Cioran (zijn Cahiers). Die schreven hun notities toch vooral voor zichzelf:
om juiste zinnen uit te proberen, materiaal
te verzamelen, zichzelf op te monteren of te
vermanen, ideeën of anekdotes vast te houden of juist kwijt te raken, of simpelweg
voor het plezier, als vingeroefening, zonder
duidelijk doel voor ogen.
Moet je zulke postume notities niet anders
lezen dan gepubliceerd werk? Een schrijver
die zijn notities voor een lezer selecteert en
ze al dan niet polijst, zet zichzelf in scène;
als hij een onaffe zin publiceert, is dat onaffe
een retorisch effect. Het verschil lijkt me
echter gradueel, niet wezenlijk. Notities
maken is een eeuwenoude praktijk, zoals
brieven schrijven of een dagboek bijhouden: schrijvers die hun notitieboeken publiceren, benutten het esthetische potentieel
van die praktijk, zoals schrijvers dat doen
die hun brieven of dagboeken publiceren –
de notitieschrijver ensceneert dan een impro-

pagina’s uit het notitieboekje ‘Ins tiefe Österreich’, 9 augustus – 15 september 1976

viserend, springerig schrijven en omarmt
het onaffe, vluchtige, ongevormde van de
notitie als stilistisch ideaal.
Het principe van het notitieboek is discontinuïteit, opsomming, nevenschikking.
Een aforisme kun je misschien geïsoleerd
lezen, maar in een notitieboek krijgt zelfs
het meest heerszuchtige aforisme niet het
laatste woord: het wordt ondermijnd door
de reeks en verliest zijn parmantige stelligheid. Notities hebben elkaar nodig: je leest
ze altijd in een losse opeenvolging, die niet
de volgorde hoeft te zijn die het boek je aangeeft. Bij elke nieuwe lectuur maken andere
notities zich even uit de achtergrond los,
maar zonder die achtergrond redden ze het
niet. Daarom is het moeilijk om erover te
schrijven: als je er eentje in de volle schijnwerpers zet, verschrompelt ze – dat lot zal
ook de micronotities te beurt vallen die ik in
dit stuk citeer, noodgedwongen, want ik zou
liever lange notities citeren – mini-essays,
fragmenten, schetsen, anekdotes, glossen
enzovoort.

hedendaagse clichés noemde de filosoof
Galen Strawson, in het merkwaardige essay
A Fallacy of Our Age, een dwaling. Er zullen
vast wel mensen zijn die hun leven door een
narratieve bril bekijken, denkt Strawson,
maar hij vermoedt dat nog meer mensen
zichzelf niet als diachroon of enduring ervaren, continu in de tijd, maar episodisch of
transient – als een reeks losse momenten
zonder veel continuïteit. Als voorbeelden
van zulke ‘episodici’ noemt hij onder meer
Montaigne en Laurence Sterne – in Tristram
Shandy halen de vele uitweidingen en
zijsprongen inderdaad elke vorm van narratieve continuïteit overhoop, en de Essais zijn
onmiskenbaar een ‘fricassee’ van citaten,
anekdotes, commentaren en andere notities: schreef Montaigne niet dat niets meer
tegen zijn aard indruiste dan een ‘breed uitgesponnen vertelling’ (narration estendue),
en schreef Joseph Joubert, die archetypische notitiemaker, twee eeuwen later niet:
‘Je suis comme Montaigne ‘impropre au discours continu’’?

***

***

Onverbeterlijke notitiemaker die ik ben, in
welke andere marge kan ik ze anders maken
dan in de marge van het immense open boek
dat het leven is.
Georges Perros, Papiers collés I
Waar komt de voorkeur voor notitieboeken
vandaan? Ongetwijfeld heeft ze met luiheid
te maken, de luiheid die de lezer van notities
deelt met de schrijver ervan. Noteren is
direct, vluchtig, vrijblijvend, elke notitie is
een nieuw begin: je hoeft ze niet tot het eind
door te denken, niet te piekeren over formulering, vorm en compositie. Ook de lezer
wordt ontslagen van de inspanning die het
kost om de flash van een notitie integraal te
ontwikkelen. Notities verplichten tot niets: ze
zijn onverantwoordelijk. Dat maakt ze
onweerstaanbaar voor de dilettant.
Grote theorieën vervelen de dilettant die
de notitielezer is – hij zou liever zeggen dat
de verveling hem ervoor behoedt. Te moe
om zich in de verwikkelingen van de recentste ‘urgente’, ‘relevante’ roman te storten,
laat staan in het labyrintische betoog van de
theoreticus du jour, bladert hij wat, verstrooid, wachtend op de klik van een verrassende zin, die zijn verveling abrupt in een
ander licht zet, ze omtovert in disponibiliteit. Dan beginnen de notities plots met
elkaar te praten, bladert hij terug en vooruit, feliciteert hij zichzelf met de ideeën die
hij krijgt, en leest hij tegelijk verstrooid en
geconcentreerd verder.
Notitielezers houden van onderbrekingen, van zijpaden en digressies, van denken
en lezen in sprongetjes. Ze houden wel van
romans en verhalen, maar de reductie van
literatuur tot een verhalenmachine irriteert
hen, en de dominantie van het verhaal als
cultureel model vinden ze ergerlijk. We verlenen onze levens betekenis door ze te vertellen, door ze gaandeweg vorm te geven als
een verhaal; dat verhaal is wie we zijn, pas
als we onszelf als een verhaal ervaren, kunnen we een betekenisvol leven leiden: zulke

De toekomst van het Boek is het Album, zoals
de ruïne de toekomst is van het monument.
Roland Barthes, La préparation du roman
Stéphane Mallarmé, de dichter die droomde
van een mythisch totaalboek, Le Livre, zou
het notitieboek een Album noemen: het
soort boeken waar hij niet van hield, ‘verspreid en zonder architectuur’, al publiceerde hij ze zelf ook. Album/Livre: aan het eind
van zijn leven dacht Roland Barthes vaak
over die tegenstelling na. In een essay over
het dagboek wijst hij het genre af omdat het
geen Boek is, maar altijd een Album blijft:
een verzameling verwisselbare notities die
je net zo goed allemaal zou kunnen doorhalen: gebabbel. En in zijn allerlaatste essay
vertelt hij dat Stendhal er pas in slaagde om
zijn liefde voor Italië over te brengen toen hij
zijn registrerende reis- en journaalnotities
– zijn Album – verruilde voor het Boek, de
omweg van het verhaal en de mythe, en zo
de feestelijke openingsbladzijden van La
Chartreuse de Parme kon schrijven.
Maar de uitvoerigste meditatie over het
Album en het Boek staat in La Préparation
du Roman, de lezingen die hij in 1979 en
1980 aan het Collège de France gaf. Daarin
simuleert Barthes een schrijver die een
roman wil schrijven en onderzoekt hij de
keuzes die zo’n schrijver moet maken. Een
ervan is de keuze voor de vorm: een Boek of
een Album? Dat is meer dan een formele
keuze, zegt Barthes: het gaat om een wereldbeschouwing. Het archetype van het Boek
is de bijbel, het totaalboek dat de willekeur
van de wereld samenhang en betekenis verleent: het staat voor een monistisch universum, voor orde, hiërarchie, continuïteit. Het
Album is een verzameling, een disparaat
geheel, een aan elkaar geflanst lappendeken. Het huldigt impliciet een pluralistische,
relativistische, sceptische, taoïstische filosofie. Zijn waarden: verstrooiing, contingentie, immanentie.

Barthes doet alsof hij de keuze openlaat,
maar zijn voorkeur gaat duidelijk naar wat
hij zijn hele leven lang heeft geschreven: het
Album. In dat verband zet hij aan het eind
een merkwaardige redenering op. Veel
schrijvers verzamelen notities met het oog
op een Boek, en als dat er niet komt, bijvoorbeeld omdat de schrijver te vroeg overlijdt,
blijft altijd nog die baaierd van notities over
– denk aan de Pensées van Pascal. Het
Album overwint dus. Bovendien verkruimelt elk Boek in het geheugen van zijn
lezers tot een Album, zoals elk monument
verweert tot een ruïne: alleen enkele zinnen
en gedachten blijven over. Ook in deze redenering overwint het Album: het monumentale Boek wordt aangevreten door de tijd en
verwaait in de wind.
Die verkruimeling staat in het teken van
het leven, niet de dood. Elk Boek overleeft in
een Album van citaten, sporen, commentaren, notities – die op hun beurt iets nieuws
doen ontkiemen. Barthes: ‘Wat in ons van
het Boek leeft, is het Album: het Album is
het germen; het Boek, hoe grandioos het ook
is, is slechts het soma.’ (De bioloog Weissman
noemde germen de geslachtscellen, soma de
niet-reproduceerbare lichaamscellen.) Wat
voortleeft, zijn verwaaiende zaadpluisjes,
zwervende atomen die zich ergens vasthaken, citaten die de lezer voortschrijft ‘in het
immense open boek dat het leven is’ of die
het verlangen naar nieuwe teksten wekken.
***
Als hij een boek las, scheurde hij de bladzijden
uit die hem tegenstonden, en verkreeg zodoende
een bibliotheek voor eigen gebruik, met
leeggehaalde boeken in omslagen die veel te
ruim zaten.
François René de Chateaubriand over
Joseph Joubert, in Mémoires d’outre-tombe
(1849-1850)
Veel lezers doen het omgekeerde van
Joubert, zij het doorgaans niet zo onbehouwen: ze halen uit het boek de zinnen die hen
bevallen – door ze te memoreren, er een potloodstreepje naast te zetten, ze uit de tekst te
lichten en ze over te schrijven in een notitieboek. Met het citaat houden zulke lezers
vooral de charme vast van de formulering,
van een intensiteit die zich verzet tegen
parafrase. Dat is een van de grootste genoegens van het lezen: je krijgt een gedachte,
zoals je een inval krijgt, of een cadeau, en
tegelijk krijg je ook de niet te overtreffen verwoording ervan. Fetisjistische notitielezers
jagen op zulke zinnen. Doorgaans onthouden ze slecht de grote samenhangen, de
structuur van de tekst waaruit ze hun zinnen plukken.
Voor zulke lectuurcitaten halen uitgevers
van postume notitieboeken de neus op. Zo
meldt de bezorger van Amanshausers lectuurnotities dat ze alleen de citaten heeft
overgenomen waaraan hij commentaar
heeft toegevoegd. Alleen dat commentaar, zo
lijkt het, verleent een citaat meerwaarde.
Toch is het altijd een plezier om lectuurcitaten te lezen, zeker als je het boek kent waaruit ze komen: wat maken ze voor die andere
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lezer memorabel, wat heeft hem erin geraakt,
verrast, misschien geërgerd? (Barthes merkt
ergens op dat schrijvers zoals Bossuet en
Montesquieu nooit mooier zijn dan wanneer
André Gide ze citeert.)
Chateaubriands anekdote over Joubert
vond ik in La Préparation du Roman. Barthes
zal ze hebben gelezen in de herfst van 1979,
tijdens een van die Soirées de Paris die hij in
een postuum uitgegeven dagboekje
beschreef, toen hij ’s avonds in bed vaak
naar de Mémoires d’outre-tombe greep, ‘le
vrai livre’, en twijfelde over ‘les Modernes’:
stel dat ze zich hebben vergist, stel dat ze
geen talent hebben? Hij zal ze hebben genoteerd op een van de twaalfduizend fiches die
samen zijn immense, onuitgegeven notitieboek vormen, als treffende illustratie van de
ruïneuze, verkruimelende lectuur die van
elk boek een album maakt, en ook wel
omdat ze over Joseph Joubert ging, bij wie
hij de ‘voorkeur voor de niet-constructie, de
on-constructie van het denken’ prees –
Joubert, die bij zijn dood in 1824 ruim 205
zakboekjes bleek te hebben volgekrabbeld:
duizenden notities ingeblazen door het fantasma van een boek dat er nooit zou komen.

Peter Handke

Peter Handke

‘Spatzenbadekuhlen im Sand am Quai, Bahnhof Niemandsbucht’, tekening in
notitieboekje. © Peter Handke / Galerie Klaus Gerrit Friese

‘Regen am Zugfenster, Friaul, Dezember 2010’, tekening in notitieboekje
© Peter Handke / Galerie Klaus Gerrit Friese

***

misschien iets als Borges’ De loterij van
Babylonië, maar je beseft dat het verhaal
overbodig is: Canetti’s volmaakte notitie
volstaat.

Theorie van de kreukels in een hoofdkussen.
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher

***

Het idee dat er een theorie denkbaar is van
de kreukels die een hoofd in een kussen
maakt, doet in een flits iets prettigs oplichten. (Een flits van Lichtenberg over zulke
flitsen: ‘Het denkt, zou je moet zeggen, zoals
je zegt: het bliksemt.’) De notitie is vlug en
licht, ze opent een mogelijkheid en zegt precies genoeg – de uitgewerkte kreukeltheorie
laat ik liever links liggen.
Sudelbücher zijn wastebooks, kladboeken
waarin kooplui inkomsten en uitgaven door
elkaar optekenen om ze later in hun boekhouding te verwerken. Sudelbücher noemde
Lichtenberg ook de notitieboeken waarin
hij tot aan zijn dood in 1799 duizenden
invallen, observaties, vermoedens en
natuurkundige experimenten optekende.
Na zijn dood werden zijn kladboeken – zoals
dat ook met de carnets van Joseph Joubert
zou gebeuren – geplunderd door bloemlezers, die Lichtenberg deden voortleven als
schrijver van aforismen of als humorist.
Pas in de volledige editie, die in 1968 verscheen, ontdek je waar het Lichtenberg om
te doen was: lezen, observeren, gissen, denken en noteren in het besef dat alles net zo
goed anders zou kunnen zijn – Lichtenberg
inspireerde de ‘mogelijkheidszin’ van Robert
Musil. In de volledige editie ontdek je ook de
vele achteloze micronotities die in niets op
aforismen lijken. Je leest ze en moet telkens
opnieuw scherpstellen, telkens een nieuwe
context bedenken. ‘Een galg met een bliksemafleider’: je denkt aan de zorg waarmee
terdoodveroordeelden in Amerikaanse
dodencellen worden behoed voor een
natuurlijke dood. ‘Dit is voor de mens zo
natuurlijk als denken, of met sneeuwballen
gooien’: wat Lichtenberg met ‘dit’ bedoelde,
weten we niet, maar de speelse pointe is duidelijk: als je het al nodig zou vinden om
zoiets als ‘de natuur’ van de mens te definiëren, vergeet dan niet dat de mens ook een
wezen is dat met sneeuwballen gooit.
Voor velen blijft Lichtenberg de voorbeeldige notitiemaker – een voornemen van
Susan Sontag in februari 1977: ‘I will write
in the Notebook every day. Model:
Lichtenberg’s Waste Books.’ Waarschijnlijk
heeft niemand hem meer bewonderd en
nagevolgd dan Elias Canetti. Maar terwijl
Lichtenberg van de hak op de tak springt,
blijft Canetti – een egel die zichzelf wanhopig in een vos wil veranderen – monomaan
rond enkele vaste thema’s draaien: dood,
massa, macht, mythe. Uit de Sudelbücher
komt je een onweerstaanbaar personage
tegemoet: onmogelijk om niet de moed te
bewonderen van de arme Lichtenberg, een
gebochelde, ziekelijke dwerg met een sleepvoet – mocht men ooit een heruitgave van
zijn persoon overwegen, noteert hij ergens,
dan kon hij alvast enkele verbeteringen suggereren. Canetti schrijft precies en bondig,
denkt vasthoudend en meedogenloos, maar
witty is hij nooit, en zijn bescheidenheid
geloof je niet. Toch blijf je hem lezen, al was
het maar voor microschetsen zoals deze:
‘Gedwongen naamsverandering, om de vijf
jaar. Het lot van de beroemden. Hun zwendel.’ Je ziet de contouren van een verhaal,

Dingen waarvan je hart sneller gaan kloppen
Mussen met jongen.
Een plek voorbijlopen waar kleine kinderen
zitten te spelen.
Je te rusten leggen nadat je heerlijke wierook
hebt aangestoken.
In een Chinese spiegel kijken die wat beslagen
is.
Een jonge edelman die halt houdt met zijn
koets om iets te vragen.
Je wast je haar, maakt je op en trekt kleren aan
die heerlijk geuren naar wierook. Ook als je
ergens zit waar niemand in het bijzonder je
ziet, geeft het je een zalig gevoel vanbinnen.
Op een avond waarop je een bezoeker verwacht,
springt je hart al op door het gekletter van
regen en het gerammel van wind.
Sei Shonagon, Het hoofdkussenboek
Lichtenberg noteerde in zijn Sudelbücher
ook dit: ‘Daar zat hij nu, de grote man, naar
zijn jonge katjes te kijken.’ Een banale, betoverende notitie, al weet je niet wat je ermee
moet: ze klinkt meewarig, wat melancholiek, misschien vertederd, er hangt een
zweem van vergane glorie, maar ook van
montere, wijze gelatenheid over. Ze zou uit
de ruïne van een roman kunnen komen.
Zulke notities horen thuis in de familie
van wat Roland Barthes het ‘romaneske
zonder de roman’ noemt. Daar horen bijvoorbeeld de minieme biografische trekken
bij die Barthes ‘biografemen’ noemde en de
notities die hij als ‘incidenten’ beschrijft,
voorvallen dus: ‘Al veel minder hard dan het
accident (maar mogelijk verontrustender)
is het incident domweg datgene wat zachtjes
valt, als een blad, op het tapijt des levens;
het is een lichte, vluchtige plooi in het weefsel van de dagen; het is datgene wat ternauwernood kan worden vermeld; een soort
nulgraad van de vermelding, net genoeg om
iets te kunnen opschrijven.’
Als ideale vorm van zulke notities stond
Barthes de haiku voor ogen – de minieme
notatie van een gebeuren, helder en precies,
maar ontheven of vrijgesteld van betekenis:
hij ontsluiert niets, heeft geen moraliserende
of ideologische pointe, geen brille. Zulke notities glanzen dof; heel licht raken ze een
moment, een herinnering, een detail aan om
ze te individualiseren. Je kunt denken aan de
lijstjes van Sei Shonagon, maar ook Peter
Handke heeft zulke notities geschreven.
***
Zo maakt men dus kanttekeningen, en mijn
hele leven is een kanttekening, marginaal,
vluchtig, op zichzelf staand.
Gerhard Amanshauser, Es wäre schön,
kein Schriftsteller zu sein. Tagebücher
Gedachten waarvan je kunt zeggen: ‘Er is rust
in deze gedachte.’ Dit beeld is bemoedigend.
Joseph Joubert, Carnets, april 1797

In 1978 leest Gerhard Amanshauser in de
krant dat astronomen een bultvormige
maan van Pluto hebben ontdekt, de verst
van de zon verwijderde planeet. Hij noteert:
‘Ikzelf, een Pluto van de literatuur, in gebieden die al heel koud zijn, zwak belicht, helemaal aan de rand: mijn werk nauwelijks
nog zichtbaar, als een bult waar je met een
pijltje attent op moet maken.’ Amanshauser
heeft nog net kunnen meemaken dat Pluto
in 2006 officieel werd gedegradeerd tot
dwergplaneet.
Veralgemeningen zijn zinloos, maar voor
veel notitieschrijvers is de marge – van het
boek, van het leven – niet alleen de plaats
waar ze hun notities schrijven. Het is ook
hun favoriete positie in de literatuur en de
cultuur. Ook dat nuchtere besef van hun
juiste positie – een nonchalante marginaliteit, zonder heroïek of pathos – ook dat
draagt bij aan hun charme.
Ik denk aan Amanshauser, geboren in een
nationalistisch en katholiek milieu in
Salzburg: in 1945 is hij 17 en lid van de
Hitlerjugend; hij wordt als soldaat naar
Polen gestuurd, waar hij vlucht voor het
oprukkende Rode Leger – later ontdekt hij
dat hij als concentratiekampbewaker zou
worden ingezet. Hij schrijft satires, essays en
notities, krijgt parkinson, raakt vergeten: ‘de
onbekendste Oostenrijkse schrijver van
wereldniveau’ (Daniel Kehlmann). Het liefst
doet hij niets: lezen, in de zon zitten, Chinees
leren, goochelen, notities maken – ergens
schrijft hij dat hij een hele stapel moet weggooien: aangetast door meeldauw. De kolkende, gefolterde lijven van de westerse
schilderkunst verafschuwt hij, hij verkiest
Chinese inkttekeningen van berglandschappen met in een uithoek een menselijke
figuur: de juiste proportie. De juiste blik op
de menselijke soort, vindt hij, is die van
Swift. Bij Sei Shonagon bewondert hij de
voor ons onbereikbaar geworden overeenstemming van kunst en leven. Het literaire
bedrijf en andere vormen van grootspraak
bekijkt hij sarcastisch: schrijvers die zichzelf
een maatschappelijke rol toedichten, vergelijkt hij met de Moloch horridus, de
Australische bergduivel: afschrikwekkend
en excentriek, maar volkomen ongevaarlijk.
Ik denk aan Georges Perros: hij is even
acteur bij de Comédie-Française (al hield hij
zich liever op in de coulissen), trekt uit Parijs
weg en gaat in Finistère wonen, in het vissersstadje Douarnenez: vrouw en kinderen
probeert hij te onderhouden als lezer van
manuscripten voor het theater en voor uitgeverij Gallimard. Hij schrijft, leest onophoudelijk, trekt er graag met zijn motor op
uit, koestert zijn ‘solitarité’. ‘Er zit in mij een
vent die zich al heel gauw heeft willen verbergen. Of liever: die niet in beeld wilde zijn.
Onzichtbaar.’ Zijn notities zijn flarden van
een soms wat korzelige, binnensmondse
monoloog. ‘De gedachten die je hebt terwijl
je telefoneert. Terwijl je het nummer draait.’
Op aandringen van Gallimard-paus Jean
Paulhan verzamelt hij ze in enkele boeken
Papiers collés. Zijn notities bouwen niets op
– geen theorie, geen filosofie, geen roman.
‘Wat ik schrijf, moet worden gelezen op de
trein, door een reiziger die zich verveelt en
op het bankje een van mijn boekjes vindt die
iemand daar heeft vergeten.’
In Dood in Venetië wordt de succesvolle
schrijver Gustav Aschenbach ziek. ‘Een fijnzinnige waarnemer’, schrijft Thomas Mann,
vermoedt hoe dat komt: ‘’Ziet u, Aschenbach

heeft altijd alleen maar zo geleefd’ – en de
spreker balde de vingers van zijn linkerhand
tot een vuist – ‘nooit zo’ – en hij liet zijn
geopende hand nonchalant over de zetelleuning hangen.’ Veel – of toch sommige –
notitieschrijvers schrijven met open handen:
zonder iets te verwachten, zonder macht of
ambitie. Rond hun notities hangt een
zweem van serene, opgewekte renunciatie.
Het raadsel is dat die niet deprimerend is,
maar bemoedigend.
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De kunst om niet te bevriezen
Erich Wichman tussen avant-garde en fascisme
ARNOLD HEUMAKERS
Is dit nu linkse of rechtse kunst, of is deze
vraag misplaatst, vroeg ik mij af tijdens
mijn bezoek aan de tentoonstelling Erich
Wichman, vrije radicaal in het Centraal
Museum Utrecht. Wichman (1890-1929)
staat bekend als extreem-rechts, sommigen
beschouwen hem zelfs als de eerste fascist
van Nederland, maar als beeldend kunstenaar behoorde hij ook tot de eersten in
Nederland die met abstract werk voor de
dag kwamen. Als zodanig was hij onmiskenbaar een vertegenwoordiger van de
modernistische avant-garde die zich aandiende in het eerste decennium van de vorige eeuw. En hij verdedigde die avant-gardekunst in woord en geschrift, opnieuw als
een van de eersten in Nederland.
Avant-garde, modernisme, en fascisme –
het is nog altijd een ongemakkelijke combinatie, gezien de hetze tegen de moderne
kunst in Hitlers Derde Rijk. Aan de andere
kant luidt de consensus onder historici
tegenwoordig dat het fascisme in al zijn verschijningsvormen óók een modern fenomeen is geweest, en niet een atavistische
terugval in chaos en barbarij. Daardoor
heeft men meer oog gekregen voor de vele
verbindingen die er hebben bestaan tussen
fascisme en moderne kunst en literatuur.
Bijvoorbeeld in het Italië van Mussolini,
waarop de in 1929 jonggestorven Wichman
zich exclusief oriënteerde. Met zijn extreme
nationalisme, afkeer van liberale democratie en verheerlijking van de oorlog had het
futurisme daar zelfs mede aan de wieg
gestaan van het fascisme.
In Frankrijk ontpopte de dichter en
‘impressario’ van de avant-garde Guillaume
Apollinaire, iemand die door Wichman goed
was gelezen, zich tijdens de Eerste
Wereldoorlog als een felle nationalist, die
warme gevoelens koesterde voor de protofascistische Action Française. In de
Angelsaksische wereld toonden T.S. Eliot,
Ezra Pound en Percy Wyndham Lewis, de
laatste behalve schrijver ook beeldend kunstenaar en uitvinder van het semikubistische ‘vorticisme’, in meer of mindere mate
sympathie voor het fascisme. Hetzelfde geldt
in Nederland voor een kunstenaar als Jan
Toorop en voor dichters als J.C. Bloem en
Hendrik Marsman – alledrie met variërende
innigheid behorend tot Wichmans vrienden- en kennissenkring. In Duitsland kon
zelfs het nationaalsocialisme op modernistische sympathie rekenen, zoals bij de schilder
Emil Nolde, partijlid van het eerste uur, en
bij de dichter Gottfried Benn, die in 1933 tot
veler verrassing het expressionisme bij de
nazi’s aanprees om te assisteren bij de creatie van de ‘nieuwe Duitse mens’. Dat de liefde
er – een verschil met Italië – niet of nauwelijks werd beantwoord, is een ander verhaal.
De ‘eeuwige terugkeer’ van de kunst
Toen Wichman in 1910 begon te publiceren over de nieuwe kunst die in het kielzog
van het kubisme was ontstaan, moest het
fascisme nog worden uitgevonden. Met zijn
keuze voor modernisme en avant-garde kon
het dus niets te maken hebben. In zijn
vroegste artikelen vinden we überhaupt
nauwelijks iets wat verwijst naar de politieke dimensie van de kunst. Ook in zijn substantiële bijdrage aan Nieuwe richtingen in de
schilderkunst (1914), deel van een reeks
over actuele kwesties waarin telkens zowel
een voorstander als een tegenstander aan
het woord kwam (Wichman vertolkt hier
vanzelfsprekend het pro-standpunt), blijft
de politieke kant van de zaak buiten
beschouwing. Zelfs wanneer hij de futuristen bespreekt, is er alleen aandacht voor de
schilderkunstige kant. Net zo gaat hij in zijn
enthousiaste artikelen over Kandinsky nergens in op diens visie op de abstracte kunst
als voorhoede van de komende ‘vergeestelijking’ van de cultuur, zoals uiteengezet in
Über das Geistige in der Kunst (1912).
Dat Wichman dit programmatische
geschrift niettemin kende, wordt gesuggereerd door zijn eigen beeldend werk van die

zichten op de tentoonstelling ‘Erich Wichman, vrije radicaal’, Centraal Museum Utrecht

dagen. Abstracte olieverfschilderijen bestaande uit enkel lijnen, vlakken en heldere kleuren
– rood, geel, groen, oranje – met vage titels als
Landschap of Verbeelding van een Bewogen Zee:
alleen met behulp van Kandinsky’s ideeën
over de onder meer psychologische betekenis
van kleuren en vormen (waardoor een figuratieve voorstelling zo goed als overbodig werd)
valt hier wijs uit te worden. Waarom uitgerekend deze abstracte kunst hem aantrok?
Kennelijk niet omdat er zulke adembenemende politieke en culturele perspectieven mee te
verbinden waren, want daarover horen we
niets. Misschien bestond de attractie eruit dat
abstract werk minder technische eisen stelde
en dus beter paste bij het autodidactische
dilettantisme van de kunstenaar Wichman.
Doorslaggevend is waarschijnlijk de weerstand geweest die deze op het eerste gezicht
volslagen onbegrijpelijke kunst bij menigeen
opriep.
Weerstand, rebellie, contramine – als iets
Wichman kenmerkte, dan was dit het wel.
Als zoon van een Utrechtse, in Duitsland
geboren hoogleraar mineralogie en geologie
was hij ongetwijfeld voorbestemd om zijn
vader te volgen in de wetenschap. Maar al
op de middelbare school mislukte hij wegens
verregaande onhandelbaarheid. Zelfs een
Duitse kostschool wist hem het einddiploma
niet te bezorgen. Op de universiteit schreef
hij zich in als toehoorder (scheikunde en
biologie, daarna kunstgeschiedenis) zonder
ooit af te studeren. Het ontbrak hem aan
geduld en doorzettingsvermogen, verwend
als hij was door een immer toegeeflijke, in
filosofie en literatuur geïnteresseerde moeder. Wel stortte hij zich met overgave op het
studentenleven – en op de moderne kunst,
die hem aanvankelijk meer succes leek te
beloven dan de wetenschap.
In 1913 exposeerde Wichman voor het
eerst in Amsterdam. Nog in datzelfde jaar
nam hij deel aan de Erster deutscher
Herbstsalon in Berlijn en verscheen van zijn
hand een programmatische ‘Oratio pro
domo’ in het bekende modernistische tijdschrift Der Sturm van Herwarth Walden. In
Parijs hing een jaar later werk van hem op
de dertigste Exposition des Artistes
Indépendants. Hoezeer hij zich ideologisch
thuis was gaan voelen in de moderne kunstwereld, bleek uit zijn hierboven genoemde
bijdrage aan de uitgave Nieuwe richtingen in
de schilderkunst. Je merkt de invloed van
Walden, Kandinsky, Boccioni en Apollinaire,
maar er zijn ook eigen accenten. Zo ontbreekt bij Wichman het geloof in een lineaire vooruitgang van de kunst. Kunst evolueert volgens hem eerder circulair: ‘Haar
‘ontwikkeling’ is niets dan haar eeuwige
terugkeer tot zichzelf – ook de kunst is blijvend alleen in veranderlijkheid, ja zij is in
deze zin die veranderlijkheid zelve.’
Wichman zou later beweren al op zijn zestiende Nietzsche te hebben gelezen, en de
woordkeuze in dit citaat (‘eeuwige terugkeer’) suggereert waar zijn eigen accenten
vandaan kwamen. Dat geldt ook voor de
volgende passage, waarin Wichman de aard
van de terugkeer nader bepaalt: ‘De kunst
zoekt steeds vaster te worden, strakker en
stijlvoller, totdat zij leeg wordt van leven.
Dan voltrekt zich, telkens weer in een periode van ‘realisme’, de vernietiging der lege
vormen door een (steeds partiële en relatieve) navolging der zintuiglijk waarneembare

werkelijkheid, tot de niet-meer-passende
stijl verdrongen wordt door een zakelijkheid, die een nieuwe zegging van wat de
eigen tijd beweegt, inleidt.’
Ook de traditie krijgt hier een plaats, want
de cyclische vernieuwing zou vaak opnieuw
contact maken met een oude, zogenaamd
‘afgestorven’ stijl. ‘Er gaat niets verloren’,
aldus Wichman, die niet geloofde in ‘een
van-nu-af rechtdoor lopende stijl-ontwikkeling’. De abstracte kunst was voor hem
geen definitieve weg, maar slechts een fase
die door iets heel anders kon worden afgewisseld. Dat we hem later ook weer figuratief werk zien maken, hoeft dus niet te verbazen. Een volledig abstracte of ‘absolute’
schilderkunst achtte hij bovendien onmogelijk. De band met de zintuiglijk waarneembare wereld kon en mocht niet helemaal
worden doorgesneden, of de kunst zou al
haar ‘uitingswaarde’ verliezen. Conclusie:
‘Wij weten niet waarheen wij gaan. Maar
wij gaan waarheen wij moeten.’
Ironische waanzin
Wichman sloot zijn bijdrage aan Nieuwe
richtingen in de schilderkunst af met een
citaat uit Goethes Faust (‘Denn ihr erfröret /
Wenn wir nicht schwitzten’) dat door de
recensent van het Utrechts Dagblad verkeerd
werd geïnterpreteerd als zou de moderne
kunst slechts een stimulans zijn voor de
kunstontwikkeling. In een ingezonden brief
waste Wichman de recensent de oren en het
is interessant om te zien wat het citaat volgens hemzelf dan wél betekende: niet zozeer
de kunstgeschiedenis, als wel de hele maatschappij heeft de kunst nodig om niet te
‘bevriezen’. Want ‘dé kunst, elke kunst, is
een stimulans voor de geesteloos-opgeblazen, vadsig-kwastige bourgeois, wiens
levensmogelijkheid nóg moet komen uit de
geest, uit de kunst… in 25e aftreksel’.
Daar hebben we dan eindelijk een opmerking over het – grote – maatschappelijke
belang van de kunst, al worden er hier geen
specifiek politieke consequenties aan verbonden. Toch geloof ik dat er wel degelijk
een verband valt aan te wijzen tussen
Wichmans esthetische ideeën en zijn latere
politieke oriëntatie. Opnieuw is daarbij
Nietzsche in het geding, en wel in het bijzonder de vitalistische Nietzsche, met zijn
cultus van het leven als hoogste waarde,
waarvan al een spoor te bekennen was in
Wichmans overtuiging dat elke kunst,
naarmate haar vorm zich perfectioneert,
‘leeg wordt van leven’. Alsof er tussen kunst
en leven een intrinsieke tegenstelling of
onverenigbaarheid zou bestaan.
Een dergelijke tegenstelling wordt feitelijk
al in Wichmans eerste artikelen geconstateerd, zij het dan nog zonder een spoor van
onvrede. Wichman benadrukt immers het
vóór alles bewuste, intellectuele, cerebrale
karakter van de moderne kunst. Het gaat
niet meer om het ‘zien’, zoals bij de impressionisten, maar om het ‘weten’, precies
zoals Apollinaire over het kubisme had
geschreven. Ook het ‘voelen’ heeft afgedaan. ‘Wij geloven niet meer dat de meest
directe uiting van een aandoening de hoogste kunst is’, schrijft Wichman naar aanleiding van Van Gogh, ‘[e]en schreeuw is geen
kunst. Kunst is een grote stilte’. Na 1915

doet zich echter een ingrijpende verandering voor in zijn denken over kunst.
Wichman draait de zaken radicaal om en
benadrukt voortaan juist het niet-weten,
het voelen en zelfs de waanzin, al heeft hij
het wel over een ‘ironische waanzin’: de
kunstenaar hoeft niet echt gek te worden,
de gekte slaat eerder op zijn relatie met de
wereld, want alleen door tegen alle normaliteit in te gaan kan de kunst het ‘bevriezen’
van de anderen voorkomen.
Op zoek naar ontgoocheling
In 1920 verscheen Erich Wichman tot 1920,
een overzicht van zijn beeldend werk en een
keuze uit zijn geschriften. Ietwat pompeus
en pontificaal misschien voor iemand van
amper dertig, zeker als we zien dat er drie
verschillende edities van uitkwamen: een
‘Volksuitgave’ à ƒ9,50, een ‘Weeldeuitgave’
à ƒ120 en een ‘Verzamelaarsuitgave’ (met
enkele originele etsen en litho’s) à ƒ450. In
het voorwoord, na een ronkende inleiding
van zijn vroegere hoogleraar kunstgeschiedenis Willem Vogelsang, spreekt Wichman
van zijn ‘poolijstijd’, die hij in 1917 definitief zou hebben afgesloten. Daarmee bedoelde hij zijn opvattingen over kunst die uit
bewustzijn, uit ‘weten’ zou moeten ontstaan. In het boek is daarom consequent
geen beeldend werk van vóór 1917 opgenomen. Het verschil tussen zijn ‘ik van Toen’
en dat ‘van Nu’ is simpelweg te groot geworden. Hij wil zich niet vastleggen, niet op wie
hij toen was en evenmin op wie hij nu is:
ook zijn huidige werk kan nooit meer zijn
dan ‘moment en episode’.
Het tijdelijke, veranderlijke leven verdringt
de cerebrale kilte uit de kunst, en de kunst
krijgt nu vooral als taak haar eigen tekort
tegenover het leven zichtbaar te maken. In
1919 schrijft Wichman, in een intrigerende
formule, dat kunstenaars altijd op zoek zijn
naar de ‘ontgoocheling’. Geen enkel kunstwerk, hoe perfect ook, kan het leven vervangen. Sterker nog, hoe perfecter het is, hoe
beter het de werkelijkheid vangt in een
‘schijnbeeld’, des te meer zal de kunstenaar
het ‘verachten’ – omdat het leven zelf er toch
altijd aan ontglipt. Wichman citeert het grafschrift voor Aeschylus, waarin niet de tragedies, maar alleen zijn deelname aan de slag bij
Marathon wordt vermeld. ‘Toen leefde hij’,
luidt Wichmans verrassende commentaar –
toen hij zijn tragedies schreef blijkbaar niet.
Zo ontstond, langzaam maar zeker, een
nieuwe vitalistische, ja irrationalistische
kunstopvatting, waarbij ‘de levende aandoeningen, de onbenaamde gevoelens, die
vorm en naam nog zoeken’ tot hét – nooit
helemaal te bereiken – object van de kunst
worden uitgeroepen. Een kunstopvatting
die tegelijk het ideële kader vormde waarin
het fascisme moeiteloos een plaats kon vinden. Maar zover was het in 1920 nog niet.
Misschien kunnen we ook zeggen dat
Wichman zijn kunstopvatting simpelweg
aanpaste aan zijn karakter. Onthullend is in
elk geval het middel waarmee hij naar eigen
zeggen zijn persoonlijke ‘poolijs’ aan het
smelten had gekregen: alcohol. Het boek
Erich Wichman tot 1920 suggereert met zijn
drie edities weliswaar succes en aanzien,
maar daarvan was in werkelijkheid geen
sprake. Na de universiteit als ‘cum laude
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gesjeesd student’ de rug te hebben toegekeerd, was hij in Amsterdam (en voor een
deel ook nog steeds in zijn geboortestad
Utrecht) een zwervend, drankzuchtig en
permanent door geldzorgen geteisterd leven
gaan leiden in de artistieke bohème.
Tegelijkertijd had hij zich, deels in de hoop
met ‘gebruikskunst’ eindelijk eens iets te kunnen verdienen, bekwaamd in allerlei technieken: van gemetalliseerd beton tot beschilderd
email, en van litho’s en houtsneden tot droge
etsen. Hij doorliep als het ware een hele reeks
‘leerscholen’, telkens net zo lang tot hij de
betreffende techniek onder de knie had. Wat
hij alleen nooit aflegde was een nog altijd als
zodanig te herkennen meesterproef.
De grote historicus Johan Huizinga, die in
De Gids een opvallend welwillende bespreking wijdde aan Erich Wichman tot 1920,
schreef dat Wichman, als hij bij een
Michelangelo in de leer was geweest en veel,
heel veel slaag had gekregen, misschien
later in zijn leven nog eens ‘een groot kunstwerk’ zou hebben gemaakt. Dat kunstwerk
is er nooit gekomen. Wat er op de Utrechtse
tentoonstelling geëxposeerd wordt aan sieraden, doosdeksels, kandelaars, afbeeldingen in email, litho’s en etsen is zonder meer
curieus te noemen. Soms getuigend van een
elementaire kracht, wanneer de stromende,
golvende bewegingen van de natuur in
vaste vormen worden gevangen, dan weer
opvallend door een wonderbaarlijk fris
kleurgevoel, in het bijzonder bij de vaak
piepkleine sierobjecten in email. Maar er
kleeft ook iets slordigs, willekeurigs en
onrijps aan dit werk, alsof de kunstenaar
nooit verder is gekomen dan het uittesten
van zijn materiaal. Misschien was het voortdurend switchen van techniek wel een soort
vlucht, een vlucht om de diepste ontgoocheling (die ten aanzien van zijn eigen talent)
niet onder ogen te hoeven zien.
Aristocratische Revolutie
Het ligt hierna voor de hand om ook het fascisme, waarmee Wichman in 1923 in Italië
zou kennismaken, als zo’n vlucht te zien. En
als een wraakoefening op alles wat er in zijn
leven was misgegaan. Het fascisme als ‘rancuneleer’, om met Menno Ter Braak te spreken. Maar dat doet Wichman geen recht.
Daarvoor waren zijn haat en zijn woede, die
allerminst ontbraken, te vitaal, ik zou bijna
zeggen: te enthousiast. En op hun beste
momenten ook te geestig, getuige zijn waarschijnlijk bekendste pamfletten Lenin stinkt
(1924) en Het witte gevaar (1928): het eerste een hilarisch portret van Lenin als banale, maar daarom niet minder bloeddorstige
kleinburger, wiens lijk – anders dan bij
echte heiligen en ondanks balseming – vreselijk is gaan stinken; het tweede een grappige tirade van onze ‘principiële alcoholist’
tegen de Hollandse consumptie van het
slechts voor kalveren bestemde ‘uierslijm’
dat bij volwassen mensen onherroepelijk
een fatale ‘verkalving’ tot gevolg heeft. Het
fascisme was voor Wichman, eigenlijk niet
eens zo heel anders dan de alcohol en de

kunst, een middel om zijn ingedutte medeburgers weer tot leven te wekken.
Tevergeefs had hij dat al eerder geprobeerd, dromend van een nietzscheaanse
‘Aristocratische Revolutie’, door het algemeen kiesrecht te bestrijden. Het meest spectaculair in 1921, toen hij samen met enkele
bevriende anarchisten de ‘Rapaille-Partij’
verzon en erin slaagde een bekende
Amsterdamse straatfiguur (‘Had-je-memaar’ alias Cornelis de Gelder) voor de
gemeenteraad verkozen te krijgen met programmapunten als jenever voor vijf cent en
vrij vissen in het Vondelpark. Iedereen lachte
zich een kriek, maar er veranderde niets en
Wichman vertrok teleurgesteld (en omdat
het leven er goedkoper was) naar Wenen,
Duitsland en Italië. In Milaan moet hij contact hebben gezocht met de futuristische
voorman Marinetti en raakte hij diep onder
de indruk van Mussolini en diens fascisme.
Hij keerde pas terug toen er in Nederland
een eigen fascisme leek te ontstaan. Per
brief meldde hij zich in december 1923 bij
de Leidse privaatdocent en Mussolinibewonderaar Emile Verviers, die in zijn tijdschrift Katholieke Staatkunde de mannen van
de Rapaille-Partij om steun had verzocht,
met de mededeling dat deze over hem mocht
‘beschikken’. Zelf miste hij de kwaliteiten van
een staatsman of veldheer, hij was enkel ‘een
goed soldaat’. Ook Verviers bleek algauw de
gezochte staatsman of veldheer niet te zijn,
maar Wichman had nu wel zijn politieke
spoor te pakken. Nog vanuit Milaan werkte
hij opnieuw mee aan zo’n pro- en contraboek. In 1914 ging het over de nieuwe schilderkunst, in 1925 luidde de titel: Het fascisme
in Nederland. Zijn welsprekende, hartstochtelijke bijdrage onthult vooral hoe weinig politiek Wichmans fascisme in feite was. Geen
woord over corporatisme, nauwelijks iets
over de – bij Mussolini centrale – betekenis
van de staat. In een ‘verkruidenierde staat’
als Nederland gaf Wichman het fascisme niet
veel kans, al wist je het natuurlijk nooit. Hij
gaat tekeer tegen usual suspects als de sociaaldemocratie en het communisme, maar prijst
het anarchisme (als het ‘slechte geweten’ en
het ‘memento mori’ van elke staat) en concludeert: ‘Iedere geest is in zekere zin ‘fascist’
en in zekere zin ‘anarchist’. Wie het niet beide
is, is niet compleet en dus geen – mens.’
De moderne wereld met zijn gebrek aan
‘avontuur, imprévue, élasticité, fantasie en
demonie’ wordt vervolgens afgeserveerd als
de wereld van Nietsches ‘letzter Mensch’ uit
Also sprach Zarathustra. Een en al conformisme en onderlinge afhankelijkheid, een karikatuur van alle wijsheid. Toch blijkt wijsheid
niet zonder meer het doel: ‘O, wat zou de
wereld vervelend zijn, als de mensheid naar
de wijzen luisterde!’ Volmaaktheid is evenmin wenselijk en bovendien onmogelijk,
schrijft Wichman, want ‘elke vorm verliest
tenslotte zijn inhoud en elke inhoud zijn
vorm’. Daarom ‘moeten van tijd tot tijd oorlogen, revoluties en dergelijke de mensen tot
de daadwerkelijke wijsheid terugbrengen’ en
die komt erop neer dat ‘wijsheid en leven […]
eeuwig vijanden’ zijn. Niet anders dan kunst
en leven, en op een even paradoxale manier.

Erich Wichman
Zelfportret, 1925

het in een commentaar op zijn maskers over
‘al die mislukte pogingen tot menswording
– ach, mens is een alleszins relatief begrip –
maar allen, allen kiezers!’ Deze sneer naar
het algemeen kiesrecht maakte van de maskers ‘eigenlijk een demasqué’. Een van de
maskerschilderijen, die met hun kleurrijke,
misvormde figuratie aan James Ensor herinneren, heet niet toevallig Regerings
compromis, met in de linkerbovenhoek een
wormstekig monstertje dat de ‘vooruitgang’
moet verbeelden. Maar we hoeven er niet
van op te kijken dat er ook maskerschilderijen bestaan die Zelfportret zijn genoemd. Bij
al zijn verbale, picturale en fysieke agressie
hield Wichman (die op nieuwjaarsochtend
1929 op 38-jarige leeftijd overleed aan een
longontsteking, opgelopen tijdens een van
zijn laatste acties) zichzelf zelden buiten
schot. Jezelf op het spel durven zetten, daar
ging het tenslotte om. Dat deed, vond hij,
verder bijna niemand in Nederland en daarom was het land er zo beroerd aan toe.
Een ruimtelijk boek

Erich Wichman
Regeeringscompromis

Tegelijk wordt de cyclische kijk op de kunst
ontwikkeling hier van toepassing verklaard
op de hele geschiedenis. De politiek blijkt te
beantwoorden aan dezelfde principes als de
kunst. Ziedaar de esthetische dimensie van
Wichmans politiek. Wat we alleen nog steeds
missen is de politieke dimensie van zijn
kunst, die om deze reden uiteindelijk links
noch rechts kan worden genoemd.
In zijn laatste levensjaar zei Wichman de
kunst zelfs nagenoeg vaarwel, om als activist
en scribent van De Bezem (een van de vroegste fascistische clubs in Nederland, voorzien
van een gelijknamig weekblad) zijn tegenstanders het leven zo zuur mogelijk te maken.
Hij verstoorde een radio-uitzending van de
VARA door keihard ‘Leve prinses Juliana’ in
de microfoon te roepen en die vervolgens te
vernielen (het kostte hem een ontwrichte
arm), hij maakte van Toorops begrafenis een
fascistische demonstratie, hij bedacht een
apparaat om de jaarlijkse 1 mei-optocht met
vlooien te bespuiten (zonder het overigens
daadwerkelijk te fabriceren), hij joeg een
gezelschap Belgische annexionisten ZeeuwsVlaanderen uit en nog zo het een en ander.
De politiek leek het in 1928 helemaal te hebben gewonnen van de kunst.
Wél zou je in de talloze maskers die hij de
jaren daarvóór in klei en metaal had vervaardigd en afgebeeld op schilderijen, etsen
en litho’s, een illustratie kunnen zien van
zijn rebelse politieke ideeën. Wichman heeft

Hoe vang je zo iemand in een tentoonstelling? In Utrecht heeft men inmiddels de nodige ervaring met Wichman. Nadat in 1957
een voorgenomen overzichtstentoonstelling
was getorpedeerd (het Stedelijk Museum
Amsterdam deed het toen wél) vanwege de
fascistische connectie, werd in 1983 een
grote Wichmantentoonstelling gehouden in
het Centraal Museum. De huidige expositie
lijkt iets bescheidener van opzet. De samenstellers spreken van ‘een ruimtelijk boek’ en
dat is goed getroffen.* Er valt inderdaad veel
te lezen en – uiteraard – te kijken. Het geheel
bestaat uit twee delen: het eerste gewijd aan
Wichmans leven, het tweede aan zijn werk.
De grootste aantrekkingskracht die van hem
uitgaat, zit echter in de onnavolgbare combinatie van beide. Bij iemand voor wie de spanning tussen kunst en leven zo ongeveer de
kern uitmaakt, kan dat haast niet anders.
Het leven geeft de kunst pathos en flair, de
kunst tilt het leven uit boven de banaliteit
van armoede, alcoholisme en een dubieuze
politieke gezindheid. Daarom wordt de
bezoeker aan de ene kant overladen met
informatie, zakelijk van toon en strekking,
ook wat het fascisme betreft, maar moet hij
aan de andere kant zelf de verbinding zien te
leggen tussen leven en werk. Dit is met andere woorden een tentoonstelling waarvoor je
een beetje moeite moet doen, maar dan word
je ook beloond met een onweerstaanbaar
fascinerend en innerlijk hoogst tegenstrijdig
portret van een van de merkwaardigste kunstenaars die Nederland in de twintigste eeuw
heeft voortgebracht.
Noot
* Helaas is de beoogde catalogus niet op tijd
gereedgekomen. Deze is nu aangekondigd voor
het najaar, onder de titel Erich Wichman.
Ironische kunst, tragisch leven, en zal verschijnen
bij Waanders & de Kunst te Zwolle. De auteur is
Frans van Burkom, die ook de belangrijkste
bijdragen – over Wichmans biografie en over
diens beeldend oeuvre – leverde aan de
catalogus bij de tentoonstelling van 1983: Erich
Wichman 1890-1929. Tussen idealisme en
rancune, een uitgave van het Centraal Museum
Utrecht waarin voor iedere geïnteresseerde
onmisbare gegevens en inzichten te vinden zijn.
Publicaties van Erich Wichman:
• Erich Wichman / Carel Lodewijk Dake, Nieuwe
richtingen in de schilderkunst (kubisme,
expressionisme, futurisme etc.) (Pro en Contra),
Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1914.
• Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en
geschriften, met een inleiding van Willem
Vogelsang, Amsterdam, P.M. Broekmans,
1920.
• Erich Wichman / Hans Eikeboom, Het Fascisme
in Nederland (Pro en Contra), Baarn, HollandiaDrukkerij, 1925.
• Lenin stinkt en andere satirische geschriften.
Gekozen door Wim Zaal, Amsterdam, De
Arbeiderspers, 1971.
• Geest, koolzuur en zijk. Briefwisseling van Erich
Wichman, verzameld en toegelicht door F.J.
Haffmans, Westervoort, Van Gruting, 1999.
(Op de laatste titel na zijn al deze publicaties te
downloaden via archive.org en delpher.nl.)

zicht op de tentoonstelling ‘Erich Wichman, vrije radicaal’, Centraal Museum Utrecht

Erich Wichman, vrije radicaal, tot 24 juni
in het Centraal Museum Utrecht, Agnieten
straat 1, 3512 XA Utrecht (030/236.23.62;
centraalmuseum.nl).
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Hedendaagse kunst regio
Gent
Gent
Galerie S & H
De Buck
Zuidstationstraat 25
09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00
en op afspraak
www.galeriedebuck.be

— Les fleurs du bien
Felicia Parent, Christina
Mignolet, Frans Westers
(Schilderijen)
t/m 02/06

— Fotokabinet: W. Vynck
& Installatie met werk
van Anneke Lauwaert en
May Oostvogels
Juli–augustus
Enkel op afspraak

— Hedendaagse juwelen en zilveren
objecten van designer en maker
Siegfried De Buck
Permanent

croxhapox
Zilverhof 34
0471 44 13 62
do–zo 14:00–18:00

www.croxhapox.org

Kristof
De Clercq
gallery
Tichelrei 82
0474 57 12 91
vr–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

— [memoria]
Jürgen Partenheimer
13/05–17/06

— Karma
Bram Demunter, Roberta
Gigante, Emmanuelle Quertain,
Alberto Scodro, Tuukka
Tammisaari
24/06–29/07

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2
09 243 36 44
ma–vr 14:00–18:00
za–zo 11:00–18:00
www.kiosk.art

— Falling, lovely and beautiful
Latifa Echakhch

t/m 15/06
Nocturnes: 03/05, 04/05, 25/05
Tijdens deze nocturnes is KIOSK open
tot 22:00. Op 03/05 en 25/05 wordt er
om 19:30 een rondleiding gegeven,gratis,
zonder reservatie.

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
09 240 76 01
di–vr 09:30–17:30
za–zo 10:00–18:00
smak.be

— THERE IS A MAN and more
Guillaume Leblon
tot 03/06

— Uit de Collectie | Against the Wall

Barbé-Urbain
Penitentenstraat 29
09 391 39 13
do–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.barbe-urbain.com

— Severity of A Salty Surge
Thomas Kratz, Charlie De Voet,
Stanislas Lahaut
t/m 20/05

— ORNATE IN ESSE
solo show Stef Van Looveren
01/06–08/07

AP’ART

Maïsstraat 4
0475 65 68 74
eerste zondag van de maand: 10:00–12:00
tijdens tentoonstellingen: za 15:00–18:00
zo 10:00–12:00 (of op afspraak)
weareapart.be

— Francis Dusépulchre
t/m 03/06

tot 03/06

— Uplifting
Zhang Peili
02/06–21/10

— Leo Copers: 1969–1974
02/06–02/09

— Uit de Collectie | Out of Time
02/06–21/10

— Nina Canell
23/06–02/09

— Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.
23/06–02/09

— Broodthaerskabinet
permanent

— De Vereniging toont | ‘Neompalta’
Mandla Reuter
tot 13/07

Galerie
Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B
0477 43 77 94
do–za 14:00–18:00
zo 11:00–14:00
www.jandhaese.be

— Tussen de tijd sta ik stil
Barbara Bervoets, Max Razdow,
Jan Stremes
t/m 03/06

— Emerald Rose Whipple
juni–juli

Waregem

BE PART
Westerlaan 17
056 62 94 10
zo–vr 11:00–17:00
www.bepartlive.org

— Rag Doll Act
Tatjana Gerhard
t/m 24/06

Bruthaus
Gallery
Molenstraat 84
0473 63 69 63
za–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.bruthausgallery.be

— MORE, MORE, MORE
Ben Benaouisse
Curated by Hans Martens

— HOW DO YOU LIKE IT
Sacha Eckes & Patrick Wokmeni
Curated by Ben Benaouisse

— Showcase:
Marcelo Cipis (Bra)

Curated by Marina Lopes Coelho (Bra)
Finissage: 17/06, 14:00–18:00
06/05–17/06

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12
0496 63 93 58
za–zo 14:00–18:00
www.loods12.be

— A Long Walk on the Moon
with Albert Einstein
Vincent de Roder
t/m 20/05

— Related Affairs
Voebe de Gruyter
Opening: 03/06
03/06–08/07

Deinze

Galerie
D’Apostrof

Pastoriestraat 59
0494 53 45 66
vr–zo 15:00–18:00 en op afspraak
www.dapostrof.be

— l’esprit de l’escalier
Stef De Brabander,
Ruth van Haren Noman
13/05–03/06

— Ser Feliz
cellokwintet (B. Glorieux,
A. Osborne, S. Stragier,
L. Beelaerts, P. Matthynssens)
Concert: 23/06, 20:00
reserveren gewenst tel/mail

Gent Soiree
25/05, 18:00–22:00
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Orientalism Now!
ERWIN JANS
‘Dekoloniseer’: dat is de opvallende titel van
het recentste nummer (nr. 79) van het culturele tijdschrift rekto:verso, waarin de
Vlaamse artistieke sector op zijn diversiteit
wordt doorgelicht. Met een niet mis te verstane verwijzing naar het essay Decolonising
the mind (1986) van de Keniaanse schrijver
Ngugi wa Thiong’o roept het blad op tot een
kritische bevraging van het witte centrum
en de witte dominantie, de witte kwaliteits
norm en de witte toe-eigening, de witte institutionalisering en de witte canon. In het
redactioneel wordt een expliciet pleidooi
gehouden voor een nieuwe woordenschat
en voor meer activisme: ‘Van ‘diversiteit’
moeten we naar ‘dekolonisering’. Dat wil
zeggen: niet gewoon een extra likje kleur leggen op de bestaande structuren van instellingen, maar de instellingen zelf ontmantelen.’ Het diversiteitsdebat in Vlaanderen lijkt
daarmee in een stroomversnelling terecht
te zijn gekomen.
Corporate institution
Misschien is het in deze context niet overbodig om Orientalism. Western conceptions of the
orient (1978) van de Amerikaans-Palestijnse
literatuurwetenschapper Edward Said
(1935-2003) opnieuw ter hand te nemen.
Sinds zijn publicatie in 1978, nu precies
veertig jaar geleden, is het nog steeds de
belangrijkste studie over de samenhang tussen kennis, verbeelding en macht in de relatie van het Westen tot de Oriënt.
’Oriëntalisme’ is inmiddels zelfs tot een
generische term geworden voor de manier
waarop het Westen met andere culturen
omgaat. Met zijn boek heeft Said het model
geleverd voor de analyse van de Europese
(en Amerikaanse) strategieën om de (gekoloniseerde) anderen te kennen en te domineren. In die zin is Orientalism een van de
invloedrijkste boeken van de voorbije decennia, met een impact ver voorbij de academische terreinen van de postkoloniale theorie,
de literatuurstudie, cultural studies en oriëntalistiek. Ook de actuele maatschappelijke
discussie over de omgang met andere culturen, tradities en expressies in een geglobaliseerde wereld blijft schatplichtig aan de
mechanismen die Said heeft beschreven.
Precies daarom is een kritische lectuur van
het boek van het grootste belang. Zijn sterktes, maar ook zijn zwaktes bepalen immers
nog steeds de contouren van het debat over
neo- en postkoloniale relaties.
Said definieert ‘oriëntalisme’ als een systeem van ideologische ficties dat de westerse
culturele en politieke superioriteit moet
legitimeren. Die ficties genereren een reeks
van stereotiepe dichotomieën tussen een
rationeel, democratisch, humanistisch,
dynamisch, progressief en masculien
Westen, en een irrationeel, despotisch, achterlijk, stagnerend, feminien en geërotiseerd Oosten. Op basis van deze tegenstellingen construeerden (en construeren)
oriëntalisten een vooringenomen en fictief
beeld van het Midden-Oosten en de islam,
en rechtvaardigen daarmee gewild of ongewild de (neo)imperialistische ambities van
Europa en de VS. Een van Saids beruchtste
omschrijvingen van oriëntalisme is die van
‘corporate institution for dealing with the
Orient – dealing with it by making statements about it, authorizing views about it,
describing it, by teaching it, setting it, ruling
over it: in short, Orientalism as a Western
style for dominating, restructuring, and
having authority over the Orient.’1 Saids
analyses zijn niet alleen in de context van
het diversiteitsdebat, maar ook van de huidige geopolitieke situatie in het MiddenOosten nog steeds relevant.
Het zijn niet alleen de oriëntalisten die
Said van medeplichtigheid beschuldigt. Hij
heeft ook de verbondenheid van kunst en
cultuur met de wereld van het imperialisme
en het kolonialisme blootgelegd. Vooral de
negentiende-eeuwse Europese roman is
daar een uitdrukking van. Met dat inzicht
wordt de artistieke waarde van die romans
niet ontkend, maar ze wordt wel in een
onophefbare spanningsverhouding tot een
sociale, politieke en economische praktijk

geplaatst. Said spreekt over the worldliness
van de tekst, zijn diepe en onmiskenbare
verbondenheid met de wereld. De roman
verliest daardoor niet zijn literaire kracht,
wel zijn morele onschuld en zijn geloof in
een naïeve autonomie.
Verborgen agenda
In Orientalism kruisen Saids literair-academische vorming, zijn politiek engagement
en zijn interesse voor cultuurgeschiedenis
elkaar. Said werd opgeleid als filoloog en
comparatist in de humanistische traditie
van Erich Auerbach (1892-1957), wiens
bekendste werk Mimesis de geschiedenis
beschrijft van het realisme in de Europese
literatuur van de Grieken tot de twintigste
eeuw. Het hoeft dus niet te verwonderen dat
Saids literaire interesse in hoofdzaak uitgaat
naar de grote werken uit de westerse canon
(Joseph Conrad, Jane Austen, Gustave
Flaubert…). Zijn Palestijnse erfenis vertaalt
zich na de Zesdaagse Oorlog van 1967 in
een levenslang intellectueel engagement
voor de Palestijnse zaak. Terugkijkend op
zijn oeuvre is Orientalism het eerste werk
waarin Saids ‘partijdigheid’ en zijn idee van
een ‘publieke intellectueel’ gestalte en
expressie krijgen. Hij liet zich hierbij inspireren door de figuur van de gramsciaanse
‘organische intellectueel’, die zich verbindt
met uitgesloten sociale groepen en hun
ervaringen en gevoelens in de openbaarheid articuleert.
Het is moeilijk om niet onder de indruk te
raken van Saids brede eruditie en zijn krachtige proza. Hij slaagt erin om disparate elementen samen te voegen tot wat Walter
Benjamin in zijn geschiedfilosofische theses
een ‘constellatie’ noemt: een nieuwe en significante dispositie van materiaal waardoor
een alternatief historisch begrijpen mogelijk wordt.2 Said ambieert niet minder dan
een alternatieve geschiedenis van de westerse literatuur, vanaf de Griekse oudheid
tot de twintigste eeuw (waarbij een zekere
competitie met zijn leermeester Erich
Auerbach ongetwijfeld een rol heeft
gespeeld). Hij wil het oriëntalisme dwingen
zijn verdrongen historische wortels en zijn
verborgen imperialistische agenda prijs te
geven. Het grote ethische appel dat van
Orientalism uitgaat, mag echter niet blind
maken voor de kritiek op zijn methodologische zwakte en zijn theoretische contradicties. Die kritiek raakt meteen ook de kern
van een aantal vragen in het huidige debat:
hoe verloopt culturele communicatie? Is er
culturele communicatie zonder toe-eigening mogelijk? Hoe begrijpen we andere
culturen?
Verloren onschuld
Vóór het verschijnen van Orientalism werden imperialisme en kolonialisme bijna uitsluitend door marxistische of door aan het
marxisme gelieerde onderzoekers bestudeerd. Saids studie is de eerste die zich expliciet uit dat kader losmaakt en zich theoretisch binnen een postmodernistisch en
poststructuralistisch frame situeert. De theoretische aantrekkingskracht van het boek
zit onder meer in de manier waarop het
episteme-begrip wordt ingezet, dat Michel
Foucault ontwikkelde in L’archéologie du
savoir (1969) en Surveiller et punir: naissance
de la prison (1975). Volgens Foucault wordt
kennis geconstrueerd door discursieve formaties die reguleren wat er gedurende een
particuliere periode gedacht en gezegd kan
worden. In retrospect wordt duidelijk dat
Orientalism deel uitmaakt van de zogenaamde linguistic turn en de daaropvolgende cultural turn in de menswetenschappen,
waarbij de nadruk kwam te liggen op een
analyse van taal, tropen, representaties,
ideeën, verbeeldingen, discours… veel meer
dan op de materialiteit van sociale en economische relaties. Hier ligt een van de
belangrijkste redenen voor de gespannen
verhouding tussen Saids methode en het
marxisme. Zijn definitie van het oriëntalisme als een omvattend discours is een bijzonder vruchtbaar idee gebleken, al heeft
het vooral in de handen van zijn epigonen
vaak tot reductionistische schema’s geleid.

Van bij zijn verschijning tot de dag van vandaag is Orientalism echter ook het onderwerp van controverse. Kritiek kwam er in de
eerste plaats van de oriëntalisten. Een van de
effecten van Saids boek was immers dat de
term ‘oriëntalisme’ getransformeerd werd
tot ‘one of the most ideologically charged
words in modern scholarship’ (John
MacKenzie). Zelden is een academische term
zo snel en zo radicaal het tegenovergestelde
gaan betekenen van waar hij aanvankelijk
voor stond. De oriëntalist werd van wetenschappelijk onderzoeker van de oosterse
talen, geschiedenis en cultuur gedegradeerd
tot een ideologische partner in crime van het
kolonialisme en het imperialisme, op gelijke
voet met de militair en de administrator.
Oriëntalist Maxime Rodinson schrijft onomwonden: ‘L’orientalisme est aujourd’hui
incriminé, surtout du fait de ce diable
d’Edward Saïd.’3 Tesamen met andere oriëntalisten blijft Rodinson delen van het wetenschappelijke oriëntalistisch project verdedigen als een waardevolle en objectieve
bijdrage tot de kennis van het Oosten en zijn
culturen. In 2006 lanceerde Robert Irwin
met zijn boek For Lust of Knowing nog een
bittere aanval op Orientalism en beschuldigde Said van kwaadaardige charlatanerie en
een gebrek aan kennis.
Ook vanuit literaire hoek is er reactie
gekomen. In zijn boek L’Orient voilé gaat literatuurprofessor Alain Buisine frontaal in de
aanval: ‘En somme il est grand temps de se
libérer de cette censure que continue à
imposer, quinze ans après sa publication,
l’essai d’Edward Saïd qui semblait avoir
démontré, une fois pour toutes, que ‘l’Orient’ n’était au total qu’une création purement idéologique – et donc totalement fausse, trafiquée – de l’Occident cherchant à
fonder et à conforter son impérialisme.’4
Buissine verzet zich sterk tegen het reductionistisch schema dat hij bij Said aan het
werk ziet, waarbij de literaire productie
teruggebracht wordt tot een al dan niet
expliciete legitimatie van het imperialistische en koloniale project. Ondanks de vaak
gerechtvaardigde kritiek op bepaalde analyses en voorbeelden van Said kan geen enkele onderzoeker vandaag echter nog voorbij
aan het besef van de ideologische vervlechting van heel wat onderzoek en artistiek
werk met het imperialistische project. Het
oriëntalisme heeft in die zin voorgoed zijn
onschuld verloren.
Imaginaire kennis
Orientalism had en heeft ook een groep
bedenkelijke ‘verdedigers’. Saids kritiek
speelde in de kaart van fundamentalistische
moslims, die in zijn argumentatie het ultieme academische bewijs wilden zien van het
kwade opzet van het imperialistische
Westen en van zijn wezenlijke onwil en
onkunde om het Oosten en de islam te
begrijpen. Said heeft zich echter steeds met
klem verzet tegen het verwijt dat zijn boek
een antiwesters traktaat is. Oriëntalisme
zou verkeerdelijk geïnterpreteerd zijn als
een synecdoche voor het Westen. Daarnaast
beweert Said net een anti-essentialistisch
boek te hebben geschreven dat categorieën
als ‘Westen’ en ‘Oosten’ precies in vraag
stelt. Het zijn categorieën die aan geen enkele realiteit beantwoorden.
De scherpste kritiek op Orientalism kwam
uit marxistische hoek, van Aijaz Ahmad.
Zijn analyse is verplichte lectuur voor wie
Said kritisch wil lezen. Om te beginnen wijst
Ahmad op Saids problematische historische
afbakening van het oriëntalistische discours. Op bepaalde momenten suggereert
Said dat dat discours zich transhistorisch
uitstrekt van De Perzen van Aeschylus over
de Divina Comedia van Dante tot het oeuvre
van Marx en de geschriften van de hedendaagse Amerikaanse oriëntalist Bernard
Lewis, terwijl hij elders verwijst naar de
Verlichting en Napoleons invasie van
Egypte als beginpunt van het moderne oriëntalisme. Dat komt omdat hij twee verschillende en onderscheiden modellen hanteert. Enerzijds definieert Said oriëntalisme
als een imaginative knowledge van de Oriënt
die het imperialistische en het koloniale
project sinds de achttiende eeuw mee begeleidt, organiseert en rechtvaardigt. Ander

zijds stelt hij, gebruikmakend van een woordenschat uit de psychoanalyse en het
differentiedenken, dat het Westen de Oriënt
als (inferieure) Ander nodig had om zijn
eigen identiteit af te bakenen en te ontwikkelen. Said stelt zelfs: ‘Psychologically,
Orientalism is a form of paranoia.’5 Is deze
paranoia echter constitutief voor het hele
Europese denken, vraagt Ahmad zich af:
‘These ways of dismissing entire civilizations as diseased formations are unfortunately far too familiar to us, who live on the other
side of the colonial divide, from the history
of imperialism itself.’6 Ahmad speelt Said
dus tegen zichzelf uit. Zijn belangrijkste verwijt aan Orientalism betreft het homogeniserende discours: de Oriënt, van Marokko tot
India, is altijd en overal hetzelfde. ‘Said quite
justifiably accuses the ‘Orientalist’ of essentializing the Orient, but his own essentializing of ‘the West’ is equally remarkable.’7
Ahmad wijst er terecht op dat de idee van de
historische eenheid van het Westen – From
Plato to Nato, om de titel van een boek van
David Gress te gebruiken – een zeer recente
constructie is. De westerse verbeelding van
de Oriënt is met andere woorden veel heterogener, complexer en historischer bepaald
dan Said laat uitschijnen.
Verhalen
Een van de theoretische vraagstellingen
van Orientalism betreft de verhouding tussen kennis en representatie. Is alle kennis
een vorm van representatie en als dusdanig
een misrepresentatie? Bestaat er zoiets als
een juist beeld van de Oriënt? Said blijft
enigszins tweeslachtig op dit punt. In navolging van Nietzsche en Foucault lijkt hij van
de stelling uit te gaan dat we de realiteit
alleen maar kunnen benaderen door woorden, beelden, metaforen, idiomen, stijlen,
discours enzovoort. Culturen ontmoeten
elkaar dus nooit in hun ruwe en authentieke vorm, maar enkel via bestaande classificaties, categorieën, schema’s… die noodzakelijkerwijze reduceren, toe-eigenen en
domesticeren: ‘[…] cultures have always
been inclined to impose complete transformations on other cultures, receiving those
other cultures not as they are but as, for the
benefit of the receiver, they ought to be.’8
Said maakt van de toe-eigening en vertaling
van het vreemde in gekende kennis- en
ervaringscategorieën een universeel principe van de culturele communicatie en uitwisseling. Hij gaat zelfs zover dat hij het idee
van ware kennis van een andere cultuur
volledig verwerpt: ‘[…] the real issue is
whether indeed there can be a true representation of anything, or whether any and
all representations, because they are representations, are embedded first in the language and then in the culture, institutions,
and political ambience of the representer.’9
Said bekent zich met deze uitspraak volledig
tot het kamp van het postmoderne relativisme. Hierop doordenkend kan je enkel besluiten dat ook het ‘oriëntalisme’ geen foute
representatie is, maar een toe-eigening die
nu eenmaal eigen is aan culturele communicatie!
Anderzijds is Saids boek – en dat geldt ook
voor de rest van zijn oeuvre – een niet aflatende oproep om bepaalde categorieën van
ons denken open te breken en zo te komen
tot een intellectueel eerlijker begrip van de
realiteit. Hij doet daarbij een expliciet
beroep op humanistische waarden als solidariteit, wederzijds begrip, gastvrijheid en
respect. Het is die spanning tussen antihumanisme en humanisme die veel pagina’s
van Orientalism onder grote druk zet. Said
ontleent de theoretische notie van discours
aan het werk van Michel Foucault en zet
daarmee het individu als actor buitenspel.
Daartegenover is Said steeds een vorm van
humanisme blijven belijden. In zijn voorwoord van 2003 bij Orientalism omschrijft
hij dat humanisme als het vermogen ‘to use
one’s mind historically and rationally for
the purposes of reflective understanding
and genuine disclosure’.10 Voorts stelt hij:
‘My argument is that history is made by
men and women, just as it can also be
unmade and re-written […]’11 Hier krijgt
het individu zijn geschiedenismakende rol
terug. Dat is een belangrijke ontwikkeling
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Jean-Léon Gérôme, Le charmeur de serpents, ca. 1879: het coverbeeld van Orientalism van Edward Said

ten opzichte van de antihumanistische episteme-notie uit Orientalism.
Het is opvallend dat Said in Culture and
Imperialism (1993), het vervolg op Orientalism,
niet langer spreekt over discours, maar over
verhalen: ‘De macht om verhalen te vertellen, of om te voorkomen dat er ook andere
verhalen ontstaan of worden verzonnen, is
zeer belangrijk voor de cultuur en het imperialisme, en daardoor zijn beide nauw aan
elkaar verwant. Het belangrijkste is dat het
volk in de koloniale wereld dankzij de grote
verhalen over emancipatie en verlichting in
opstand is gekomen en werd gestimuleerd
om het imperialistische juk af te werpen;
ook veel Europeanen en Amerikanen werden door deze verhalen en hun hoofdpersonen wakker geschud, en ook zij gingen strijden voor nieuwe verhalen over gelijkheid en
gemeenschappelijkheid van de mens.’12
Imperialisme staat voor de uitbreiding van
grondgebied en de accumulatie van grondstoffen, maar evenzeer voor de verhalen om
die uitbreiding te rechtvaardigen. Daar
naast zijn er echter verhalen van emancipatie en bevrijding die de strijd tegen het imperialisme vormgeven en legitimeren. Met de
notie van ‘verhalen’ lijkt Said zich langzaam uit het al te strakke, keurslijf van het
foucaultiaanse discours los te maken.
Verzet
Met Orientalism diende Edward Said zijn
bezwaarschrift in tegen ons huidige tijdsgewricht. Veelvuldig maken we gebruik van
termen als globalisering en multiculturalisme om de processen te beschrijven die de
moderne samenleving vormgeven. We hebben het over the global village, over de wereld
als ons dorp. Boeken als Orientalism en zijn
opvolger Culture and Imperialism vervreemden ons opnieuw en terecht van dat al te
familiaire en ogenschijnlijk neutrale taalgebruik. De ontmoeting met andere culturen
wordt meer bepaald door conflict en confrontatie dan door respect en dialoog, meer door
imperialisme en culturele hegemonie dan
door rechtvaardige handel en democratie.
Het is geen toeval dat Said zijn inleiding op

Orientalism opent met een verwijzing naar de
Libanese burgeroorlog. Vijfentwintig jaar
later, in een nieuw voorwoord, is de oorlog
tegen Irak zijn belangrijkste referentie.
Toch maakt de titel van zijn laatste interviewboek Culture and resistance (2003) duidelijk dat Said hardnekkig een humanisme
is blijven verdedigen, een humanisme dat
hij omschrijft als het historisch en rationeel
gebruikmaken van je geest met als doel een
beter begrip en een oprechte ontvankelijkheid. Het is de taak van de intellectueel om
alternatieve modellen van interpretatie uit
te werken. Het is geen toeval dat hij metaforen voor die alternatieve interpretaties aan
de kunsten ontleent. Een lichtend voorbeeld
voor Said is Goethes idee van de Weltliteratur:
de studie van alle literaturen uit de wereld,
die theoretisch benaderd kan worden als
een structuur waarin de individualiteit van
elk element behouden blijft zonder dat het
geheel uit het oog wordt verloren – bijna als
in een symfonie.13
Is dit een theoretische terugval in een al te
romantische visie? Voor Said is het in elk
geval een terugkeer naar een van zijn bronnen: de filologie van Erich Auerbach, die hij
in zijn voorwoord bij Orientalism uit 2003 –
het jaar van zijn overlijden – te hulp roept:
‘Rather than alienation and hostility to
another time and different culture, philology as applied to Weltliteratur involved a
profound humanistic spirit deployed with
generosity and, if I may use the word, hospitality. Thus the interpreter’s mind actively
makes a place in it for the foreign Other.
And this creative making of place for works
that are otherwise alien and distant is the
most important facet of the interpreter’s
philological mission.’ 14 Said ziet deze
manier van lezen langzaam verdwijnen ten
voordele van een gefragmenteerde kennis
die toegankelijk gemaakt wordt via het
internet en de massamedia. Ook religieuze
en nationalistische orthodoxieën vormen
een ernstige bedreiging. Hetzelfde is aan de
hand in de islamitische wereld met de verdwijning van de traditie van de ‘ijtihad’, de
rationele en humanistische koranexegese.
Snel zal dit allemaal niet veranderen, zo
beseft Said nadrukkelijk: ‘We need time and

patient and skeptical inquiry, supported by
faith in communities of interpretation that
are difficult to sustain in a world demanding
instant action and reaction.’15 Gesofisti
ceerde filologie als model voor de ontmoeting met de andere: het geeft aan hoe diep
Said nog verbonden is met de klassieke
Europese cultuur, iets wat hij trouwens
nooit ontkend heeft. Maar het wijst ook op
zijn aandacht voor de complexiteit, de historische en geografische gesitueerdheid, en de
noodzakelijke duurzaamheid van de interculturele dialoog. Moet het verbazen dat het
schematische, binaire en totaliserende discours waar Orientalism zich bij momenten
aan bezondigt – terwijl het paradoxaal
genoeg die manier van denken ook aanklaagt – dieper in het postkoloniale denken
heeft doorgewerkt dan de veel subtielere
analyses van Culture and imperialism?
Waar het Edward Said uiteindelijk om te
doen is, verwoordt hij naar het einde van
zijn leven als volgt: ‘De historische waarheid
van je ervaringen herkennen; de waarheid
van andere culturen en ervaringen herkennen, de grootsheid en manipulaties waartoe
cultuur in staat is herkennen; herkennen
dat cultuur geen reeks monumenten is,
maar een onophoudelijk engagement met
processen van esthetische en intellectuele
expressie en realisatie; en, uiteindelijk, in
cultuur het potentieel voor stoutmoedige
verbeelding en moedige uitspraken herkennen. Al het andere is minder interessant.’16
Noten
1 Edward W. Said, Orientalism, London, Penguin
Books, 2003, p. 3.
2 Patrick Williams & Laura Chrisman (red.),
Colonial Discourse and Post-colonial theory.
A Reader, New York, Harvester Wheatsheaf,
1993, p. 128.
3 Maxime Rodinson, Fantômes et réalités de
l’’orientalisme’, in: Qantara, nr. 13, oktobernovember-december 1994, p. 29.
4 Alain Buissine, L’Orient voilé, Paris, Zulma,
1993, p. 1.
5 Said, op. cit. (noot 1), p. 72.
6 Aijaz Ahmad, In Theory. Classes, Nations,
		 Literatures, London/New York, Verso, 1992,
p. 182.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ibid., p. 183.
Said, op. cit. (noot 1), p. 67.
Ibid.
Ibid., p.xvii.
Ibid., p.xvii.
Edward W. Said, Cultuur en imperialisme,
Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas,
1994, p. 11.
Edward W. Said & David Barsamian, Culture
and Resistance. Conversations with Edward Said,
London, Pluto Press, 2003, p. 161.
Said, op. cit. (noot 1), p. xix.
Ibid., p. xxii.
Edward Said, Cultuur, identiteit en geschiedenis,
in: idem, Denken over grenzen, Amsterdam,
Boom/Stichting Internationale Spinozaprijs,
1999, p. 77.
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ANDRIESSE EYCK
GALERIE

GALERIE VAN GELDER
t/m 26/05
in AP

DRAWINGS AND ARTIST'S BOOKS
Luciano Bartolini (1948–1994)

t/m 09/06

IN THE LIGHT OF TIME
Natasja Kensmil, Nicoline Timmer
23/06–28/07
Curated by Joost Declercq

NIEUW AMSTERDAMS PEIL (NAP)
Gianni Caravaggio & Michel François

Leliegracht 47
+31(0)20.623.62.37
wo–vr: 11:00–18:00
za: 13:00–18:00
(en op afspraak)
www.andriesse-eyck.com

GALERIE ONRUST
26/05–30/06
Opening: 26/05, 16:00–18:00

TENDENCIES
Veron Urdarianu

Planciusstraat 7
020.420.22.19
wo–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)
www.galerieonrust.nl

02/06–08/07
Opening: 02/06, 17:00–21:00 + musical performance Duo Bazoga
in GvG

WALLPAINTINGS
Steel Stillman
in AP, GvG

BEFORE THE FIRE STARTS
Salim Bayri, Kimball Gunnar Holth,
Thierry Oussou

GALERIE RON MANDOS
t/m 16/06

GALERIE FONS WELTERS

MUNTEAN/ROSENBLUM
The White Exploit

GRIDLOCK PERSON
Win McCarthy

NIEUW AMSTERDAMS PEIL (NAP)
Bouke de Vries, Koen van den Broek

t/m 16/06

05/05–16/06
Front Space

NIEUW AMSTERDAMS PEIL (NAP)
Renzo Martens & Nastio Mosquito

BEST OF GRADUATES 2018
Bloemstraat 140
020.423.30.46
di–za: 13:00–18:00
mail@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

WILLEM BAARS
PROJECTS
02/06–23/06
Opening: 02/06

FIRST CHOICE 2018
A selection of post-war highlights

Hoogte Kadijk 17
020.423.06.07
wo–za: 12–18u
www.baarsprojects.com

02/06–30/06

Peter Davis, Martina Klein

t/m 08/07
TMH Talk 26/05, 15:00–17:00
Catalogue Event 06/07, 19:00–21:00
Curated by Marsha Plotnitsky,
TMH Founding Artistic Director

26/05–01/07
Opening: 26/05, 16:00–18:00

juli en augustus
Kerkstraat 105 A
020.625.72.14
woe–za: 13:00–18:00
www.slewe.nl

Herengracht 254
020.845.59.55
vr: 12:00–19:30
(en op afspraak)
www.merchanthouse.nl

REUTEN GALERIE
OH NO ROKOKO (INSTALLATIE)
Lucas Hoeben, Eric Martijn

t/m 26/05

Prinsengracht 282
+31(0)20.320.70.36
woe–zat, 12:00–18:00
www.ronmandos.nl

THE MERCHANT HOUSE
MAKING THINGS HAPPEN:
YOUNG ARTISTS IN DIALOGUE III
Boris Chouvellon & Mengzhi Zheng

SLEWE GALLERY
Marthe Wéry, 'Tour & Taxis'

23/06–28/07
Curated by Joost Declercq

03/08–01/09

UN-COMMON INTIMACY
Jessica Segall
23/06–28/07
Curated by Joost Declercq

Planciusstraat 9 A
020.627.74.19
di–za: 13:00–17:30
www.galerievangelder.com

ZOMEROPSTELLING

Prinsengracht 510
020.620.75.37
065.582.87.05
woe–zat: 13:00–18:00
www.reutengalerie.com
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6 rue St-Georges | St-Jorisstraat

107 rue St-Georges | St-Jorisstraat

Sherrie Levine

Thomas Houseago
Constructions

19 April — 26 May 2018

18 May — 7 July 2018

Matt Connors
8 June — 20 July 2018

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhuf kens.com +32(0)2 639 67 30

radical software
the raindance foundation,
media ecology and video art

——————————————————————————————

Frank Gillette, Beryl Korot, Ira Schneider,
Michael Shamberg and honorary members
Davidson Gigliotti and Paul Ryan
+ Archival materials & the journal Radical Software: published by Raindance from 1970-1974
08.06.2018 — 09.09.2018 > west museumkwartier, lange voorhout 34, den haag

——————————————————————————————

West

www.westdenhaag.nl

16.09.2016 — 22.10.2016
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Nieuws

partnerorganisaties. Onder de zes namen bevinden zich de
Palestijns-Amerikaanse beeldend kunstenaar Basma
Alsharif, de Palestijnse beeldend kunstenaar Shadi Habib
Allah, de Palestijnse architect en beeldend kunstenaar
Yazan Khalili en de Egyptisch-Poolse filmmaker en beeldend kunstenaar Jasmina Metwaly. (mophradat.org)

JAP-lezingen in BOZAR. In de reeks La création contemporaine op do 31 mei om 19u een ontmoeting met Charlemagne
Palestine, naar aanleiding van zijn tentoonstelling in
BOZAR. BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

Triënnale Brugge. Tot 16 september vindt de Triënnale van
Brugge plaats. Voortbordurend op de editie in 2015, die
draaide rond ‘de stad als megapolis’, heeft de triënnale dit jaar
als thema ‘Liquid City | Vloeibare Stad’. Dit thema is voortgekomen uit het gedachtegoed van de Pools-Britse socioloog en
filosoof Zygmunt Bauman (1925-2017), die de grondlegger
is van het concept ‘vloeibare moderniteit’ en in zijn laatste
werk, Retrotopia (2017), de lezer uitnodigt om de dynamiek
van onze samenleving in vraag te stellen. Hedendaagse kunstenaars en architecten uit binnen- en buitenland werden
door curatoren Till-Holger Borchert en Michel Dewilde uitgenodigd om na te denken over hoe flexibel, vloeibaar en weerbaar een historische stad als Brugge kan zijn in een tijd ‘waar
niets nog zeker lijkt’, en begrippen als gastvrijheid, co-creatie
en creativiteit vorm te geven. Het resultaat omvat vijftien
kunstwerken, installaties en ‘ontmoetingsplekken’ verspreid
over de stad. (triennalebrugge.be)

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch wordt Design
Museum Den Bosch. Per 1 juni verandert het Stedelijk
Museum ’s-Hertogenbosch zijn naam en gaat het verder als
Design Museum Den Bosch. Sinds het aantreden van directeur Timo de Rijk eind 2016 richt het museum zich met de
programmering uitsluitend op design en toegepaste kunsten, en de culturele betekenis ervan. Het museum presenteert reeds sinds de jaren 80 design met solopresentaties
van Nederlandse ontwerpers als Bart Hess, Wieki Somers,
Maarten Baas en Scholten & Baijings, maar ook internationale vormgeving. Het museum beheert bovendien een
internationale collectie toegepaste kunst (keramiek en sieraden). Met de nieuwe naam wordt design in het hart
geplaatst van de werking van het museum. (sm-s.nl)
Art Basel 2018. Op Art Basel, dat loopt van 14 tot 17 juni,
presenteren 291 galeries modern en hedendaags werk van
meer dan 4.000 kunstenaars. De kunstbeurs biedt ook ruimte voor soloprojecten, performances en grote multidisciplinaire installaties. Daarnaast is er een filmprogramma georganiseerd, een kunstroute uitgestippeld door nabijgelegen wijken
met locatiegebonden werken, en een randprogrammatie
samengesteld van lezingen, panelgesprekken en discussies.
Ook kunnen kunsttijdschriften en uitgeverijen hun bladen en
(soms zeldzame) publicaties etaleren. (artbasel.com)

Lezingen
StudioKCA, Skyscraper (The Bruges Whale), onderdeel van
Triënnale Brugge. © StudioKCA

PLAY Kortrijk. In Kortrijk vindt van 23 juni tot 11 november de eerste editie van PLAY plaats, een festival beeldende
kunsten georganiseerd door Stad Kortrijk, Be-Part en Musea
Kortrijk. Uitgangspunt is Homo Ludens, een cultuurwetenschappelijk werk uit 1938 van de Nederlandse historicus
Johan Huizinga, dat draait rond het belang van het spe(e)
lelement in de samenleving. Met een ‘interactief kunstenparcours’ met meer dan veertig werken van internationale
kunstenaars (onder meer Carsten Höller, David Claerbout,
Lawrence Weiner, Erwin Wurm, Martin Creed, Pipilotti Rist
en Pieter Friedl) op binnen- en buitenlocaties in de stad, wil
het festival een zo breed mogelijk publiek prikkelen om te
reflecteren over de functie van ‘spelen’ in het leven van de
mens. Het festival is gratis toegankelijk. (playkortrijk.be)
ICT-partner KPN toont kunstcollectie in nieuw
Depot Boijmans Van Beuningen. In het Depot Boijmans
van Beuningen, dat vanaf 2020 de op dit moment over verschillende depots verspreidde collectie van het museum zal
centraliseren en publiek toegankelijk maken, zal ook de
kunstcollectie van ICT-partner KPN te zien zijn. De collectie
omvat werk van Nederlandse kunstenaars zoals Anton
Corbijn, Jan Schoonhoven, Marlene Dumas, René Daniëls
en Rineke Dijkstra, maar ook van internationale namen
zoals Per Kirkeby, Olafur Eliasson en Thomas Demand.
(boijmans.nl)
OCW investeert in collectie van Het Nieuwe Instituut.
Het Nieuwe Instituut, dat ongeveer 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen beheert, ontvangt
van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap een bedrag van 11 miljoen euro om kwetsbare
delen van de collectie te restaureren. Daarnaast moet de
kapitaalinjectie de reeds ingezette digitalisering van het
archief versnellen. Algemeen directeur Guus Beumer
noemt de investering een ‘mijlpaal voor de Nederlandse
ontwerpcultuur en met name voor de architectuur en stedenbouw’.(hetnieuweinstituut.nl)
Mophradat maakt selectie ondersteunde kunstenaars bekend. De in Brussel residerende organisatie
Mophradat maakte in april de namen van zes kunstenaars
bekend die in 2018 worden ondersteund met een bedrag
van 22.000 dollar voor de productie van hun nieuwe project. Mophradat is een internationale non-profitorganisatie
die voor hedendaagse kunstenaars uit de Arabische wereld
nieuwe mogelijkheden wil creëren. Met de ‘Consortium
Commissions’ zorgt Mophradat voor de cofinanciering van
een artistiek project los van elk commercieel belang of van
elke overheidssubsidie, met de bedoeling tegelijk de samenwerking tussen artistieke non-profitorganisaties te versterken. De organisatie heeft een wereldwijd netwerk uitgebouwd van partnerorganisaties waaronder zowel musea,
kunstencentra als theaters en festivals. De geselecteerde
kunstenaars presenteren hun project bij twee van deze

Lezingen in het KASK. In de reeks Curatorial Conversations,
georganiseerd door het postgraduaat Curatorial Studies, op
do 17 mei om 17u een gesprek met Louise Osieka (directeur
CIAP), op wo 30 mei om 17u met Frank Maes. KASK
(Curatorial Studies), Jozef Kluyskensstraat 2, Gent.
In het kader van de tentoonstelling REPLAY, die op dit
moment loopt in het Gentse Convent, op do 17 mei om 20u
een panelgesprek met enkele grafisch ontwerpers en beeldend kunstenaars over ‘de affiche als kunstwerk’. In de
reeks Curatorial Studies Keynote Lectures – eveneens georganiseerd door het postgraduaat, in samenwerking met UGent
en S.M.A.K. – op do 24 mei om 20u een presentatie van
Chus Martínez (directeur van het Art Institute van de
FNHW Academy of Art and Design te Basel). KASK
(Campus Bijloke – Cirque), Louis Pasteurlaan 2, Gent.
(schoolofartsgent.be)
Lezing bij Jan Mot. Naar aanleiding van de tentoonstelling Works from Stichting Egress Foundation Amsterdam / Seth
Siegelaub organiseert galerie Jan Mot op za 26 mei om 17u een
gesprek met Andy Hunt, Diana Kaur en Tris Vonna-Michell
omtrent de publicatie Material Longevities die in de loop van
2018 uitgebracht wordt, en onder meer diepere ingaat op
Siegelaubs The Artist’s Reserve Rights Transfer and Sale
Agreement. Jan Mot, Kleine Zavel 10, Brussel. (janmot.com)
Archipellezingen. In het kader van de Triënnale Brugge
vindt een reeks lezingen en panelgesprekken plaats. Op ma
28 mei om 20u Liquid City 2: The Golden Snail Opera, een
lezing en performance door antropologe Anna Lowenhaupt
Tsing. Aanleiding is What’s Eating the Chinese Mitten Crab,
een project op de triënnale dat draait rond een uitheemse
krab die in de Brugse reien en kanalen het natuurlijke evenwicht verstoort. Tsing, professor aan de universiteit van
Aarhus (Denemarken) en de University of California –
Santa Cruz (VS) zal ingaan op haar onderzoek naar invasieve soorten, alsook voor het eerst haar performance The
Golden Snail Opera aan het publiek presenteren. Concert
gebouw (Kamermuziekzaal), ’t Zand 34, Brugge.
Op do 31 mei om 20u Liquid City 3: Architectures Liquides.
In de kerk van het Grootseminarie stelt de Triënnale een
selectie uit de architectuurtekeningen en -modellen van het
FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) in Orléans tentoon. In deze editie van Liquid City gaat curator van het
FRAC, Abdelkader Damani, in gesprek met de curatoren
van de Triënnale. Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge.
Op di 5 juni om 20u Liquid City 4: SelgasCano, een lezing
door architecten José Selgas en Lucía Cano. Het duo experimenteert met geleende technologieën en mechanismen uit
andere onderzoeksgebieden, en bouwt voor de Triënnale een
nieuw zwemplatform. Coupure, Brugge. (archipelvzw.be)
Lezing in La Loge. In de reeks Temple Talks spreekt op do 31
mei om 19u30 de architecte Aslı Çiçek (°1978, Istanboel)
over haar fascinatie voor de wijze waarop gebouwen in
oude Egyptische miniatuurtekeningen verschijnen en hoe
ze haar denken over haar eigen werk hebben beïnvloed. De
lezing vindt plaats in een speciaal ontworpen scenografie,
als veruitwendiging van enkele van Çiçeks kernideeën.
La Loge, Kluisstraat 86, Brussel. (la-loge.be)

Lezingen in De Pont. In de reeks Mastertalks op do 31 mei
om 17u een gesprek met multidisciplinair kunstenaar
Cindy Moorman. De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg.
(depont.nl)
Filmvertoning en boekvoorstelling omtrent Ensor in
VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst /
UGent. Op do 31 mei om 19u toont VANDENHOVE Centrum
voor Architectuur en Kunst / UGent de film over James Ensor
Zot, dwaas, boosaardig, zo ben ik (1990, 55') van Luc De
Heusch. De film, gedragen door uitspraken van de schilder,
schetst een portret van Ensor zoals hij zichzelf presenteerde. Steven Jacobs verzorgt de inleiding. Nadien wordt het
boek van Bart Verschaffel Mock Humanity! James Ensor’s
grotesques and the History of Caricature by Jules Champfleury /
Frame and Figure in the work of James Ensor (A&S/books,
2018) voorgesteld en besproken in een gesprek met Frederik
Leen, ere-departementshoofd KMSKB. VANDENHOVE,
Rozier 1, Gent. (ugent.be/vandenhove)
1974. Internationale Avant-Garde in het Paleis voor
Schone Kunsten. In het kader van de tentoonstelling Time
Extended / 1964-1973. Part II organiseert Herbert Foundation
op zondag 3 juni om 14u een conferentie rond de tentoonstelling Carl Andre, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Victor
Burgin, Gilbert & George, On Kawara, Richard Long, Gerhard
Richter die Yves Gevaert begin 1974 organiseerde in het
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Onder de titel 1974.
Internationale Avant-Garde in het Paleis voor Schone Kunsten
geeft kunsthistoricus Joris D’hooghe een lezing die dieper
ingaat op de geschiedenis en het belang van de tentoonstelling, alsook de individuele bijdragen van kunstenaars.
Vervolgens gaat D’hooghe in gesprek met Daniel Buren
over het werk Peinture Horizontale dat hij voor Gevaerts
project realiseerde. Herbert Foundation, Raas van
Gaverestraat 108, Gent. Toegang € 14, reserveren via
reservation@herbertfoundation.org. (herbertfoundation.org)
Lezingen bij Grafische Werkplaats Den Haag. Op wo 6
juni om 19u30 drie korte lezingen van kunstenaars die
deelnemen aan Analog Patronen, het festival dat loopt van
25 mei t/m 16 juni. Grafische Werkplaats, Prinsegracht 16,
Den Haag. (grafischewerkplaats.nl)
Lezing in Fondation CAB. Op di 20 juni om 19u geeft Sue
Spaid een lezing over het presenteren van onbewerkte
materialen in de sculpturale kunst. Spaid is curator van de
tentoonstelling De Wind Deed Het die op 28 juni opent in het
Mechelse Windowbox. Fondation CAB, Borrensstraat
32-34, Brussel. (fondationcab.be.)

Beeldende kunst
Works from Stichting Egress Foundation Amsterdam /
Seth Siegelaub. Bij het betreden van de galerieruimtes
van Jan Mot gaat het geoefend oog op zoek naar een voor de
hand liggende accrochage, maar dwaalt onverhoeds af
naar de schoorsteenmantel, de hoeken van de kamer en de
muren van het kantoor. Slechts een zevental stukken hangen of staan verspreid op de gelijkvloerse verdieping van
het herenhuis aan de Kleine Zavel in Brussel: samen vertellen ze een fragmentarisch, maar intrigerend verhaal over
het fenomeen Seth Siegelaub (1941, New York – 2013,
Bazel).
Eind 2015 presenteerde het Stedelijk Museum Amsterdam
de tentoonstelling Beyond Conceptual Art die het leven van
Seth Siegelaub belichtte (zie De Witte Raaf nr. 180, maartapril 2016, voor een biografisch overzicht en een grondige
bespreking van de tentoonstelling door Koen Brams), en
hem niet enkel als een sleutelfiguur in de ontwikkeling van
de conceptuele kunst presenteerde, maar in het bijzonder
als een buitengewoon actieve promotor en organisator voor
de kunst, een geëngageerd voorvechter van de vrije
meningsuiting en pleitbezorger voor de rechten van de
kunstenaar. De tentoonstelling – die vergezeld ging van een
uitmuntende catalogus, in de geest van Siegelaub als exhibition-as-catalogue – kwam tot stand in samenwerking met
Siegelaubs partner Marja Bloem, tevens voormalig conservator van het Stedelijk.
De tentoonstelling bij Jan Mot focust op enkele kunstenaars met wie Siegelaub heeft samengewerkt – zoals ook de
titel aangeeft – en met wie hij een persoonlijke band ontwikkelde. Als vervolg op de selectie uit de boekencollectie van
Seth Siegelaub die hij in 2014 presenteerde, koos Jan Mot,
eveneens in samenwerking met Marja Bloem, een handvol
stukken uit de collectie en het archief van de Stichting
Egress Foundation. In 2000 stampte Siegelaub deze
Stichting uit de grond met het oog op het samenbrengen
van het vierledig onderzoek waaraan hij zijn hele leven
heeft gewijd: de hedendaagse kunsttheorie, legale kwesties

Ondertussen

Framed yellow Cover 28 cm x 28cm acryl op hout

De Witte Raaf – 193 / mei – juni 2018

Erwin Cattoor
tentoonstelling van 6 mei 2018 tot 25 juni 2018

BOGERTGALLERY
postmodern and contemporary art

Zeedijk-Het Zoute 732 · B-8300 Knokke-Heist
www.bogertgallery.be
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zicht op ‘Carl Andre, Rosemarie Castoro, Hanne Darboven, Sol LeWitt, Laurent Sauerwein, Lawrence Weiner. Works from Stichting Egress Foundation
Amsterdam / Seth Siegelaub’, Jan Mot, Brussel. Courtesy Stichting Egress Foundation Amsterdam / Seth Siegelaub en Jan Mot, Brussel
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installatie – met als titel Mover of Ceilings – waarvan niet
duidelijk is of deze al dan niet werd uitgevoerd in Siegelaubs
appartement.
Blikvanger in de tentoonstelling bij Mot is het werk dat bij
de eerste aanblik onzichtbaar is, maar zijn effect niet mist in
de ruime, bijna lege tentoonstellingsruimte van de galerie:
Lawrence Weiners Firecracker residue of explosions at each
corner of the exhibition room. Dit idee uit 1969 wordt hier
voor het eerst fysiek uitgevoerd en niet louter als talige aanwezigheid gepresenteerd (in een boek of aan een muur). De
restanten van vier voetzoekers liggen verspreid over de
grond, in de hoeken van de kamer zijn de roetsporen van de
kleine steekvlammen nog zichtbaar.
Zoals Siegelaub zelf aangeeft in een interview met Koen
Brams (zie De Witte Raaf nr. 150, maart-april 2011) is zijn
archief een toevallige accumulatie van allerhande documenten, van brieven en tekeningen tot facturen en notities,
die hij – ongestructureerd – bewaarde. Het archief loopt
gelijk met de enorme verzameling boeken en textiel, maar
ook de kunstwerken die terloops in zijn bezit kwamen, als
geschenk, of souvenir van een vruchtbare samenwerking.
De kunstcollectie groeide eerder in de marge van zijn activiteit als kunstpromotor, die voor elk project een uitgekiend
business plan op zak had.
Op de schoorsteenmantel in de aanpalende kamer staan
Carl Andre’s Seven Books of Poetry, op 36 exemplaren uitgegeven door Seth Siegelaub en Virginia Dwan in 1969. De
ringmappen staan in gesloten vorm opgesteld, beschermd
door een doos in plexiglas, waardoor de poëtische inhoud
gereduceerd wordt tot de associaties die de titels aan de rugzijde van de mappen oproepen, zoals America Drill, A Theory
of Poetry en Shape and Structure.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling liet kunstenaar
Laurent Sauerwein zijn eigen ontwerp uit 1989 – dat eveneens in de tentoonstelling te zien is – voor een archeologisch
liniaal uitvoeren, als een soort eerbetoon. Voor Siegelaub
symboliseerden textiel en zijn historische patronen de uitwisseling van culturen die wereldwijd steeds in beweging
zijn en door generaties worden overgedragen. Sauerwein
besloot het kleine meetinstrument te presenteren naast een
stuk textiel uit de collectie van de Stichting, geselecteerd
door Bloem.
Met deze bescheiden en toch weinig evidente tentoonstelling biedt Jan Mot de bezoeker de mogelijkheid om terug te
blikken op een tijd waarin kunstenaars – gedreven door een
intense uitwisseling met collega-kunstenaars en curatoren
– zichzelf trachtten heruit te vinden en de kunstwereld binnenstebuiten wilden keren, met bittere ernst maar tegelijk
een verrassend gevoel voor humor.
Melanie Deboutte
p Carl Andre, Rosemarie Castoro, Hanne Darboven, Sol LeWitt,
Laurent Sauerwein, Lawrence Weiner. Works from Stichting
Egress Foundation Amsterdam / Seth Siegelaub, tot 26 mei bij
Jan Mot, Kleine Zavel 10, 1000 Brussel (02/514.10.10;
janmot.com).

Lawrence Weiner
‘Firecracker Residue of Explosions at Each Corner of the Exhibition Area’, 1969, language and the materials referred to.
Courtesy Stichting Egress Foundation Amsterdam / Seth Siegelaub en Jan Mot, Brussel

Laurent Sauerwein
Scale Ruler, 1989 - 2018, lasergesneden staal met digitaal drukwerk
getoond samen met textiel: Midden-Europees borduurwerk uit de 18e
eeuw, 12,5 x 0,6 cm (ruler), 13,5 x 23 cm (textiel). Courtesy Stichting
Egress Foundation Amsterdam / Seth Siegelaub en Jan Mot, Brussel

in de kunst, de geschiedenis van textiel en ten slotte tijd en
causaliteit in de fysica. Een groot deel van het archief werd
door Siegelaub enige jaren voor zijn overlijden aan het
MoMA geschonken. Enkele documenten worden echter nog
steeds door de Stichting zelf bewaard; hier blijkt dat ze in
hun hoedanigheid het midden houden tussen een kunstwerk en een archiefdocument. Zo is er bij Mot een brief te

zien van Hanne Darboven, gedateerd 21 oktober 1994. Op
het met vouwen gestructureerd papier – vermoedelijk
kwam dit document als een brief in de bus terecht – richt
Darboven in haar herkenbare handschrift een groet aan
Bloem en Siegelaub.
Aansluitend op nieuwe vraagstukken tijdens de late jaren
50 en vroege jaren 60 omtrent de status van het kunstwerk
en de rol van de kunstenaar exploreerde Siegelaub op radicale wijze het concept van de tentoonstelling. Tussen 1964
en 1966 opereerde hij als onafhankelijk tentoonstellingsmaker – de eerste in zijn soort – kunstpromotor en private
dealer, vanuit zijn experimentele galerieruimte Seth Siegelaub
Contemporary Art, en daarna nog een aantal jaren vanuit
zijn appartement aan Madison Avenue, waar hij eveneens
zijn collectie handgeweven textiel bijeenbracht. In die periode zette hij allerhande projecten op poten in de Verenigde
Staten en West-Europa met kunstenaars als Carl Andre,
Robert Barry, Lawrence Weiner, Daniel Buren, Jan Dibbets,
Joseph Kosuth en Douglas Huebler. Legendarische publicaties uit deze periode zijn onder meer The Xerox Book (1968)
en July, August, September 1969, waarbij het boek zelf de
eigenlijke tentoonstellingsruimte vormt. Bij Jan Mot is een
ontwerpschets van Sol LeWitt voor The Xerox Book te zien.
Intrigerend is om deze originele versie – compleet met ietwat slordige hoekjes en vlekken, en verkleuringen in het
papier die hier niet door de kopieermachine geneutraliseerd
werden – te vergelijken met het definitieve ontwerp dat
opgenomen werd in de publicatie. Verder is ook een tekening te zien uit 1969, met een kleine nota gericht aan
Siegelaub, van Rosemarie Castoro. De schets toont een tot
de verbeelding sprekend idee voor een performance of

Unexchangeable. WIELS toont een selectie van 72 werken van de jaren 80 en 90 uit Belgische privéverzamelingen, met als belangrijkste vraag wat de waarde van kunst
bepaalt. Historisch gezien wordt deze vraagstelling geplaatst
tegen de achtergrond van een sterk toenemende globalisatie. Het vertrekpunt lijkt krachtig: is er een beter prisma
denkbaar om te bekijken hoe kunst reageert op haar status
als verhandelbaar object dan de collectie van een verzamelaar? In tegenstelling tot werken uit een museale collectie,
staan deze werken in een veel directere relatie met de kunstmarkt.
Over tien zalen verspreid biedt de tentoonstelling een
ongelofelijk sterke verzameling werken die zelden publiekelijk te zien zijn, en – de hint is na The Absent Museum duidelijk – een (permanente) museale opstelling verdienen. Met
o.a. Jeff Wall, Louise Lawler, Haim Steinbach, Jimmie
Durham zijn het bijna allemaal canonieke kunstenaars,
waarvan sommigen ook in een bredere culturele context in
de jaren 80 beeldbepalend zijn geweest (Basquiat, Cindy
Sherman, Nan Goldin).
In het begin van de tentoonstelling zijn zes werken van
David Hammons te zien. Waar de belangrijkste (witte)
onderstroom van postmoderne kunst de tekens uit reclame
probeert te neutraliseren of in ieder geval klinisch probeert
te onderzoeken (bijvoorbeeld Richard Prince), worden hier
symbolen beladen met diepmenselijke betekenis. Het sterkste werk hier is een smerig opgerold matras waar een brommend gesnurk uit te horen is. Het heeft iets onheilspellends:
het geluid van een slapende zwerver dat door de hoogtepunten van Belgische collecties heen bromt. Het werk had zeker
een betere opstelling verdiend, ofwel subtieler, om recht te
doen aan het clandestiene, ofwel grotesker, om het omen te
versterken.
Van de recentelijk overleden Jan Vercruysse wordt een
werk uit de serie Atopies getoond: een introverte combinatie
van een schouw en een wandpaneel, hier in mahonie uitgevoerd. De sculpturale expressie van een klare lijn is zowel
abstract, als duidelijk verbonden aan burgerlijke codes. Het
commentaar op het warenfetisjisme blijft hier een sterk poëtische kant houden, en compliceert een gangbare
(Amerikaanse) lezing van de jaren 80 die een rechte lijn
trekt van The Pictures Generation naar kunst die cynisch
de vorm van koopwaar aanneemt.
In de beschouwing van kunst als object lijkt de tentoonstelling het meest precieze resultaat te verkrijgen. De nietszeggende uniciteit van de gipsen schilderijen van McCollum, de
afstandelijkheid van Haim Steinbach, de gelakte fruitvormen
van Jef Geys; deze werken maken de posities van de afzonder-

Ondertussen

De Witte Raaf – 193 / mei – juni 2018

TATJANA
GERHARD

18.03
24.06

WESTERLAAN 17, WAREGEM
ZONDAG-VRIJDAG, 11:00-17:00

RAG
DOLL
ACT
BEELD: TATJANA GERHARD, RAG DOLL ACT # 2, 2017
FOTO: DIRK PAUWELS
GRAFISCH ONTWERP: 6’56”

4

Ondertussen

De Witte Raaf – 193 / mei – juni 2018

zicht op Franz West in ‘Unexchangeable’, WIELS, Brussel. Foto: Philippe De Gobert

mystify the production of art and to remove it from the question of power and privileges.’ Als we over waarde willen spreken, laat ons dan echt over waarde spreken.
De tentoonstelling Unexchangeable zou gezien de titel moeten tonen dat kunst de status van handelswaar (van exchange value) kan overstijgen, en kan ‘ontsnappen aan het simpele statuut van statusobject of trofee’. Hoewel vele werken
een eenvoudige verhouding tot de vraag van waarde ontlopen, wordt het niet duidelijk hoe kunst in staat zou kunnen
zijn meer te worden dan handelswaar. Wellicht ligt het antwoord eerder in de visie van de verzamelaar, in de artistieke
daad van het verzamelen zelf, een aspect dat helaas geheel
verdwenen is in deze museale opstelling.
Laurens Otto

titel van de reeks precies naar verwijst, blijft evenwel onduidelijk: zinspeelt het op lyriek, verwijst het naar het sterrenbeeld Lier of is het een allusie op de Lyriden, een meteorenstorm die jaarlijks tussen 19 en 24 april plaatsvindt? Moet
de serie met andere woorden begrepen worden als een
gedicht, een constellatie of een beeldenstorm?
De reeks presenteert allerlei natuurlijke elementen: zoogdieren, insecten, planten, mineralen, vogels, een wolk, maar
ook mensen. Verbanden tussen de beelden lijken niet zo vlug
te achterhalen, maar na enige tijd vallen formele gelijkenissen en contrasten op: tussen de mot en de dode bladeren, tussen de liggende tapir en de rustende man. En zo merk je dan
plotseling op dat die vier rennende mannen wel een heel particuliere loopstijl hebben (het lijkt wel een kudde gazellen),
dat de vijf duiven eigenlijk een onderonsje hebben, dat een
van de steentjes de vorm van een neus heeft, dat de pootjes
van de tapir wel kleine steentjes lijken, enzovoort. De verschillen tussen mens en dier, tussen dood en leven, tussen
oud en jong, tussen snel en traag worden diffuus. Even verderop in de tentoonstellingsruimte zien we op tegenover
elkaar staande muren twee beeldreeksen. De eerste is een
vierluik met twee vogels in de hoofdrol, de tweede een diptiek
met een wandelende man. In het vierluik volgen we een in
onze richting zwemmende eend die een v-vormig spoor in het
water trekt, terwijl een waterhoen in de buurt rustig ter
plaatse blijft trappelen. In het tweeluik heeft de fotograaf telkens afgedrukt op het moment dat een onderbeen van de
wandelende man opgeheven is en de zool van zijn schoen
zichtbaar wordt. Twee keer een analyse van een simpele
beweging. Op zich weinig spectaculaire gebeurtenissen,
maar de confrontatie tussen beide maakt duidelijk hoezeer de
fotograaf de mens beschouwt als een biologisch wezen waarvan de tred vergelijkbaar is met die van een zwemmend dier.
Het werk van de Duitse bioloog en fotograaf Jochen
Lempert (°1958) vertrekt vanuit een fascinatie voor de wijze
waarop mens en natuur op elkaar betrokken zijn. Zijn favoriete werkplek is de stad: hij vindt zijn onderwerpen in het
park, op straat, in de zoo, maar ook in het laboratorium, het
(etnologisch) museum of de eigen studio. Natuur verwijst
hier niet simpelweg naar een ruimtelijk afgebakend gebied
dat zich wezenlijk zou onderscheiden van de omgeving
waarin de mens verblijft, maar is een alles overkoepelende
term die de al te eenvoudige scheiding tussen ‘natuur’ en
‘cultuur’ overstijgt. Natuur wordt hier begrepen als een concept waarvan de inhoud niet alleen bepaald wordt door de
zogeheten natuurwetenschappen, maar ook door de kunst.
Dit laatste maakt Lempert ook duidelijk door tot twee keer
toe in de tentoonstelling expliciet te verwijzen naar de schilderkunst, namelijk in twee fotografische reproducties van

p Unexchangeable, tot 12 augustus 2018 in WIELS, Van
Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; wiels.org).

zicht op Franz West in ‘Unexchangeable’, WIELS, Brussel
foto: Philippe De Gobert

lijke kunstenaars helderder. Louise Lawler zet hiervoor de
toon, haar foto The Monogram registreert een Jasper Johns als
een perfect match boven de sprei van een kingsize bed.
Voor andere werken is het lastiger om naast een historische proximiteit ook een inhoudelijke verbondenheid met
de thematiek van Unexchangeable te ontdekken, zoals in het
geval van de esoterische kennissystemen van Matt Mullican
en Patrick Van Caeckenbergh. Om verder een link te leggen
tussen commodification en een lichtbak van Jeff Wall die jongensachtige tegencultuur toont of de tactiele objecten van
Franz West, is een gedachtesprong nodig die zowel het
onderwerp van de tentoonstelling te buiten gaat als de
kracht van de werken reduceert.
Daarentegen is de breed opgezette collectie van honderden in kringloopwinkels verkregen schilderijtjes van Jim
Shaw zowel conceptueel als inhoudelijk verbluffend. In de
ordening en overvloed van de amateuristische werken
komen er enkele sterke typologieën naar boven: geloof, seks,
familie, dieren... een verzameling van universele archetypen die samen onderbewuste verlangens representeren.
Vooral met het werk van Shaw, in de enscenering van een
verzameling, komt de vraag naar voren hoe dit in een privécollectie wordt getoond. Of wordt het in een kluis opgeborgen? Unexchangeable transponeert niet de subjectieve verzameling van de collectie, maar kiest voor een objectieve,
meer museale, wijze van tentoonstellen. Dat leidt soms tot
zeer discutabele of vergezochte categorieën. Zo is het onbegrijpelijk dat iemand het in de totstandkoming van deze
tentoonstelling heeft toegestaan dat op drie vrouwen na
alle vrouwelijke kunstenaars samen in één zaal zijn
gevoegd. Hier worden vrouwelijke kunstenaars gereduceerd tot een vrouwelijke blik, tot ‘directe of viscerale lichamelijkheid’.
Ook is thematisch gezien de focus op Magiciens de la Terre in
de introducerende tekst vreemd, gezien de tentoonstelling
zich niet bezighoudt met de repercussies van de decentraliserende beweging die daarvan uitging. Het simpelweg zij-aanzij tonen van Chéri Samba en Bodys Isek Kingelez is een
mager resultaat van de universalistische impuls van de tentoonstelling in Pompidou en La Villette, bijna dertig jaar geleden. Zeker als deze tentoonstelling zich richt op vragen over
‘waarde’, was dit een moment geweest om dieper te graven in
de ‘gelijkwaardigheid’ die zogenaamd van Magiciens de la
Terre uit zou gaan. Zoals deelnemend kunstenaar Rasheed
Araeen destijds in 1989 in Texte zur Kunst over de tentoonstelling schreef: ‘[to use the denominator of spirituality] is to

Jochen Lempert. Phasmes. Meteen bij het binnenkomen
zien we op de linkerwand de volgende beelden: de kop van
een schildpad, een wolk, een close-up van een licht geopende
mond waarin de twee laterale snijtanden ontbreken, een
mot, vier rennende mannen in een park, een hoopje stenen
op een zanderige bodem, een op zijn zij liggende tapir, vijf duiven op een speelgoedtreintje, een man rustend op een bank
met de zolen van zijn schoenen naar ons gekeerd, dode bladeren door de wind voortgejaagd. Tien beelden, op extreem
klein formaat geprint, aaneengeregen tot een associatieve
keten. Het zijn analoge zwart-witprints op barietpapier, niet
ingelijst maar rechtstreeks op de muur geplakt. De prints zijn
wat korrelig, wat ze tegelijkertijd lichtvoetig maar ook wat
afstandelijk maakt. Afzonderlijk hebben ze geen titel, er is
alleen een naam voor de reeks in zijn geheel: Lyren I. Waar de
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zicht op ‘Jochen Lempert. Phasmes’, Institut de Carton, Brussel
v.l.n.r.: Untitled (Botticelli III), 2017; Untitled (Kelp Forest), 2017;
Untitled (Windstille), 2016; Zostera VIII, 2017

Jochen Lempert
v.l.n.r.: Cygnus (Narcissus), 2017, foto, zilver gelatinedruk, 30 x 24 cm; Untitled (Waterfowl), 2017, foto, zilver gelatinedruk, 24 x 18 cm
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schilderijen, een van Sandro Botticelli en een van Melchior
d’Hondecoeter, een 17e-eeuwse Nederlandse kunstschilder
gespecialiseerd in het afbeelden van vogels. In beide gevallen
plaatst Lempert naast de reproductie van het geschilderde
onderwerp ook een foto van een gelijkaardig of gelijkvormig
organisme uit de werkelijkheid: twee foto’s van zeewier
naast een fragment uit de Geboorte van Venus van Botticelli,
een foto van een zwaan naast het geschilderde groepje
watervogels van d’Hondecoeter. Zo plaatst hij zijn eigen
natuuropnames in een eerbiedwaardige traditie van kunstbeelden over natuur, en beklemtoont daarmee ook hoezeer
ons natuurbegrip wel bemiddeld wordt door beelden.
De keuze voor fotografie, voor de uitbesteding van de
visuele captatie van de wereld aan een apparaat, is cruciaal.
Fotografie is een beeldproducerend systeem dat gegrond is
in enkele wetenschappelijke doorbraken, in de chemie (de
ontdekking van een stof die in staat is de veranderingen in
lichtgevoelig materiaal te fixeren) en in de optica (de ontwikkeling van krachtige lenzen die het licht kunnen bundelen). Tegelijkertijd levert dit techno-wetenschappelijke systeem ook beelden op met een zekere esthetische waarde.
Lempert thematiseert de rol van fotografie in het afbeelden
van natuur op twee verschillende manieren. Ten eerste
door te verwijzen naar de verschillende functies die het fotografische beeld sinds zijn uitvinding kent: de foto als document, als wetenschappelijk instrument, als archiefbeeld, als
reproductie. Maar hij ondermijnt die functies ook door de
eigenzinnige manier waarop hij ze inzet: hij archiveert wat
onbelangrijk of zelfs ronduit bespottelijk lijkt (zoals in die
diptiek van een wandelende man bijvoorbeeld), terwijl hij
de codes van de wetenschappelijke fotografie – helderheid,
precisie, systematiek – voortdurend met de voeten treedt
(zoals in de foto van een zwarte kauw, eenzaam zwevend in
de lucht en nauwelijks te herkennen, omdat de fotograaf
zich simpelweg te ver van het onderwerp bevindt).
De tweede manier waarop Lempert fotografie thematiseert zien we in zijn fotogrammen. De tentoonstelling toont
er vier: een van een streng zeewier, een van Etruskisch
zand, een van een schaatsenrijder en een van een bootsmannetje (de twee laatste hangen naast elkaar). Een fotogram is een contactprint, dat wil zeggen een beeld waarbij
het onderwerp en het lichtgevoelige papier elkaar hebben
aangeraakt – het onderwerp ligt letterlijk op het fotopapier.
De fotografische registratie staat hier niet langer in het
teken van een afstandelijke beschouwing, maar van een
direct, intiem contact. Dat betekent niet dat de gefotografeerde natuur daarom ook leesbaarder wordt, integendeel
zelfs. Het nauwe contact leidt juist tot een toenemende
abstrahering. En zo worden de fotogrammen een zoveelste
poging om met behulp van een specifieke fotografische
techniek het verschil tussen kijken en voelen, tussen een
wetenschappelijke en een poëtische benadering, voorzichtig af te tasten.
Steven Humblet
p Jochen Lempert. Phasmes, tot 26 mei in Institut de Carton,
Jetselaan 41, 1081 Koekelberg (0485/56.52.38; avenudejette.blogspot.be)
Dreaming Awake. De derde in een reeks immersieve tentoonstellingen in Marres wil de bezoeker onderdompelen in
de sfeer van het tropisch regenwoud. De expositie, ontwikkeld door de Braziliaanse curator Luiza Mello en de directeur van de instelling Valentijn Byvanck, omvat installaties
van Luiz Zerbini (São Paulo, °1959), Daniel Steegmann
Mangrané (Barcelona, °1977) en Dominique GonzalezFoerster (Straatsburg, °1965).
Zerbini heeft onder de titel Natureza espiritual da realidade
[Spirituele natuur van de realiteit] de begane grond van Marres
– een smalle wandelgang in het verlengde van de inkomsthal, en twee belendende kamers – volgepropt met exotische
planten; de vloer is bedekt met zand en aarde, de lucht is
warm en vochtig. Bij binnenkomst springt meteen de kolossale bloempot op het einde van de wandelgang in het oog.
Hij lijkt om te tuimelen, maar wordt in die beweging door de
wanden van de ruimte tegengehouden. In die eeuwige tuimeling is het alsof de tijd stil is gezet. Dat gevoel zet zich
voort in de rest van de installatie, die nog het meeste doet
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zicht op Luiz Zerbini, Natureza espiritual da realidade [Spirituele natuur van de werkelijkheid] in ‘Dreaming Awake’, Marres, Maastricht
foto’s: Gert Jan van Rooij

zicht op Dominique Gonzalez-Foerster, Promenade 2 in ‘Dreaming Awake’,
Marres, Maastricht. Foto: Gert Jan van Rooij

zicht op Luiz Zerbini, Natureza espiritual da realidade [Spirituele natuur
van de werkelijkheid] in ‘Dreaming Awake’, Marres, Maastricht
foto: Gert Jan van Rooij

denken aan een botanische serre. Maar in een botanische
serre hoort men nog wel eens kabbelend water of vogels, en
zijn er vlinders en insecten te spotten. Dit ‘woud’ daarentegen is volkomen levenloos. Het enige geluid in deze ruimte
maakt de bezoeker zelf, wanneer die per ongeluk – en het is
onvermijdelijk – een plant aanraakt; het resultaat is een
desolaat geritsel dat de planten een zekere broosheid geeft.
Het plafond is, net als de wanden, bedekt met dik, half
doorzichtig plastic zeil – op zijn plaats gehouden door een
raster van felgekleurde balken –, en is zo laag dat de grotere
planten er gebogen bijstaan. Dat sorteert niet enkel een
claustrofobisch effect, maar doet de planten ook misplaatst
ogen; ze passen letterlijk en figuurlijk niet in de ruimte.
Er ontstaat een bevreemdend, droomachtig, psychedelisch tafereel, met een uitgesproken spanningsveld tussen
authenticiteit en nep, tussen plant en plastic, tussen zachtgroen en felroze, tussen (het verlangen naar) zonlicht en
klinisch tl-licht, tussen de broosheid van een enkele plant
en de suggestie van een ongetemde wildernis, tussen
bevreemdende stilte en (afwezige) natuurgeluiden. In een
doodlopende ruimte op het einde van de installatie pronkt
een paar tuinhandschoenen, en in kleine plastic potjes, een
collectie doormidden geknipte melkkartons, een leeg blik
gepelde tomaten en een koffiebeker staan kleine plantjes.
Dit tafereel suggereert de aanwezigheid van iemand die een
bijna aandoenlijke poging onderneemt om een regenwoud
te ensceneren.
Op de eerste verdieping kan in Phantom van Steegmann
Mangrané met een virtualrealitybril door een jungle gewandeld worden. Ook deze virtuele jungle is verstild, en het beeld
is extreem geësthetiseerd en vervormd: zwart-wit, extreem
hoge contrasten waardoor alles gitzwart of spierwit is, en
alle andere grijstinten verloren gaan; de meest nabije planten en bomen zijn semitransparant waardoor de bezoeker
door ze heen kijkt en meer van de jungle ziet. Het beeld is
levenloos, en ook hier lijkt de tijd stil te staan. De virtualrealitybril maakt dat de bezoeker het eigen lichaam niet ziet, en
als een spook door een irreële plek zweeft. Net als bij Zerbini
accentueert het droomachtige, surrealistische tafereel tege-

lijk de manipulatieve manier waarop de mens via technologie de natuur visualiseert, of geabstraheerd ensceneert.
In Spiral Forest, een tweede werk van Steegmann Mangrané,
wordt door een antiek apparaat een in de jungle opgenomen 16mm-film op een wand geprojecteerd. Het ding ratelt
onverbiddelijk, verticale lijnen flitsen door het beeld, de
kleuren zijn vaal, kortom: de (oude) technologie dringt zich
ook hier ostentatief op. De apparatuur verschijnt bovendien
regelmatig zelf in beeld, en staat met haar grijze kleuren in
schril contrast met het gebladerte.
Het slot van de expositie, Promenade 2 van GonzalezFoerster, bestaat uit drie zalen die alleen zonder schoenen
betreden mogen worden. De zalen zijn leeg, er is enkel
geluid. Eerst kletterend water: een tropische regenbui?
Vervolgens het geluid van diezelfde regenbui vergezeld door
een audio-opname van moeilijk te plaatsen ‘gerommel’, als
dat van een metalen kar die over kasseien hobbelt. Of zijn
het misschien toch regendruppels op een metalen plaat in
het woud? Maar wat doet die plaat daar, in de volle natuur?
Als bezoeker blijf je – vol twijfels en kwetsbaar op sokken –
gefrustreerd achter in een lege zaal. Door de immersieve
aard van de expositie heb je bovendien actief meegewerkt
aan deze mislukte (poging tot) representatie, waarbij het
naïeve verlangen naar een authentieke, ongerepte, gemythologiseerde natuur voortdurend botst op de pijnlijke confrontatie met de onmogelijkheid daarvan.
En uiteindelijk komt het in Marres daarop neer: in alle
pogingen om de jungle te evoceren, wordt alleen maar sterker voelbaar hoe ver we van de natuur staan. De idee dat
technologieën de wereld overal en te allen tijde niet alleen
raadpleegbaar, maar ook ervaarbaar maken, blijkt niet zo
vanzelfsprekend. Als tentoonstelling die de onderdompeling in de hypnotiserende droomstaat van het oerwoud
nastreeft, confronteert Dreaming Awake de bezoeker met de
beklijvende tragiek van een tegelijk indrukwekkende en
mislukkende representatie.
Laurens M. Besselsen
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p Dreaming Awake, tot 3 juni in Marres, Capucijnenstraat 98,
6200 AG Maastricht (043/327.02.07; www.marres.org).
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Jean Brusselmans. De waaier, de twee sint-jakobsschelpen, de geruite jurk van zijn echtgenote, de houten koffiemolen, de petroleumlamp, de huiskamer en het half verstedelijkte platteland in de onmiddellijke nabijheid van Dilbeek
waar hij vanaf 1924 tot aan zijn dood woont: de schilderijen van Jean Brusselmans (1884-1953) worden gekenmerkt door een strenge herhaling van steeds dezelfde omgeving met steeds weer dezelfde, beperkte selectie van
alledaagse voorwerpen. Wanneer je als bezoeker een eerste
keer argeloos door de expositie loopt die het Gemeente
museum Den Haag van zijn oeuvre heeft samengesteld, dan
krijg je al snel het idee dat je een inkijk hebt in het dagelijkse
leven van de mens Jean Brusselmans. De bescheiden inventaris lijkt dan te wijzen op de sobere, en zelfs armoedige leefomstandigheden van de schilder, waarin steeds weer dezelfde attributen terugkeren. Maar wie nauwkeuriger en langer
kijkt, komt tot de conclusie dat de uiterst particuliere weergave van het dagelijks leven, waar het hele oeuvre van
Brusselmans om draait, geen autobiografische inzet heeft.
Ze is niet naar binnen gekeerd, niet eenzelvig, en zeker niet
individualistisch. De schilderkunst van Brusselmans heeft
ook niet als doel om die individuele beleving op expressieve
wijze vast te leggen. Zijn schilderijen verbeelden de sociale
context waarbinnen deze gebruiksvoorwerpen betekenis
krijgen. Ook al stralen de werken stuk voor stuk een gevoel
van eenzaamheid uit, ze representeren paradoxaal genoeg
telkens de gemeenschappelijke verbeelding van een sociale
groep, die net voor en na de Tweede Wereldoorlog in deze
sobere omstandigheden leefden.
De tentoonstelling omvat een veertigtal werken die chronologisch geordend zijn, beginnend in 1935 en eindigend
in het sterfjaar van de schilder, in 1953. De suggestie die zo
ontstaat is dat het werk van Brusselmans pas vanaf de jaren
1930 echt tot wasdom komt. Dat is op zich begrijpelijk,
zeker voor wie bedenkt dat in het verleden het Gemeente
museum (in 1949) en het Van Abbemuseum in Eindhoven
en het Stedelijk in Amsterdam (in 1960) van een vergelijkbare periodisering uitgingen. Toch zou het de moeite lonen
om de genese van de unieke stijl van Brusselmans eens te
onderzoeken.
Door de overzichtstentoonstelling pas in 1935 aan te
vangen, benadrukken de curatoren de herhaling en esthetische procedures die een belangrijk element zijn in het werk
van Brusselmans. Ze weken die eigenschappen op deze
manier los van de artistieke context waarin ze ontstonden.
In een van de eerste werken die te zien zijn, Nature morte aux
coquillages (1935), duiken twee sint-jakobsschelpen op
samen met een waaier, die hij over een tijdspanne van dertien jaar steeds opnieuw zal schilderen. In La grande intérieure (1939) bijvoorbeeld, en later in Les Roses (1948) en in
Nature morte à l’éventail (1948) zijn de schelpen op vrijwel
exact dezelfde manier afgebeeld, ook al is de toets van
Brusselmans losser geworden. In het laatste werk staat ook
de waaier weer centraal. Kleur domineert nu meer over de
compositie van het schilderij. Daardoor lijkt de picturale
ruimte wat te openen, er is meer lucht. Maar de strenge
esthetische procedure die Brusselmans vanaf de jaren dertig in zijn werken toepast, verandert nauwelijks. De onveranderlijkheid van die procedure wordt door de selectie van
het Gemeentemuseum sterk naar voren gebracht.
Die procedure omvat twee cruciale elementen. Een eerste
element bestaat erin dat Brusselmans de ruimte die hij
weergeeft sterk vereenvoudigt, waardoor hij het tweedimensionale karakter van het schilderij versterkt. Vaak,
zoals in Les mouettes (1949), dat meteen ook een van zijn
meest indrukwekkende werken is, worden verschillende
perspectieven en invalshoeken als het ware over elkaar
heen gelegd en vervolgens vereenvoudigd. De perspectivische diepte begint daardoor te verdwijnen, zonder dat ze
ooit helemaal teniet wordt gedaan. Wat het schilderij aan
diepte verliest, wordt vervolgens door middel van kleur
gecompenseerd. Wie een doek zoals La tempête (1936) van
dichtbij bekijkt kan zich vergenoegen in de diepte die de
kleuren krijgen door de ruwe, maar perfect geplaatste toets
van het
penseel.RAAF
Maar samen met de illusie van perspectiviDE
WITTE
sche diepte vervaagt het verschil tussen hoog en laag.
254
x
89,5
Daardoor ontstaat er een vorm van radicale esthetische
bis
zum Rand gehen
gelijkwaardigheid.
In Les mouettes eisen alle meeuwen

7

Jean Brusselmans
La tempête (De storm), 1936, olieverf op doek, 147 x 147 cm, privécollectie

die je zou kunnen lezen als een poging om radicale gelijkheid op esthetische wijze door te denken.
Brusselmans past dezelfde techniek toe in Nature morte à
l’éventail (1948). Maar hier komt ook het tweede element naar
voren dat cruciaal is voor zijn esthetische procedure, en dat
misschien nog belangrijker is dan het wegwerken van perspectief en diepte, namelijk de manier waarop Brusselmans
voorwerpen weergeeft. De steeds terugkerende gebruiksvoorwerpen, maar ook de zon, de regenbui en uiteindelijk de regenboog in het landschap, zijn niet op natuurgetrouwe, maar op
een bijna iconografische manier weergegeven. Met deze vereenvoudiging slaagt Brusselmans er telkens opnieuw in om
een gemeenschappelijke werkelijkheid en sociale ervaring te
ontsluiten. Dat is de kern waar Brusselmans werk om draait,
en met deze selectie van werken weet het Gemeentemuseum
dat overtuigend aan te tonen.
Bram Ieven
zicht op Jean Brusselmans, Gemeentemuseum Den Haag

p Jean Brusselmans, tot 10 juni in Gemeentemuseum Den
Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
(070/338.11.11; gemeentemuseum.nl).

dezelfde aandacht op. Ze vormen een zwerm die zonder hiërarchie of perspectief is gecombineerd met een tafereel
waarbij vissers op een schip de netten binnenhalen. Het
geheel vormt een aangename, tweedimensionale kakofonie

21.03. – 01.07.2018: Jürgen Claus
JE SUIS ATOLL Bilder und Medien
1968-2018 / Images et médias 19682018 / Pictures and Media 1968-2018
Rotenberg 12b, 4700 Eupen, België

www.ikob.be
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Call for applications for PhDArts,
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice.
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for
application 1 October 2018 and 1 April 2019.

research: scientific or scholarly inquiry, esp study or experiment aimed
at the discovery, interpretation, reinterpretation or application of (new) facts
or theories

research: scientific or scholarly inquiry, esp study or experiment aimed
at the discovery, interpretation, reinterpretation or application of (new) facts
or theories

research: scientific or scholarly inquiry, esp study or experiment aimed
at the discovery, interpretation,, reinterpretation or application of (new) facts
or theories

research: scientific or scholarly inquiry, esp study or experiment aimed
at the discovery, interpretation, reinterpretation or application of (new) facts
or theories

PhDArts, international doctorate
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)
in The Hague.
www.phdarts.eu

Joost Grootens, 2017

research: scientific or scholarly inquiry, esp study or experiment aimed
at the discovery, interpretation, reinterpretation or application of (new) facts
or theories
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Raoul Hausmann. Al meer dan een decennium lang programmeert het Parijse Jeu de Paume één tot twee tentoonstellingen per jaar over de fotografie uit het interbellum. De
nadruk ligt vooral op Franse fotografie uit die periode (met
onder andere uitmuntende presentaties over André Kertész,
François Kollar, Laure Albin-Guillot, Lisette Model,
Germaine Krull en Florence Henri), maar ook de moderne
fotografie uit de naburige landen kan regelmatig op enige
aandacht rekenen, zoals vorig jaar nog in de indrukwekkende expo over de Duitse fotograaf Albert Renger-Patzsch.
Niet alle tentoonstellingen bereiken hun doel, soms blijft
het bij een herkauwen van reeds gekende inzichten (zoals in
de teleurstellende expo over Berenice Abbott), maar de
meeste slagen er toch in nieuwe vragen en inzichten te
genereren over een fotografische periode die men dacht volledig doorgrond te hebben. Ze geven een beter beeld van de
uiteenlopende functies die het medium vanaf dat moment
begon te vervullen, en bieden ook interessante aanknopingspunten om de complexe rol die fotografie speelde in de
opkomst en ontwikkeling van de avant-gardekunst beter te
begrijpen. De huidige tentoonstelling over het fotografisch
werk van Raoul Hausmann (1886-1971) is daar een mooi
voorbeeld van.
Hausmann: een wilde vernieuwer, aanstoker van het
Berlijnse dada, dichter, uitgever van opruiende tijdschriften, agitator van de beeldende kunst, door het naziregime
weggezet als ontaarde kunstenaar. Maar dus ook fotograaf.
Fotografie wordt in eerste instantie niet beoefend als een
aparte discipline, maar is onderdeel van een ruimere artistieke praktijk. Zo werkt hij met uit tijdschriften gescheurde
foto’s voor het samenstellen van zijn ontwrichtende collages, maar maakt hij zelf nog geen fotografische beelden. Pas
later wordt het medium belangrijker, wordt het op zijn beeldende potentie onderzocht, en wordt er lustig mee geëxperimenteerd. Zijn fotografisch oeuvre, als men die term al zou
kunnen gebruiken, bleef echter lange tijd onzichtbaar. Zo
was er geen spoor van te bekennen op de eerste (en enige)
grote overzichtstentoonstelling die nog tijdens zijn leven
werd georganiseerd (in 1967 in Stockholm). De tentoonstelling in Parijs probeert nu recht te doen aan de plaats die
fotografie innam in de artistieke ontwikkeling van
Hausmann.
De inleiding toont met enkele collages, publicaties en een
klankdicht op summiere wijze de veelzijdige artistieke praktijk van Hausmann in de vroege jaren twintig. Deze introductie wordt vervolgd met een eerste reeks van fotografische beelden. Het betreft een serie van zes foto’s uit 1931.
Het zijn de bekendste foto’s van Hausmann en de enige ook
die hij tijdens zijn leven als een aparte publicatie heeft
publiek gemaakt: als een portfolio met zes originele prints,
gepubliceerd in 1968 onder de titel Mélanographie. Het zijn
abstracte lichtstudies, een onderzoek naar de manier waarop de fotografische emulsie reageert op het invallende licht.
De grafische beelden met brutale zwart-witcontrasten,
tonen dagelijkse voorwerpen – een stoel met een geperforeerd zitvlak en een papierbak – waar een hel licht doorheen gejaagd wordt. Objecten opereren hier als lichtmodulatoren waarbij de taak van de camera zich beperkt tot het
registreren van de interactie tussen de diepe schaduwen en
de helle lichten. Het werk past dan ook in de fascinatie van
de moderne avant-garde voor alle vormen van licht, elektrisch of niet. Maar in tegenstelling tot het Neue Sehen dat
eerder een fotografie van de lens is (van de fotografische
optica), lijkt Hausmann zich hier toch vooral te interesseren
voor de chemische aard van het fotografisch proces, voor
wat het (verblindende) licht doet wanneer het in contact
komt met de lichtgevoelige emulsie. Vandaar ook het vervangen van de term fotografie door melanografie: fotografie
is niet de kunst van het oplichten, maar een proces van ver-
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verheerlijking van een Albert Renger-Patzsch als tegen de
documentaire precisie van een August Sander (twee tijdgenoten en collega-fotografen waarmee Hausmann contact
had). In de plaats daarvan kiest hij voor een meer suggestieve aanpak. De duinlandschappen zijn dor, hier en daar
steekt wat struikgewas de kop op, als was het een plukje
haar op het lichaam van de aarde. Hij kiest vaak voor een
laag standpunt of richt de camera zelfs loodrecht naar
beneden, naar de zanderige grond voor zijn voeten. Het zijn
beelden gemaakt door een fotograaf die een direct contact
zoekt met het landschap, die er dicht op zit. Dat contact zet
zich zelfs door in de fysieke kwaliteiten van het beeld zelf,
waar de zanderige textuur van de duinen en de korrel van
het analoge beeld in elkaar lijken over te vloeien. De materie
waaruit het fotografische beeld is opgebouwd spiegelt de
materiële condities van het onderwerp. Waar zijn abstracte
lichtstudies het verschroeiende effect van het fotografisch
gecapteerde licht beklemtonen, wordt hier eerder het absorberende karakter van de emulsie gevierd: licht als een zachte toets, een kortstondige aanraking.
Steven Humblet
p Raoul Hausmann, tot 20 mei in het Jeu de Paume, 1 Place
de la Concorde, 75008 Parijs (01/47.03.12.50; jeudepaume.
org).

Raoul Hausmann
zonder titel, 1931
Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart

duistering, van zwarting. Voor Hausmann openbaart de
ware aard van fotografie zich dan ook vooral in de schaduwen, daar waar het licht zich het sterkst in de emulsie heeft
geëtst. De donkere, duistere delen zijn de meest actieve in
het fotografische beeld omdat ze (bizar genoeg) het meeste
licht hebben ontvangen. De paradox van fotografie: hoe
meer licht, hoe donkerder de print, dus hoe meer onzichtbaarheid er gegenereerd wordt. Door op deze manier het
geweld eigen aan het fotografisch proces te beklemtonen,
lijkt Hausmann in te gaan tegen het (al te) optimistische
vooruitgangsgeloof van het Neue Sehen en het constructivisme, zoals dat onder andere in het werk van László
Moholy-Nagy wordt geëtaleerd.
Naast die experimenten met licht, beoefende Hausmann
ook enkele meer klassieke genres: portretten, naakten en
landschappen. De portretten gebruiken strijklicht om de
ruwheid van de huid te onderstrepen. Het zijn portretten in
de vlucht gemaakt, alsof de camera rakelings langs het
hoofd scheert. Het is de frictie tussen dit vluchtig aanstippen en de ruwe, pokdalige materialiteit van het gelaat, die
deze portretten zo spannend en ontroerend maakt.
Tegelijkertijd onderscheiden ze zich niet echt van de toen
gangbare portretstrategie. Ook zijn vrouwelijke naakten
kleuren netjes binnen de lijnen van wat toen gebruikelijk
was, met een klemtoon op de rondingen van billen en borsten om tot een verleidelijk spel van vormen en volumes te
komen. De echte verrassing van de tentoonstelling is te vinden in zijn landschapsfoto’s. Daar verschijnt een fotograaf
die zich wezenlijk onttrekt aan de geplogenheden van zowel
de 19e-eeuwse als de moderne landschapsfotografie. Hij
fotografeert aan zee, op het strand, in de duinen, op het
platteland. Zijn landschappen zetten zich zowel af tegen de

Raoul Hausmann
Dune mobile, septembre 1931. © ADGAP, Parijs, 2018
© Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur/VG Bild-Kunst, Bonn

Vincent Meessen. Omar en Mai. Een foto van de
Senegalese politiek activist Omar Blondin Diop die het
twaalfde en laatste nummer van internationale situationniste
leest. In 2015 verscheen het beeld al in de epiloog van de
catalogus van Personne et les autres van het Belgisch paviljoen, en in 2016 werd het in de tentoonstelling Sire, je suis
de l’ôtre pays in WIELS gekoppeld aan een schilderij van de
Senegalese kunstenaar Issa Samb. In de ‘Galerie 0 – Espace
Prospectif ’ van het Centre Pompidou keert de foto terug als
affiche en leidraad voor Meessens tentoonstelling Omar en
Mai.
De expositie traceert de periode waarin Omar Diop verbonden was met de westerse avant-garde, toen hij onder
meer rollen speelde in La Chinoise van Godard en in Simon
Hartogs Soul in a White Room, en een recensie schreef van
Warhols Chelsea Girls. Politiek gezien was hij aan de zijde
van Daniel Cohn-Bendit betrokken bij ‘mai 68’ in Nanterre.
Vanuit deze elementen deconstrueert Meessen het idee dat
mei ‘68 slechts een westers moment is. Dit sluit aan bij
Meessens ambitie om de wisselwerking tussen Afrikaanse
en Europese cultuur in verschillende avant-gardes (dada,
Cobra, situationisme) naar boven te halen. Het modernistische gedachtegoed is allesbehalve homogeen Europees, het
is verrijkt door bijdragen van Afrikaanse intellectuelen,
kunstenaars en activisten.
Het onderzoek naar Omar Diop wordt in verband gebracht
met oud-president Georges Pompidou en zijn neokoloniale
politiek – en dus het Centre Pompidou zelf. Dit wordt aangestipt door archiefbeelden die de band tussen Georges
Pompidou en Léopold Senghor tonen, en waarin Senghor
als eerste president van Senegal bovenal zijn trouw aan
Frankrijk betuigt. Zo beantwoordt hij de vraag ‘Hoe
beschrijft u de Afrikaanse politiek van Pompidou?’ met ‘Het
is Pompidou die met De Gaulle Afrika gedekoloniseerd
heeft’. Om met Guy Debord te spreken: ‘Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux.’ Senghor
had waarachtiger kunnen antwoorden door bijvoorbeeld
naar Omar Diop te verwijzen, die na zijn revolutionaire activiteiten Frankrijk is uitgezet, in Senegal verder streed, en
daar als staatsvijand in 1973 in een cel lijkt te zijn omgebracht.
Ruimtelijk bestaat het middelpunt van de tentoonstelling
uit dertien tangrams die de huiskleuren van het Centre
Pompidou – geel, groen, grijs, wit, blauw en rood – op de
vloer uitspreiden. Echter speelt het werkelijke middelpunt,
het meest ambitieuze werk Juste un Mouvement (2018), zich
af op een bescheiden monitor. In deze fabelachtige film van
drie kwartier verweeft Meessen in een spiraalbeweging
beelden van de broers van Omar Diop, een bezoek van een
Chinese delegatie aan het door hen gebouwde Musée des
civilisations noires in Dakar, een opgevoerde bewerking van
de tekst die Rancière over La Chinoise schreef, beelden uit La
Chinoise, en een publieke dansvoorstelling.
In een aparte zaal wordt One.Two.Three (2015) getoond,
dat in drie kanalen een hommage brengt aan een vergeten
protestlied van de Congolese situationist Joseph M’Belolo Ya
M’Piku. Het werk valt buiten de biografische collage die
rond Omar Diop wordt uitgewerkt, en is wellicht vooral aan
de tentoonstelling toegevoegd omdat het in 2016 is aangekocht door het Franse Centre national des arts plastiques
(Cnap).
De beweging die Vincent Meessen in zijn werk maakt,
poogt geschiedenis verhalend te maken: ‘mettre l’histoire en
récit’ zoals Meessen het noemt. Vertrekkend vanuit een historisch feit wordt het niet gerealiseerde potentieel – of sterker gezegd: de niet ingeloste revolutionaire belofte – van dat
gegeven uitgewerkt. Aangezien het verleden het heden formatteert, dient geschiedenis speculatief gelezen te worden
om een andere toekomst te openen. In dat opzicht is het
opvallend dat in de zaal gewijd aan Omar en Mai als decor tlbuizen hangen die als primaire kleuren te verbinden zijn aan
de beeldtaal van Godard in de jaren 60 en de jaren-70-esthetiek die Meessen in One.Two.Three oproept. In deze constellatie geeft dit stemmige licht een nostalgische tint aan de tentoonstelling. Deze sferische toets bevriest de historische
problematiek die wordt aangesneden in het verleden. Zolang
de strijd van Omar Diop niet in het nu geplaatst wordt en
geen vervolg krijgt, loert het gevaar dat het een rariteiten
kabinet wordt van gedateerde trotskistische ideeën.
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p Vincent Meessen, Omar en Mai, tot 28 mei in Galerie 0,
Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs
(01/44.78.12.33; centrepompidou.fr).

Architectuur en vormgeving

zicht op ‘Vincent Meessen, Omar en mai’, Centre Pompidou, Parijs. © courtesy Jubilee. Foto: Audrey Laurans

Een zeer mysterieus element in de context van deze tentoonstelling is de vertoning van een kort fragment uit de
welbekende film La dialectique peut-elle casser des briques?
van René Viénet uit 1973. Deze film is een ‘détournement’
van een kungfufilm, met overtrokken maoïstische leuzen
die over de film heen zijn gezet. Als cultfilm is hij aanwezig
in bijna elk retrospectief over het situationisme, en het fragment opent in deze tentoonstelling een etterende wond. Het
speelt namelijk een situationistisch spel door zowel het sérieux van de opgevoerde marxistische leuzen als de kungfufilm zelf te ontmantelen – waardoor de kijker zich geen
enkel moment met het beeld kan identificeren. Ditzelfde
ongemak zit in La Chinoise, waarin Omar Diop als enig personage ook daadwerkelijk een marxistisch-leninistisch

gedachtegoed aanhangt, en met zijn authentieke proclamaties de decadente positie van de andere acteurs versterkt.
Het korte fragment van Viénet legt de vraag op tafel of het
werk van Meessen het situationisme daadwerkelijk serieus
neemt. Hoe groot is de discrepantie tussen de revolutionaire
impuls van het situationisme en een esthetische lezing
ervan binnen de museummuren? En neem ik zelf als toeschouwer het situationisme wel serieus, of heb ik dezelfde
afstandelijkheid als de decadente acteurs van Godard? Door
het oproepen van deze vragen destabiliseert deze ‘videoclip’
de positie van een ‘vrome’ messiaanse kunst die een vervlogen politieke strijd opvoert. Dit doet de gehele tentoonstelling aan kracht winnen: het maakt de positie van Meessen
gelaagd, ongewis.
Laurens Otto

Dissident Gardens. Als er één bijvoeglijk naamwoord
past bij Nederland dan is het wel ‘aangeharkt’. Niet alleen
overdrachtelijk is het van toepassing op dit bureaucratenparadijs waar alles is vastgelegd en geregeld. Ook in letterlijke zin past de typering. Groen is in Nederland altijd ontworpen en wordt zorgvuldig gemanaged. Cultuurlandschap
is de norm in dit land, dat grotendeels is opgespoten, ingepolderd, aangeplempt of anderszins door mensenhanden is
gemaakt. Een mooi onderwerp om de tanden in te zetten
voor Het Nieuwe Instituut (HNI), dat zich bezighoudt met
design in de breedste zin van het woord en daar het liefst een
cultureel-maatschappelijk kader aan koppelt.
De tentoonstelling Dissident Gardens, die onderdeel is van
een meerjarig onderzoeksprogramma over landschap en
interieur, richt de aandacht op ‘de meest actuele uitingsvormen van de klassieke strijd tussen natuur en cultuur’. Maar
zelfs met die afbakening is dat nog een groot en uitwaaierend studiegebied. Het is dan ook toe te juichen dat de tentoonstellingsmakers zich beperken tot vier deelaspecten. Op
die manier blijft het helder en behapbaar. Fysiek zijn die vier
hoofdstukken vormgegeven als kwadranten van een groot
eiland in het midden van de zaal, waar de bezoeker omheen
kan lopen alsof hij in een park langs verschillende tuinen
wandelt.
Het eerste deel gaat over schimmels, zeewier en andere
organismen die lange tijd slechts beperkt onderworpen
waren aan de menselijke drang tot controle en optimalisering, maar het afgelopen decennium ontdekt zijn als alternatieve materialen. Membranen gemaakt van zeewier laten
zich gewillig over stalen frames spannen. Studio Makkink &
Bey bouwde op papier zelfs een complete economie en
gemeenschap rondom zeewierverwerking. En mycelia zijn
veelbelovend als grondstof voor de bouwindustrie. De prototypen van tegels die in HNI worden getoond zijn eigenlijk
nog heel simpele toepassingen. Er wordt inmiddels al volop
geëxperimenteerd met het 3D-printen met schimmels,
maar de meer geavanceerde resultaten van deze technieken
worden hier niet getoond.
Het tweede deel is visueel het meest interessante van de
tentoonstelling en gaat over natuurbeleving aan de hand
van de veranderende recreatiebranche. Nederland schijnt de
hoogste dichtheid vakantieparken ter wereld te hebben, en
daar zijn dan ook veel maquettes, bouwtekeningen en filmpjes van, afkomstig uit het HNI-archief. Aan het begin van

ROGER RAVEELMUSEUM
Tentoonstelling tot en met 17 juni 2018

5 FEESTELIJKE GELEGENHEDEN
EXPOSITIES
DANSAVOND
MEGA-PICKNICK
STERRENACHT

FILMVOORSTELLING IN DE OPENLUCHT
CONCERTEN
VOORSTELLINGEN
WORKSHOPS…
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2018
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Academie Leon
Grafisch ontwerp: Nicolas Hubert / Amélina Bouchez

Eenzijdig gestreken
Open: woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur
gesloten op maandag en dinsdag
Gildestraat 2- 8, B-9870 Machelen-aan-de-Leie
Info: tel. +32 9 381 60 00
www.rogerraveelmuseum.be

De catalogus met de integrale reproductie van het kunsttijdschrift
Academie Leon - Eenzijdig gestreken (1986 tot 1990) is verkrijgbaar aan € 40
Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat

Zomer in het LaM 2018 kreeg de uitzonderlijke steun van de mecenas-vereniging Regards & Entreprises
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zicht op ‘Dissident Gardens’ met Gardening Mars, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Foto: Johannes Schwartz

de twintigste eeuw werd een kortstondig verblijf in bos of
duingebied nog ingegeven door volksverheffend idealisme –
de natuur reinigt de stadsmens – maar met de komst van de
massacultuur is dit toerisme steeds meer verworden tot vermaak met het groen als louter decor. Tegenwoordig lijdt de
vakantiehuisjesbranche onder de concurrentie met goedkope vliegreizen, en probeert ze haar truttige imago af te
schudden door zich te heruitvinden onder de vlag van duurzaamheid, authenticiteit en bezinning in de natuur.
De tweede helft van de tentoonstelling is gericht op de toekomst. Eerst wordt met een donkerbruine berg een buitenaards landschap nagebootst en gesuggereerd hoe onze
aardse tuinderskennis toegepast zou kunnen worden op
Mars. Wormen schijnen het prima te doen in een afgesloten
ecosysteem, en ook hier komen schimmels van pas, bijvoorbeeld om laarzen te maken voor de interplanetaire kolonisten van de toekomst.
In de container die het sluitstuk van de presentatie vormt,
komt de verregaande automatisering van de landbouw aan
bod. In dit Smart Farming-model, onderdeel van het
Nederlandse paviljoen op de architectuurbiënnale van
Venetië, grijpt de mensenhand alleen nog indirect in in de
natuur, maar de effecten zijn er niet minder om. Intensieve
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zicht op ‘Dissident Gardens’ met Smart Farming, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Foto: Johannes Schwartz

landbouw heeft het landschap al ingrijpend veranderd met
megastallen en monocultuur, maar wat gerobotiseerde
kweek van planten en dieren betekent voor onze voedselproductie en omgeving is nog onduidelijk.
In de compacte opstelling van de tentoonstelling kan
maar een beperkt aantal voorwerpen worden getoond, terwijl er zoveel te vertellen is. De makers hebben dat probleem
proberen te ondervangen met tekstborden langs de rand
van de zaal. Die geven veel informatie, in goed geformuleerde alinea’s, maar de balans tussen voorwerpen en toelichting is soms toch een beetje zoek. Kwalijker is echter dat ook
een goede rode draad ontbreekt.
Het is boeiend om in dat opzicht Dissident Gardens te vergelijken met California: Designing Freedom in het Stedelijk
Museum ’s-Hertogenbosch. Het onderwerp is totaal anders,
maar beide presentaties gaan over de ontwikkeling en consequenties van design. California: Designing Freedom
beschrijft hoe de tegencultuur van de jaren zestig het zaad
heeft geplant voor de hedendaagse techcultuur. De hippieidealen van vrijheid en zelfontplooiing zijn uitgemond in
een wereldwijde machtsgreep van grote databedrijven als
Facebook en Amazon. Hoewel de tentoonstelling oogt en
ervaren wordt als een evenement voor de hele familie heeft

zij toch een behoorlijk kritische ondertoon. De stoere chopper uit Easy Rider wordt niet voor niets direct naast de tuttige Waymo getoond, de zelfrijdende auto van Google die
eruitziet als opgepompt speelgoed.
Dissident Gardens, daarentegen, blijft steken in een paar
losse verhaallijnen aan de hand van een historische of weinig
uitgediepte technologische analyse. Echte conclusies worden
niet getrokken, oordelen blijven uit. Het uitsterven van bijen
door gebruik van landbouwgif of de verschraling van flora
door overbemesting worden wel even aangestipt, maar over
het algemeen overheerst het soort techno-optimisme dat in
California: Designing Freedom juist kritisch wordt benaderd.
Natuurlijk, niemand zit te wachten op doemverhalen of
belerende vingertjes, maar Dissident Gardens had iets meer
aandacht kunnen besteden aan de mogelijk negatieve
neveneffecten voor onze biotoop door menselijke manipulatie. Het is immers niet ondenkbaar dat de tuin waar we in
leven op een gegeven moment daadwerkelijk ‘dissident’ reageert en zich tegen ons keert.
Edo Dijksterhuis
p Dissident Gardens, tot 2 september in Het Nieuwe Instituut,
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00;
hetnieuweinstituut.nl).

LIQUID CITY
VLOEIBARE STAD
Hedendaagse kunst en architectuur in
de historische binnenstad van Brugge

Triënnale Brugge is een samenwerking tussen Brugge Plus, Musea Brugge, Kenniscentrum vzw en Cultuurcentrum Brugge in opdracht van Stad Brugge
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Publicaties
Jaap Bakema and the Open Society. In de zomer van
2014 toonde het Nederlands paviljoen op de Architectuur
biënnale in Venetië het werk van de architect Jaap Bakema,
vooral bekend als de helft van het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema / Broekbakema, een van
de grootste architectenbureaus in naoorlogs Nederland.
Dirk van den Heuvel en Guus Beumer presenteerden Jaap
Bakema als de architect van de Nederlandse welvaartstaat,
onlosmakelijk verbonden met grootschalige sociale woningbouwprojecten onder meer in Rotterdam, Hengelo en
Leeuwarden, en winkelcentra zoals de Lijnbaan in
Rotterdam. Dirk van den Heuvel tekent nu, vier jaar later,
voor de samenstelling van de publicatie Jaap Bakema and the
Open Society. Van den Heuvel is professor aan de TU Delft, en
hoofd van het Jaap Bakema Study Centre, een samenwerkingsproject tussen de TU Delft en Het Nieuwe Instituut.
Deze Engelstalige publicatie maakt het werk van deze toonaangevende Nederlandse architect voor het eerst toegankelijk voor een internationaal publiek. Het boek bestaat uit
prachtig visueel materiaal – schetsen, tekeningen, modellen – afkomstig uit het archief in Het Nieuwe Instituut,
interviews met tijdgenoten en voormalige collega’s en enkele essays die de ontwerpen van Bakema in een bredere context plaatsen. Ook bevat de publicatie enkele nooit eerder
vertaalde teksten van Bakema, zoals zijn inaugurele rede
voor de TU Delft, waar hij in 1964 tot professor werd
benoemd.
Net als in Venetië staat het idee van de ‘open samenleving’ centraal – een thema dat Bakema levenslang bezighield. Voor Bakema stond de maatschappelijke functie van
architectuur voorop: functionele architectuur, met aandacht voor het individu, kon bijdragen aan een egalitaire en
democratische samenleving. Bakema schreef veelvuldig
over deze ideeën in het tijdschrift Forum, waar hij samen
met de architecten Aldo van Eyck en Herman Hertzberger
in de redactie zat. Ook vertaalde hij deze ideeën naar een
breder publiek: in het begin van de jaren 60 werd Bakema
bekend met Van stoel tot stad, een televisieserie waarin hij,
druk schetsend, over zijn ideeën over modern wonen en
leven sprak. Het idee van de ‘open samenleving’ zou van de
Franse filosoof Henri Bergson komen, beargumenteert de
Amerikaanse architectuurhistorica Christine Boyer in haar
bijdrage. In 1932 beschreef Bergson – naar wie Bakema
een enkele keer verwees – de ‘open samenleving’ als een
samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgde. Vlak na
de oorlog kreeg het begrip ‘open samenleving’ grotere
bekendheid door de publicatie van Karl Poppers The Open
Society and Its Enemies. Popper pleitte voor gelijkheid, individuele rechten en voor een samenleving gekenmerkt door

JEF GYSEN
16.05 - 01.07

Museumstraat 4
2000 Antwerpen

do. vr. 12.00 - 18.00
za. zo. 14.00 - 18.00
www.shoobil.be

Hervormde Kerk, Nagele, 1958-60, Het plein met de klokkentoren. Archief BroekBakema

religieuze en culturele diversiteit. Met name de schetsen
voor de woonwijk t’ Hool in Eindhoven, gebouwd tussen
1961 en 1972, laten duidelijk zien hoe Bakema deze ideeën
vertaalde naar de gebouwde omgeving. In t’ Hool wisselen
hoogbouw en laagbouw elkaar af. Hierdoor werd mensen
niet opgelegd hoe ze moesten wonen, maar kregen ze een
keuze. Deze keuzevrijheid toont zich ook in de ontwerpen
voor de appartementen zelf: Bakema ontwierp verschillende types, met elk een andere indeling. Hij bouwde ook een
aantal zogenaamde ‘groeiwoningen’ in Eindhoven, flexibele
ontwerpen die konden worden aangepast indien er uiteindelijk meer ruimte nodig bleek te zijn – een idee dat tegenwoordig weer relevant is. In het ontwerp voor het dorp

Nagele in de Noordoostpolder, gebouwd in 1960, kwam het
idee van de ‘open samenleving’ op een andere manier tot
uiting, schrijft Dirk van Gameren. Hier was Bakema onder
andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de Gerefor
meerde Kerk – een van de vier kerken in het kleine dorp. In
naoorlogs Nederland betekende de ‘open samenleving’ ook
religieuze vrijheid, of in Bakema’s woorden, het recht op
‘een passende levensverklaring’.
Het boek schenkt ruim aandacht aan Bakema’s activiteiten buiten Nederland, en de belangrijke rol die hij speelde in
het internationale architectuurdebat. Carola Hein, bijvoorbeeld, bespreekt in haar bijdrage een onuitgevoerd ontwerp
voor de open competitie ‘Hauptstadt Berlin’ in 1957, een

galerie TRANSIT

Friendly Fire
Wouter FEYAERTS
13.05 > 24.06.2018

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 18 uur
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Assemblages
Abbas Akhavan,
Eamonn Harnett,
Mikhail Karikis,
Eric Peter

April 21—June 16
DIAL +31 203 313 203
John Giorno Poetry System

A Ta le of a Tub

22 April — 24 June 2018

www.a-tub.org

Opening: 21 April

Justus van Effenstraat 44,
Rotterdam

17:00—19:00

Kunstverein
Hazenstraat 28
1016 SR Amsterdam
office@kunstverein.nl
www.kunstverein.nl

of
Intimacy
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De Lijnbaan in Rotterdam, 1960-70

ontwerpwedstrijd ingericht door West-Duitsland voor een
verenigd Berlijn tijdens de Koude Oorlog. Jorrit Sipkes
schrijft over het futuristische paviljoen dat Bakema ontwierp voor Expo 70, de wereldtentoonstelling in Osaka in
1970 – door de zilverkleurige façade en felle kleuren gezien
als een uitzondering in Bakema’s oeuvre. Een afsluitend
essay van Dirk van den Heuvel beschrijft de inbreng van
Bakema in de naoorlogse bijeenkomsten van het Congrès
internationaux d’architecture moderne (CIAM), de internationale organisatie voor moderne architectuur, en zijn
rol als een van de initiatiefnemers van Team 10, een internationale groep jonge architecten, waaronder ook Aldo
van Eyck en Alison en Peter Smithson, die zich in 1959
afsplitsten van CIAM. Tegelijkertijd gaf Bakema regelmatig
college in Amerika, in St. Louis, Buffalo, en aan Harvard,
waarbij ook hier weer de nadruk op het idee van de ‘open
samenleving’ lag.
In de jaren 70, tegen het einde van Bakema’s carrière
groeide de kritiek op zijn grootschalige woningbouwprojecten en stedenbouwkundige ontwerpen. Waren Bakema’s
ontwerpen eigenlijk wel zo democratisch? Een stadsuitbreidingsplan voor Delft, bestaande uit clusters hoge flats omgeven door laagbouw, werd onder hevig protest aangepast.
Hoogbouw maakte hier plaats voor kleinschalige woningen
aan het water. Terwijl Dirk van den Heuvel wijst op de relevantie van Bakema’s ideeën met betrekking tot de maatschappelijke functie van architectuur in het hedendaagse
neoliberale tijdperk, ontbreekt het helaas aan aandacht
voor de hedendaagse waardering van Bakema’s ontwerpen.
Inmiddels zijn enkele ontwerpen, zoals de Vrijheidswijk in
Leeuwarden, geherstructureerd, getransformeerd of afgebroken. Desalniettemin slaagt de publicatie er ruimschoots
in – mede door de verschillende interviews met Bakema’s
tijdgenoten en voormalige collega’s – Bakema’s gedrevenheid en het optimisme van de naoorlogse periode over te
brengen. De fraaie schetsen en tekeningen tonen een nieuw
Nederlands landschap bestaande uit moderne huisvesting,
winkelcentra en publieke ruimtes, omgeven door autowegen.
Rixt Woudstra
p Dirk van den Heuvel, Jaap Bakema and the Open Society,
verscheen in 2018 bij Archis, ISBN 978-90-7796-657-0.

Extended Matter
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Het gaat om heel eenvoudige dingen. Jean Leering en
de kunst. Er is veel historisch onderzoek gedaan naar
museumdirecteuren en hun beleid, maar hun levenswijze
en persoonlijkheid wordt daar meestal maar ten dele bij
betrokken. Het literair wetenschappelijke genre van de biografie lijkt vooral voorbehouden te zijn aan directeuren die
het historische belang van hun beleid wisten te paren aan
een charismatische uitstraling. Tot de weinige voorbeelden
behoren de biografieën van Alfred H. Barr jr. en Willem
Sandberg. Op basis van die criteria is het zeker terecht dat
Paul Kempers aan dit rijtje een biografie toevoegt van Jean
Leering (1934-2005). In beide musea waarvan Leering de
leiding heeft gehad – het Van Abbemuseum in Eindhoven
en het Tropenmuseum in Amsterdam – voerde hij ingrijpende wijzigingen door, ingegeven door een bevlogen en
persoonlijke kijk op de maatschappelijke functie van het
museum. Leering stond daarmee in het middelpunt van de
museumdiscussies van de jaren zestig en zeventig en kon
rekenen op zowel felle kritiek als adhesie.
Tot nu toe verschenen slechts twee wat uitvoerigere
publicaties over Leerings beleid, en dan nog alleen over de
Van Abbe-periode. Museum in Motion? kan beschouwd worden als een reportage uit het heetst van de strijd, namelijk
het moment waarop Leering het in Eindhoven voor gezien
hield. Doordat het boek pas drie jaar na zijn vertrek, in
1976, gepubliceerd kon worden, kreeg het tegelijk het
karakter van een – kritische – hommage. Naast diverse toekomstvisies op het museum voor moderne kunst van toenmalige opiniemakers zoals Frans Haks, Jean-Christophe
Ammann, Rudi Fuchs, Pontus Hultén en Henk Overduin,
biedt Museum in motion? een eerste, beperkte, analyse van
Leerings beleid tussen 1963 en 1973 en een overzicht van
zijn tentoonstellingen en aanwinsten. Het beeld werd pas in
2005 essentieel verdiept in het proefschrift van René Pingen
over de geschiedenis van het VAM, aan de hand van zijn vijf
opeenvolgende directeuren. Pingen baseerde zich, behalve
op gesprekken met Leering, op uitvoerig onderzoek van het
beheersarchief van het museum.
Nu ligt er dan een biografie die Leerings gehele carrière
beslaat, zodat ook zijn eerste activiteiten tijdens zijn studie
in Delft belicht worden, evenals zijn rol bij documenta 4 in
1968, de periode in het Tropenmuseum, zijn adviesfuncties
na 1975 en zijn lectoraat aan de TH Eindhoven (19761999). Die extra episodes vormen de belangrijkste aanvulling op het bestaande beeld van Leering. Paul Kempers kon
daarvoor, behalve van Pingens onderzoek, gebruikmaken
van Leerings persoonlijke archief dat na zijn dood in het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is
ondergebracht. Daarnaast komen door het boek heen naaste medewerkers, kunstenaars, collega’s uit de museumwereld en Leerings echtgenote Wies van Moorsel aan het
woord.
In zijn inleiding memoreert Kempers dat de waardering
voor Leerings ideeën behoorlijk wat fluctuaties heeft gekend.
Zijn opvattingen over maatschappelijk engagement wekten
na de jaren zeventig nog weinig enthousiasme op, en kregen
pas opnieuw actualiteitswaarde bij de ‘curatorial turn’ van
de laatste decennia. Eerst rond 2000 kwam ook in bredere
kring erkenning voor Leerings kennerschap zoals dat naar
voren kwam in zijn aankoopbeleid en de solotentoonstellingen die hij organiseerde. Van deze twee aspecten van
Leerings nalatenschap belicht Kempers echter hoofdzakelijk
de activistische kant. Het roept de vraag op of er op grond
van het overvloedige bronnenmateriaal niet meer te zeggen
zou zijn over Leerings museale vakmanschap.
Zoals Kempers het schetst is de aanzet voor Leerings latere
opvattingen en voorkeuren te vinden in het intellectuele
milieu van zijn studiejaren aan de Technische Hogeschool
Delft (1953-1963). Veel belang kent hij toe aan Leerings
onderdompeling in Heidegger en Merleau-Ponty. Deze was
vormend voor zijn levenslange overtuiging dat het kijken
naar kunst een kennisproces is en dat de betekenis van een
kunstwerk zich pas ontsluit via waarneming en interpretatie door de gemeenschap (= de kijker). Ook blijkt de basis
voor de speerpunten in zijn tentoonstellingsprogramma in
het VAM toen gelegd te zijn: zijn deelname aan de
Bouwkundige Studiekring (BSK) in Delft zette hem op het
spoor van Van Doesburg en El Lissitzky. Bovendien werd
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daar veel gediscussieerd over het belang van architectuur
voor de kwaliteit van het leefmilieu. Bij het samenstellen
van twee tentoonstellingen ten slotte, had Leering in Delft
een (inter)nationaal netwerk opgebouwd waar in
Eindhoven op voortgeborduurd kon worden.
Een welkome aanvulling geeft verder het hoofdstuk over
de korte episode dat Leering directeur was van het
Tropenmuseum (1973-1975). Deze switch, die voor velen
onbegrijpelijk en disparaat overkwam, wordt door Kempers
als een logische stap gebracht. Leerings twijfel aan de relevantie van autonome kunst was na de roerige discussies
rondom de documenta alleen maar toegenomen, tot uiteindelijk de expositie van Bruce Nauman in 1973 in het VAM
het breekpunt was. Met een antropologische insteek zou
zijn ideaal van het responsieve museum beter te realiseren
zijn. Het werd een deceptie voor Leering. Deels kwam dat
door zijn dirigistische optreden dat hem al eerder tegenstanders had bezorgd. Daarnaast stuitte het ministeriële besluit
om het klassiek volkenkundige museum om te vormen tot
een presentatiecentrum voor mondiale ontwikkelingssamenwerking op aanzienlijke tegenwerking van de museumstaf. Los van de discutabele kanten van die nieuwe richting, is het vanuit huidig perspectief wrang om te
constateren dat reflectie op het koloniale verleden op zoveel
weerstand botste. De enige ‘Leering-expositie’ werd ten slotte Vrouw ben je (1975), gericht op de deconstructie van het
stereotiepe vrouwbeeld.
Kempers spaart zijn subject niet. Van de vele commentaren die hij optekent op Leerings beleid en diens complexe
persoonlijkheid trof me de lange analyse van Henk van Os
– museumman en vriend – het meest (p. 275-278). Wat
deze ‘freischwebende Intelligenz’, deze ‘grote Duider’, die zo
intens leefde, het meest in de weg zat was zijn onvermogen
om met het bestuurlijk apparaat om te gaan. Het ontbrak de
‘begaafde tentoonstellingsmaker’, zo concludeert Van Os,
aan realiteitszin, of een besef dat er grenzen zijn aan wat je
met een museum kunt bereiken.
Al met al geeft het boek veeleer een aanvulling op het
beeld van Leering dan een revisie. Het is voornamelijk
beschrijvend, ook in de verdiepende mini-essays onderaan
de pagina, en lijkt met de nogal gratuite beschrijvingen van
het tijdsgewricht (Cubacrisis, Vietnam, provo) op een breed
publiek te mikken. Bovendien trekt Kempers wel erg gemakkelijk lijnen tussen Dorner, Sandberg, Leering en Hultén: de
connecties zijn er zeker, maar verdienen preciezer bevraagd
te worden. De auteur gaat weliswaar uitvoerig in op Leerings
voorkeur voor kunst die een nieuwe omgang met de werkelijkheid afdwingt – daar kon ook het werk van Jan
Schoonhoven of Bob Bonies onder vallen – maar blijft dicht
bij Leerings teksten in catalogi en lezingen. Zo ligt de nadruk
nog steeds op de polemiek over de functie van het museum.
Wat zo bijzonder was aan Leerings wijze van inrichten, waar
Martin Visser in een interview zo bewonderend over spreekt
(p.95), en hoe innovatief het format van diverse exposities
was, had meer analyse verdiend. Dan zou de museale praktijk van het verzamelen en exposeren, die minstens even
belangrijk is voor een genuanceerd beeld van Leerings persoonlijkheid, beter uit de verf zijn gekomen. Fieke Konijn
p Paul Kempers, Het gaat om heel eenvoudige dingen. Jean
Leering en de kunst, verscheen in 2018 bij uitgeverij Valiz,
ISBN 978-94-92095-07-7.
Carel Blotkamp, Blikseminslag. Carel Blotkamp heeft
altijd een dubbel leven geleid. Hij was hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte
(en werkt) vanuit Utrecht aan een oeuvre als beeldend kunstenaar. In zijn teksten over beeldende kunst komen de twee
talenten samen, in de monografieën over Piet Mondriaan
en Ad Dekkers, maar zeker in zijn gebundelde korte
beschouwingen, zoals het onlangs verschenen Bliksem
inslag, de opvolger van De onvoltooide van Cèzanne (2004) en
Keuzen (1985). Hier maakt Blotkamp een pas op de plaats,
en geeft hij zich over aan het aandachtige, verstrooide,
onbevooroordeelde en liefdevolle kijken.
Dienstbaar – met dat woord kan de houding worden getypeerd die Blotkamp als schrijver tegenover het besproken
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END CREDITS
STEVE MCQUEEN

ONE OR SEVERAL TIGERS
HO TZU NYEN

Museale video-installatie toont
de perverse aard van politieke
discriminatie en vervolging
9 – 28 juni, Loods 6
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Veilingen te Keulen
1 juni
Fotografie
1 juni
Moderne kunst
2 juni
Hedendaagse kunst

De gecompliceerde relatie
tussen tijger en mens in een
theatrale video-installatie
8 – 11 juni, Frascati

Andy Warhol. Marilyn Monroe (Marilyn). 1967. Kleur zeefdruk op karton
91.4 x 91.4 cm. Ex. 105/250 (+ 26 AP). Veiling 2 Juni

OIKOSPIEL II: HEAT CANTATA
DAVID KANAGA, MAZE,
CLARON MCFADDEN,
MATTIJS VAN DE WOERD

SIGHT MACHINE
TREVOR PAGLEN,
KRONOS QUARTET

DEAR ESTHER
JESSICA CURRY, THE CHINESE
ROOM, JOANNA L’ESTRANGE

CHORUS
RALPH LEMON

Surrealistische hondenopera
als live computergame op groot
scherm met live muziek
24 juni, Muziekgebouw

Poëtische computergame
live gespeeld als innovatieve
theaterbeleving
24 juni, Muziekgebouw

Adv Holland Festival - De Witte Raaf.indd 1

Muziek van o.a. Steve Reich
en Laurie Anderson met live
video-feed van Trevor Paglen
15 juni, Muziekgebouw

Choreografisch statement,
gebaseerd op het Soul Trainvocabulaire. Met live soundscape door Kevin Beasley.
15 – 17 juni, Stedelijk Museum /
entree

20-4-2018 16:07:34

Sigmar Polke. Zonder titel. 1999. Mixed media op karton, 100 x 68,5 cm
Ondertekend, gedateerd ‚Sigmar Polke 99‘

Neumarkt 3 50667 Keulen T +49 221 92 57 29 32 contemporary@lempertz.com
Grote Hertstraat 6 1000 Brussel T +32 2 514 05 86 brussel@lempertz.com

DeWitteRaaf-15May2018-Lempertz.indd 1
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werk inneemt. Daaruit spreekt een koppig geloof of in ieder
geval een vast vertrouwen, namelijk dat er vis à vis het
kunstwerk niets te bewijzen valt en des te meer te ontdekken en te tonen. Zijn schrijfstijl is bondig, zonder de opsmuk
van vergelijkingen of metaforen waarbij zijn eigen kunnen
als auteur naar voren zou komen. Het werk moet spreken,
en Blotkamp is de zich bescheiden opstellende beschouwer
die steeds moeiteloos, zo lijkt het, een relevante en oorspronkelijke context aanbrengt. Hij kijkt nauwkeurig naar
de randen en kaders van een schilderij, en legt daarmee een
veronachtzaamd supplement van betekenissen bloot; hij
toont foto’s van de kunstenaars in hun werkplaats, en biedt
zo een laagdrempelige toegang tot hun werk; hij denkt in
verwantschappen, vriendschappen en tegenstellingen, en
schept zo de grotere lijnen zonder dat wat hij ziet plat te walsen tot het asfalt van een stroming.
In vergelijking met de jongere generatie kunsthistorici
houdt Blotkamp zich verre van theoretische stellingnames,
politieke gestes en hardop uitgesproken idealen van emancipatie. Hij steekt bij voorkeur energie in de reconstructie
van de ontwikkeling die een individuele kunstenaar heeft
doorgemaakt, en verliest zich daarbij steeds opnieuw in het
oppervlak, dat altijd weer meer dan genoeg te denken geeft.
Speculaties over de implicaties van een werk, de veronderstelde maatschappelijke werking ervan, die laat hij aan
anderen over. Voor Blotkamp, geboren in het bevrijdingsjaar, lijkt zoiets als ‘emancipatie’ erin te bestaan dat een
kunstenaar zich bevrijdt van de beperkingen die elke traditie, het voorhanden zijnde instrumentarium én de eigen
biografie een maker zoal kunnen opleggen. Vervolgens is
het aan de kijker om alle mogelijkheden uit het werk af te
leiden. Dat is het beloftevolle moment: de verschillende
zienswijzen en betekenissen die een Flavin, een Toorop, een
Daniëls bij een ervaren, niet-dogmatische kijker genereert.
Het engagement dat Blotkamp opbrengt, strekt zich uit
tot de levens die onlosmakelijk met de oeuvres verbonden
zijn. De magisch realist Pyke Koch, over wie hij zijn proefschrift schreef, bezocht hij regelmatig thuis aan de
Oudegracht in Utrecht, waarna langzamerhand, na twee
jaar vousvoyeren, een vriendschap ontstond. In
Blikseminslag vertelt Blotkamp over een andere via het kijken tot stand gekomen vriendschap. In 1985 stuitte hij tijdens een bezoek aan het Altes Museum in Berlijn op de pasteuze schilderijen van de hem onbekende Oost-Duitse
Johanna Kaiser. Bij navraag kreeg hij zowel een dunne catalogus overhandigd als haar adres. Gefascineerd door deze
‘dwarse’ kunstenares, besloot hij haar een bezoek te brengen in Prina, even buiten Dresden. Hij kocht een schilderij
en bleef vervolgens met haar bevriend tot aan haar dood in
januari 1991, vlak na de val van de Muur.
Stukjes over kunst luidt de ondertitel van de verzamelbundel, en dat is bescheiden, maar ook een beetje ouwelijk, om

Marinus Boezem
Signing the sky above the port of Amsterdam by an aeroplane, 1969

niet te zeggen belegen. Hield Blotkamps bescheidenheid
hem tegen om voor ‘beschouwingen’ te kiezen of voor het
nog gewichtigere ‘essays’. Of vond hij dat deze in Kunstschrift
gepubliceerde teksten in geen verhouding stonden tot de
bergen werk die hij verzette in zijn monografieën, bijvoorbeeld in zijn standaardwerk over Mondriaan? In de reeks
Blikseminslag neemt hij zich voor persoonlijke, ingrijpende
kunstervaringen vast te leggen, al weet hij zelf dat dit ‘melodramatisch’ klinkt, en dekt hij zich nog meer in door mee te
geven dat zogenaamde persoonlijke ervaringen vaak helemaal niet zo persoonlijk en uniek zijn. Maar is het dan niet
de opdracht van een schrijver ervaringen al schrijvend persoonlijk te maken? De tekst over Johanna Kaiser bijvoorbeeld had tot een persoonlijk essay kunnen uitgroeien,
want zo’n ontmoeting en vriendschap is wel degelijk eenmalig – unieker dan in de anekdotische ruimte van een duizendtal woorden kan worden verteld.
Nu hebben de teksten de diepgang en de spanningsboog
van de perfecte zaaltekst, zoals Blotkamp die voor de nieuwe
opstelling van museum Boijmans van Beuningen schreef.
Dat is een kunst op zich. In het imaginaire museum van
Carel Blotkamp, bijeengebracht in Blikseminslag, spreekt hij
zelf de audiotour in, zoals onlangs op de overzichtstentoonstelling van Pyke Koch in het Centraal Museum. Zijn spreken klinkt zachtmoedig en gedecideerd, peinzend en spontaan, dagdromend en nuchter, jeugdig en pedagogisch,
naïef en erudiet. Een samengestelde stem dus, en zelfs de
herkomst van zijn Nederlands valt moeilijk te plaatsen, een
stem die nooit iets zal beweren waarvan hij zelf niet eerst de
zin en de betekenis heeft bevraagd, een stem die vermoedt
dat zijn bescheidenheid schijn is, maar weet dat er zonder
schijn niet te leven valt.
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Als kunstkijker wil Blotkamp open blijven staan voor nieuwe ontdekkingen en inzichten, en in zijn teksten doet hij
daar verslag van, ondanks het overschot aan ervaring
waarover hij beschikt. In het voorwoord stelt hij: ‘De enige
remedie [tegen de routine] is proberen amateur te blijven,
in de oorspronkelijke betekenis van dat woord, liefhebber
dus.’ Toch kan alleen een liefhebber scherp zien met behulp
van de in decennia opgedane, vaak heel praktische kennis.
Door vakkundig te kijken ontrafelt Blotkamp de schilderstechniek (verfroller, brede kwast, licht aangedrukt plakband) op Barnett Newmans Right Here; door scherp te lezen
schept hij ruimte voor de betekenis van het woord ‘meaning’
in de kunstenaarsteksten en het oeuvre van Marlene Dumas;
en uit zijn herinnering put hij werk van Marinus Boezem,
die in 1969 een vliegtuigje inhuurde om de hemel boven de
haven van Amsterdam met zijn achternaam te signeren –
een machtig kunstwerk voor de duur van een seconde of
tien. Blotkamp schrijft met bewondering over de meest uiteenlopende kunstenaars, en springt daarbij zuinig om met
kritiek – hooguit in een bijzin, en nooit zonder een teken van
respect, wijst hij op zwakke plekken en punten in geleverd
werk: de randen op de doeken van Karel Appel, de overgang
tussen romp en hoofd bij de beelden van Henry Moore, de
patriarchale tendensen van De Stijl.
Daniël Rovers
p Carel Blotkamp, Blikseminslag. Stukjes over kunst verscheen in 2018 bij Waanders. ISBN 978-94-6262-151-0.
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Radial Grammar

Batia Suter

296 p

22,5 x 30 cm

€ 38,00

ISBN 9789492811233

2018

322

Glaz

Nicolas Floc’h

426 p

21 x 26 cm

€ 45,00

ISBN 9789492811165

2018

321

Lua Cão

Alexandre Estrela and João Maria Gusmão & Pedro Paiva

208 p

21 x 29,7 cm

€ 20,00

ISBN 9789492811219

2018

320

Works from 2006 to 2017

René Daniëls

80 p

24 x 31 cm

€ 30,00

ISBN 9789492811202

2018

319

10 Madnesses

Fiona Tan

120 p

11 x 18 cm

€ 15,00

ISBN 9789492811158

2018

318

MMDC2

Sophie Nys

36 p

22 x 22 cm

gratis

ISBN 9789492811189

2018

317

Recollecting Landscapes

Bruno Notteboom, Pieter Uyttenhove (editors)

228 p

19,5 x 34 cm

€ 35,00

ISBN 9789492811172

2018

316

Intenso

Katinka Bock

192 p

21 x 28,5 cm

€ 25,00

ISBN 9789492811134

2018

314

Alex

Elena Narbutaité

48 p

16 x 24 cm

€ 14,00

ISBN 9789492811110

2018

313

Dying is a solo

Yael Davids

156 p

23 x 30 cm

€ 24,00

ISBN 9789492811097

2018

312

Peak Oil (edition with print)

Geert Goiris

68 p + print

24 x 30,5 cm

€ 60,00

ISBN 9789492811103

2017

311

Dierenboeken / Animal books

Lous Martens

416 p

17 x 23 cm

€ 34,00

ISBN 9789492811073

2017
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Polly Braden
& David Campany
Adventures in the Lea Valley
Vernissage le 21 avril 2018 de 14.00 à 20.00
Exposition du 22 avril au 17 juin 2018
Opening op 21 avril 2018 van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 22 april tot en met 17 juni 2018

Fondation

Stichting

Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.be
Night swans, Lower Lea Valley, 2005 | © Polly Braden & David Campany

Call for
applications

St Lucas School of Arts in Antwerp, Belgium, is currently
receiving applications for its Master of Research in
Art & Design 2018 – 19. ‘Making Identities’ will be its
new, thematic focus, aiming to foster a critical reflection
on the construction and proliferation of artistic, visual,
political, ecological, urban, national, narrative, religious,
corporate or cosmic identities today.

How do they take shape in individual and collective
bodies and how are they being sustained? Are identities
always in the making and how do they oscillate between
inclusivity and exclusivity? To what degree do fiction,
stories and (foundational) myths play a role here? And is the
artist’s / designer’s position one of complicity or criticality?
WWW . SINTLUCASANTWERPEN . BE

UITNODIGING TOT INBRENG VOOR VEILING MODERNE MEESTERS
VEILING 8-11 OKTOBER: MODERNE MEESTERS / WORKS ON PAPER / DESIGN
INBRENG VANAF HEDEN TOT UITERST 26 AUGUSTUS

VEILINGHUIS
B E R N A E RTS
Ve r l a t s t r a a t 1 8
2 0 0 0 A n t we r p e n
+32 (0)3 248 19 21
www.bernaerts.be
info@bernaerts.be

Marthe Wéry (1930-2005)
‘Soixante journées de travail, été 1976, 28ième journée.’
Ink on three sheets of handmade paper.
Initials and date in pencil.
Orig. cardboard box.
Est.: € 4000-5000
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor
een eenmalige vermelding.
Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst
Galerie IN SITU Art Projects
Krooncenter, Korte Zoutstraat 32e
0475 85 34 52
za-zo 14-19u
❑ ‘why it did not otherwise’ – Leen Van
Tichelen [26/5 tot 27/5] ❑ ‘Extrait’ –
Béatrice Lortet [16/6 tot 17/6]
Netwerk Aalst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘SCI FI AGIT PROP’ – Tamás Kaszás
[tot 1/7]
Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053 73 23 45
di-vr 10-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Omtrent De Saedeleer’ [tot 22/7]
Antwerpen
Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
Stokerijstraat 19 – 0477 88 80 60
wo-za 14-17u of op afspraak
❑ ‘Ideale Ruimte’ – Jef Verheyen [tot 2/6]
❑ Chung Chang-Sup – Kwon Dae-Sup [tot
2/6] ❑ ‘Space & Time Odyssey’ – Otto Boll
[tot 2/6] ❑ Sadaharu Horio, Marco Tirelli,
Masatoshi Masanobu [9/06 tot 25/8]
deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03 248 28 28
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Natura Naturans’ – Coussée en Goris
architecten [tot 10/6]
❑ ‘Eagles of Architecture –
Architectuurkabinet’ [tot 10/6]
Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ Fred Michiels – Henk Delabie [24/5
tot 24/6]
FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectie In Transit’ [tot 10/2/2019]
❑ ‘Monsanto®: A Photographic
Investigation’ – Mathieu Asselin [tot
10/6] ❑ ‘Retrospectieve’ – Harry
Gruyaert [tot 10/6] ❑ ‘Untitled (Nude)’
– Paul Kooiker [29/6 tot 7/10]
❑ Camille Picquot [29/6 tot 7/10]
Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19
03 231 90 56 / 0476 333 934
za 14-18u, ma-vr: op afspraak
❑ ‘Resonance Room 4’ – Robert Cash,
Marc Claes, Nassermann, Oliviero
Rainaldi, Francesco Russo, ManfreDu
Schu, Mariëlle Soons, Lore Vanelslande,
Lotte Vanhamel [tot 23/6]
Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28
wo-za 14-18u
❑ ‘Les beaux contes font les bons amis,
les mots comptent pour les faux amis’
– Guy Rombouts [tot 15/8]
Keteleer Gallery
Leopoldstraat 57 + 55 (next door)
03 283 04 20
do-zo 12-18u
❑ ‘Tactical Transparency’ – Philippe Van
Wolputte [tot 27/5] ❑ ‘NEXT DOOR:
Rob Scholte’ [26/5 tot 8/7] ❑ ‘Arabian
Nights’ – Koen Theys [2/6 tot 19/8]
Kunsthal Extra City
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55
wo-zo 13-18u
❑ ‘Eating Each Other. Over de dynamiek
van re-appropriatie’ – Ermias Kifleyesus,
Myriam Van Imschoot, neta Rostkowska
& Jakub Woynarowski, Oliver Zhan &
Julian Warner... [tot 1/7]
LLS Paleis
Paleisstraat 140
do-zo 14-18 uur
❑ ‘AMBRAS’ – Oier Etxeberria, Pep
Vidal, Oriol Vilanova [21/5 tot 1/7]
M HKA
Leuvenstraat 32 – 03 260 99 99
di, wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020]
❑ ‘Lodgers#14: ARIA (Antwerp Research
Institute for the Arts)’ [tot 24/6]
❑ ‘INBOX: Frank F. Castelyns’ [tot 20/5]
❑ ‘21 MARS 1975 17H23’ – Jacqueline
Mesmaeker [tot 2/9] ❑ ‘Becoming Thea
Merlani’ – Thea Gvetadze [tot 2/9]
❑ ‘Ian Hamilton Finlay – Bibliofiele
uitgaven uit de verzameling van Wilfried
Wynants’ [tot 2/9] ❑ ‘Sanguine/Bloedrood.
Luc Tuymans on Baroque’ – Francisco de
Zurbarán, Caravaggio, Anthony van Dyck,

Edward en Nancy Kienholz, On Kawara,
Sigmar Polke, Jan Van Imschoot, Dennis
Tyfus... [1/6 tot 16/9] ❑ ‘INBOX: Joyce
in Art’ [15/6 tot 1/7]
Maurice Verbaet Art Center
WAW Building Mechelsesteenweg 64A
0479 71 37 59
vr-zo 13-18u
❑ ‘Nieuwe permanente
overzichtstentoonstelling met selectie
van naoorlogse Belgische topwerken uit
de private collectie Caroline & Maurice
Verbaet ‘ [tot 20/1/2019] ❑ ‘Hugo Claus,
works on paper’ [tot 30/6]
Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60
di-zo: maart: 10-17u, april: 10-19u,
mei 10-20u
❑ ‘Experience Traps – Hedendaagse
nalatenschap van de barokke
landschapsarchitectuur’ – William
Forsythe, Ryoji Ikeda, Monika
Sosnowska, Bertrand Lavier, Bruce
Nauman, Dennis Tyfus... [1/6 tot 23/9]
Museum De Reede
Ernest van Dijckkaai 7 – 03 434 03 04
ma, do-zo 11-17u
❑ ‘Kunstenaars rond Franck’ – James
Ensor, Rik Wouters, Jakob Smits, Eugeen
Van Mieghem, Walter Vaes... [tot
8/5/2019]
Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Vlak / Ruimte’ – Jan Willem Maris –
Leen Derks [tot 27/5]
Shoobil galerie
Museumstraat 4 – 0474 293 302
di-vr 12-18u, za-zo 14-18u
❑ Jef Gysen [tot 1/7]
Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei
❑ ‘De Sokkel #11: Leo Copers’ [tot
27/10]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03 257 14 17
di-za 13-18u
❑ Friedrich Kunath [tot 23/6]
❑ ‘Where is the Madness that You
Promised Me’ – Friedrich Kunath [tot
23/6]
Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01
wo-za 13-17u
❑ ‘GRAND REVERSE’ – Tang Dixin,
Eduardo Sarabia, Yutaka Sone [25/5 tot
24/6]
Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op
afspraak)
❑ ‘Extra muros: Casa de monos (II)’
– Dodi Espinosa [tot 20/6]
❑ ‘New photographic works’ – Sine van
Menxel [25/5 tot 30/6]
Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26
wo-za 13-17u
❑ N. Dash [23/5 tot 30/6]
❑ ‘The Last Shape of Things’ – Kim
Jones [23/5 tot 30/6]
Borgloon
Gert Robijns’ RESETHOME
Sint-Truidersteenweg 137
0486 88 39 69
zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘René Daniëls. Works from 2006-2017’
[tot 3/6]
Brugge
Black Swan Gallery
Langerei 24 – 0485 37 35 85
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘De Impact van het hoogst
Onwaarschijnlijke. Deel I:
Onwaarschijnlijke Architectuur’ –
Alexandra Crouwers, Nick Ervinck, Hans
Vandekerckhove, Peter Van Driessche,
Karen Vermeren [tot 3/6]
De Bond (Cultuurcentrum Brugge)
Buiten Smedenvest 1 – 050 44 30 40
wo-ma 13-18u (di gesloten)
❑ ‘Playtime 2’ – Joris Perdieus, Wim
Wauman, Craig Havens... [tot 6/6]
Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Colard Mansion en de Brugse
drukkerswereld in de tweede helft van de
vijftiende eeuw’ [tot 3/6]

Triënnale Brugge 2018
www.triennalebrugge.be
❑ ‘Liquid City – Vloeibare Stad’ [tot 16/9]
Brussel
a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238
za 14-18u
❑ ‘Phasmes’ – Jochen Lempert [tot 26/5]
ARGOS centrum voor audiovisuele
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
wo-zo 11-18u, eerste wo/maand 11-21u
❑ ‘Black box: Dans la Maison (du
Montfaucon Research Center) ‘ – Joëlle
de La Casinière [tot 20/5] ❑ ‘Dialoguing
Gazes’ – Bie Michels & Marie Voignier
[tot 15/7] ❑ ‘Disorientation(s)’ – Laurent
Van Lancker [tot 15/7] ❑ ‘Blackbox:
Échangeur’ – Anne Reijniers & Rob
Jacobs [24/5 tot 3/6]
Art & Design Atomium Museum
(ADAM)
Belgiëplein 1 – 02 669 49 29
wo-ma 10-18u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘Soviet Design. Red Wealth’ [tot 21/5]
❑ ‘Graphic 58’ [tot 13/1/2019]
❑ ‘Podium 58’ [tot 2/9]
❑ ‘Design Generations’ [6/6 tot 4/11]
Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50
wo-za 12-22u
❑ ‘Mural: Helgi Thórsson’ [tot 31/5]
Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67
02 627 52 30
di-zo 11-18u
❑ ‘Melancholia’ – On Kawara, Paul
Delvaux, Jef Geys, Marlene Dumas,
Lionel Estève, Martin Kippenberger,
Giorgio De Chirico, Farah Atassi... [tot
19/8]
Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
❑ ‘Invasion Prague 1968’ – Josef
Koudelka [14/6 tot 12/8]
BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Some Bulgarians’ – Nedko Solakov
[tot 30/5] ❑ ‘Beauty is everywhere’ –
Fernand Léger [tot 3/6]
❑ ‘Schrank’ – Benoit Platéus [tot 3/6]
❑ ‘Spanish Still Life’ – Velázquez, Goya,
Picasso, Miró, ... [tot 27/5]
❑ ‘Con Amore. Een tentoonstelling voor
Hugo Claus’ [tot 27/5]
❑ ‘The half circus’ – Piovenefabi [tot
3/6] ❑ ‘Aa Sschmmettrroossppecctivve’
– Charlemagne Palestine [tot 26/8]
❑ ‘Somewhere in Between.
Contemporary Art Scenes in Europe’
[20/6 tot 19/8] ❑ ‘RESIST! The 1960s
Protests, Photography and Visual Legacy’
[27/6 tot 26/8]
CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32
wo-za 14-18u
❑ ‘The Brutal Play, A dialogue with the
House of Jean Prouvé IV. Curated by
Matthieu Poirier’ – Ramon Feller,
Karsten Födinger, Donald Judd, Robert
Morris, Charlotte Posenenske, Alexander
Rodchenko... [tot 26/5]
CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘Private Choices – 11 Brussels
collections of contemporary art’ [tot
27/5] ❑ ‘Chaque jour, je suis avec toi’
– Sarah Lowie [tot 27/5] ❑ ‘Monades’
– Lola Pertsowsky [tot 27/5]
CIVA Stichting
Kluisstraat 55 – 02 642 24 50
di-zo 10u30-18u
❑ ‘La Cité des enfants’ [tot 31/12]
❑ ‘Victor Horta et Bruxelles’ [tot 31/12]
❑ ‘Horta et la lumière’ [tot 24/6]
De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02 512 34 25
di-zo 12-18u
❑ ‘Agora’ – Honoré d’O, Anna Kovaleva,
Jan Melis, Richard Venlet, Ekaterina
Kaplunova... [tot 28/5]
Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02 219 44 51
wo-zo 14-18u
❑ ‘Quelle Fleur est-il?’ – Filip Gilissen
[tot 27/5]
Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82
do-zo 13-18u
❑ ‘Adventures in the Lea Valley’ – Polly
Braden & David Campany [tot 17/6]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14-18u
❑ Jean-Luc Moulène [tot 29/6]
❑ Carlos Caballero [tot 29/6]

Galerie Jan Mot
Kleine Zavel 10 – 02 514 10 10
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na
afspraak)
❑ ‘Works from Stichting Egress
Foundation Amsterdam / Seth Siegelaub’
– Carl Andre, Rosemarie Castoro, Hanne
Darboven, Sol LeWitt, Lawrence Weiner
[tot 26/5]
❑ ‘Murs pliés. Gevouwen muren’ – David
Lamelas [2/6 tot 20/7]
Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Pinky Blinky’ – Thorsten Brinkmann
[26/5 tot 7/7]
❑ ‘Window #14: Line Boogaerts invited
by Koen Leemans’ [26/5 tot 7/7]
ISELP – Institut Supérieur pour
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70
di-za 11-18u30
❑ ‘State of Statelessness ‘ [tot 7/7]
KANAL – Centre Pompidou
Akenkaai – 02 435 13 60
ma, wo, do 12-22 u, vr-za 12-24u,
zo 12-20u
❑ ‘As found. Prospective heritage’ [tot
10/6] ❑ ‘Publieksruimte’ – Pascale
Marthine Tayou – Jean Tinguely [tot 10/6]
❑ ‘De Filmfabriek Van Michel Gondry’
[tot 10/6] ❑ ‘Plaatstaal’ – Robert
Rauschenberg, Julio Gonzalez, César,
Juan Gris… [tot 10/6] ❑ ‘Station to
Station’ – Jean Prouvé, Toyo Ito, Ross
Lovegrove, Martial Raysse… [tot 10/6]
❑ ‘House 3. By ALICE, laboratoire
d’architecture suisse’ [31/5 tot 10/6]
❑ ‘De plaats van de film’ – Dan Flavin,
David Haxton, Anthony McCall… [tot
7/7] ❑ ‘Le lion, sa cage et ses ailes
(1975-1976)’ – Armand Gatti [tot 3/9]
❑ ‘Onderwerp: Burelen’ – Haim
Steinbach, Fischli & Weiss, Jenny Holzer,
Marcel Broodthaers… [tot 7/1/2019]
❑ ‘Studentenprojecten – KANAL en
omgeving’ [1/7 tot 31/8]
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02 741 72 14
di-vr 9u30-17u, za-zo 10-18u
❑ ‘Horta & Wolfers. Heropening van de
juwelierszaak Wolfers Frères, 1912’ [tot
30/12] ❑ ‘Van Tiepolo tot Richter,
dialoog in Europa’ [24/5 tot 30/9]
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When
art meets technology’ [tot 16/3/2020]
❑ ‘The Beginning and The End’ – El
Anatsui [tot 16/12] ❑ ‘Thinking the veil’
– Michel Mouffe [tot 19/8] ❑ ‘Belofte
van een gelaat. De portretkunst, van
Vlaamse primitieven tot selfie’ [tot 15/7]
❑ ‘My Queens’ – Jan Fabre [tot 19/8]
❑ ‘Still Life’ – Hiroshi Sugimoto [tot 19/8]
La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48
do-za 12-18u
❑ ‘Voici des Fleurs’ – Akarova, Lili
Dujourie, Pauline Curnier Jardin, Anne
Hardy, Hanne Lippard, Caroline
Mesquita, Ana Torfs & Jurgen Persijn,
Leen Voet [tot 30/6]
Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54
di-za 11-18u
❑ ‘The Sun Never Heard of a Day’ –
Adam Henry [24/5 tot 14/7]
WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand
11-21u
❑ ‘Unexchangeable’ [tot 12/8]
❑ ‘Dependencies’ – Hana Miletic [tot
12/8]
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30
di-za 11-18u
❑ Sherrie Levine [tot 26/5]
❑ Thomas Houseago [tot 7/7]
❑ Matt Connors [8/6 tot 20/7]
Charleroi
BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71
di-zo 11-19u
❑ ‘Fig.’ – Marcel Berlanger [tot 27/5]
❑ Benjamin Installé [tot 27/5]
❑ Cléo Totti [tot 27/5]
❑ Suspended Spaces [16/6 tot 2/9]
❑ ‘(Sans titre)’ – Gabriel Belgeonne
[16/6 tot 2/9]
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10
di-zo 10-18u
❑ ‘A Love Supreme’ – Liliane Vertessen
[tot 16/9] ❑ ‘Entrechats’ [tot 16/9]
❑ ‘Emosong’ – Giancarlo Romeo [tot 16/9]
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Deinze
Galerie D’APOSTROF
Pastoriestraat 59 – 0494 534 566
vr-zo 15-18u (of na afspraak)
❑ ‘L’esprit de l’escalier’ – Stef De
Brabander, Ruth van Haren Noman [tot 3/6]
Museum van Deinze en de Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09 381 96 70
di-vr 14-17u30, za-zo 10-12, 14-17u
❑ ‘Dank u Hermine! Schenking Hermine
Van der Vennet ‘ – Van de Woestyne,
Minne, De Cock, Montigny… [tot 17/6]
❑ ‘Bietenoogst zien en sterven.
Schilderijen & tekeningen’ – Emile Claus
[tot 17/6] ❑ Jean Bilquin [tot 17/6]
❑ ‘The Waiting Canvas’ – Delphine
Lebrun – MEK [tot 3/6] ❑ ‘Biënnale van
de Schilderkunst’ [1/7 tot 30/9]
Deurle
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
wo-zo 10-17u
❑ ‘Running Problems’ – John Kørner [tot
17/6] ❑ ‘Sunville’ – Ives Maes [tot 17/6]
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst’ [1/7
tot 30/9]
Drogenbos
FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum.
Collectie van het KMSKA’ [tot 31/12]
❑ ‘Felix De Boeck. Historische
tentoonstellingen’ [tot 30/12]
Eupen
ikob – Museum für Zeitgenössische
Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10
wo-zo 13-18u
❑ ‘Topographies en Wallonie’ – Irmel
Kamp, Barbara & Michael Leisgen [tot
27/5] ❑ ‘Je suis Atoll. Bilder und Medien
1968-2018’ – Jürgen Claus [tot 27/5]
❑ ‘Star Work nr 28: Distortion LI [51]’
– Franck Miltgen [tot 27/5]
❑ ‘Present - Perfect - Continuous’ –
Marleine Chedraoui [29/5 tot 3/6]
Gaasbeek
Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30
di-zo 10-18u
❑ ‘Vanity Fair’ – Thomas Lerooy &
Félicien Rops [tot 10/6]
❑ ‘Exquisite Corpses: Erwin Olafs
hommage aan Egmond’ [1/7 tot 31/8]
❑ ‘‘In den Naeme ons Heeren amen’ /
Het huwelijkscontract en het laatste
testament van Rubens’ [1/7 tot 31/8]
Gent
AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233 21 18
za 15-18u, zo 10-12u (of op afspraak)
❑ Francis Dusépulchre [tot 3/6]
BARBÉ-URBAIN
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13
wo-zo 14-18u, On Appointment: 7/7 (9 – 9)
❑ Thomas Kratz, Stanislas Lahaut,
Charlie De Voet [tot 20/5]
❑ Stef Van Looveren [2/6 tot 8/7]
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09 267 99 99
ma-di, do-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Poème Brut’ [tot 2/9] ❑ ‘Hide &
Seek’ – Maarten Baas [tot 30/9]
galerie Carrington
Burgstraat 18k – 0484 82 94 41
vr-zo 14-18u
❑ ‘Point Zero’ – COSCO [Louis De
Cordier], Nathalie Vanheule,
Boccanegra,... [26/5 tot 28/7]
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘Tussen de tijd sta ik stil’ – Barbara
Bervoets / Max Razdow-Jan Stremes [tot
3/6]
Galerie Pont & Plas
Hooiaard 6 (hoek Graslei) – 09 225 07 69
do, vr 13u30-18u, za 11u30-17u
❑ Machteld Lambeets [tot 26/5]
Galerie S & H De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09 225 10 81
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Les Fleurs du Bien’ – Felicia Parent,
Christina Mignolet, Frans Westers [tot 2/6]
Herbert Foundation
Coupure Links 627 A – contact@
herbertfoundation.org
za-zo 11-17u
❑ ‘Time Extended / 1964-1978. Works
and Documents from the Herbert
Foundation’ – On Kawara, Mario Merz,
Dan Graham, Carl Andre, Niele Toroni...
[tot 3/6] ❑ ‘The Konrad Fischer Years /
1964-1978’ [tot 3/6]

HISK – Hoger Instituut voor Schone
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a
09 269 67 60
vr-ma 14-20u
❑ ‘HISK Open Studios’ [tot 21/5]
Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68
ma-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ Latifa Echakhch [tot 15/6]
Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘[memoria]’ – Jürgen Partenheimer
[tot 17/6]
❑ ‘Karma’ – Bram Demunter, Roberta
Gigante, Emmanuelle Quertain, Alberto
Scodro, Tuukka Tammisaari [24/6 tot
29/7]
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’
[tot 30/12/2020]
❑ ‘Verborgen Werelden – Permanente
collectie’ [tot 30/12/2020]
❑ ‘Angst’ [tot 27/5]
❑ ‘Emoties gaan naar het werk’ – Zoe
Beloff [tot 27/5]
❑ ‘Trots. Een unieke en menselijke
fotoreeks rond sociaal werk’ [tot 3/6]
❑ ‘De Kabinetten. Kunstcollecties
Stichting Collectie De Stadshof en
Museum Dr. Guislain’ [24/6 tot 30/12]
Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot
31/12/2019]
❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda Steiner en
Jörg Lenzlinger [tot 31/10]
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar
[tot 31/12]
❑ ‘Van Bosch tot Tuymans: een vitaal
verhaal. Herinrichting van de vaste
collectie’ [tot 31/12/2019]
❑ Medardo Rosso (1858-1928) [tot 24/6]
SMAK
Jan Hoetplein 1 – 09 240 76 01
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Uit de Collectie / Against the Wall’
[tot 3/6]
❑ ‘There is a man and more’ – Guillaume
Leblon [tot 3/6]
❑ ‘De Vereniging toont: Neompalta’
– Mandla Reuter [tot 13/7]
❑ ‘Uplifting’ – Zhang Peili [2/6 tot 21/10]
❑ Nina Canell [13/6 tot 2/9]
❑ Leo Copers: 1969-1974 [2/06 tot 2/09]
❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K. ‘
[23/6 tot 2/9]
Grimbergen
Prinsenbos
Pastoor Woutersstraat
❑ ‘Untitled (Sculpture)’ – Barry
Flanagan [tot 18/12/2021]
Harelbeke
Bibliotheek Harelbeke
Eilandstraat 2 – 056 733 440
www.harelbeke.be/bibliotheek
❑ ‘Geometrisch Precisiewerk’ – Gaston
De Mey, Jo Delahaut, Albert Rubens, Raf
Vandewalle [tot 30/5]
Hasselt
CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Objects, Love and Patterns’ – Martin
Belou [tot 26/8]
❑ ‘Le Chalet’ – Laurie Charles [tot 26/8]
Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘YOUNG forever ‘ [tot 10/6]
KRIEG
Elfde-Liniestraat 25
❑ ‘Total Support’ – Stefaan Dheedene
[tot 1/7]
Modemuseum Hasselt
Gasthuisstraat 11 – 011 23 96 21
di-zo 10-17u
❑ ‘Forever YOUNG ‘ [tot 2/9]
Heusden-Zolder
Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011 43 52 02
vr-zo 14-18u (en na afspraak)
❑ ‘Viriditas’ – Stijn Cole, Jonas
Vansteenkiste, Bart Lens, Jef Geys, Jan
Fabre, Nick Ervinck... [tot 25/6]
Hornu
Centre d’ Innovation et de Design – CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21
di-zo 10-18u
❑ ‘Together ! La Nouvelle architecture
communautaire’ [tot 1/7]

Gentse galeries en off-spaces stellen op
vrijdag 25 mei van 18 tot 22 uur gratis hun
deuren open voor een boeiend avondlijk
parcours langs het werk van hedendaagse
kunstenaars.

Meer info en deelnemers
op www.gentkunst.be

Ondertussen

De Witte Raaf – 193 / mei – juni 2018
MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21
di-zo 10-18u
❑ ‘Otchi Tchiornie’ – Adel Abdessemed
[tot 3/6] ❑ ‘Quadra’ – Jef Geys [tot
23/9] ❑ ‘Albedo’ – Ann Veronica
Janssens & Jean Glibert [1/7 tot 21/10]
Ittre
Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471 21 63 88
do,za 13-17u, zo 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Marthe Donas en son musée’ [19/5 tot
5/8]
Kemzeke
Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07
do-zo 11-18u
❑ ‘Zomertentoonstelling: Groentopia /
Collagemuseum / Geknipte portretten /
Projecten – Collectie’ [tot 21/9]
Knokke
Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236
wo-ma 11-18u
❑ Peter J. Geerts [tot 25/6]
❑ Erwin Cattoor [tot 25/6]
Kortrijk
PLAY Kortrijk
www.playkortrijk.be – hello@playkortrijk.be
❑ ‘PLAY – All Work and More Play / Stadsparcours voor actuele kunst’ [23/6 tot 11/11]
Leuven
M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06
ma-di, vr-zo 11-18u, do 11-22u (gesloten
op wo)
❑ ‘M-collectie. De kracht van beelden’
[tot 21/4/2019] ❑ ‘M-collectie. Alles
voor de vorm’ [tot 30/5/2021]
❑ ‘M-collectie. Meesters in beeld’ [tot
19/8] ❑ ‘M-collectie. Verzamelen is een
kunst’ [tot 21/4/2019] ❑ ‘Over de grens.
Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de
Lage Landen. Collectie SuermondtLudwig-Museum / M-collectie’ [tot 27/5]
❑ Jim Campers [tot 9/9] ❑ Eija-Liisa
Ahtila [tot 16/9] ❑ ‘M-collectie
Kalenderwijzerplaat’ [11/6 tot 30/5/2019]
Machelen-Zulte
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
❑ ‘Kunsttijdschrift: Academie Leon
– Eenzijdig gestreken (1986-1990)’ [tot
17/7] ❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst’
[1/7 tot 30/9]
Mechelen
De Garage / Cultuurcentrum
Onder den Toren 12A – 015.29.40.00
do-zo 13-18u
❑ ‘Inside Tom’ – Tom Poelmans [tot 27/5]
❑ Koen Broucke [tot 27/5]
❑ Tamara van San [16/6 tot 2/9]
❑ Emilio Lopez-Menchero [16/6 tot 2/9]
Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015 336 336
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Friendly Fire’ – Wouter Feyaerts [tot
24/6]
Merksem
cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #10’ – Michèle Matyn
[tot 29/6]
Mons
Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24
di-zo 10-18u
❑ ‘Attractions. Regards photographiques
sur les collections montoises’ [tot 29/7]
❑ ‘Hell’O Enjoy the show... 10 ans de
création’ [tot 29/7]
Oostende
Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18
di-zo 10-18u
❑ ‘Een gesprek tussen collecties uit
Kinshasa en Oostende’ [tot 12/8]
❑ ‘Pascale Marthine Tayou daagt een
jaar lang Mu.ZEE uit’ [tot 26/8]
❑ ‘Enter #8: Emmanuel Van der Auwera’
[tot 9/9] ❑ ‘James Ensor – Dromen van
parelmoer’ [tot 16/6/2019]
❑ Tutmin timazighin [16/6 tot 4/11]
❑ ‘De architectuur van het beeld tijdens
het interbellum’ – P.-L. Flouquet,
L. Kassák, J. Léonard [16/6 tot 4/11]
Otegem
Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
enkel op afspraak
❑ ‘35 years Panamarenko & Deweer
Gallery – A Brilliant Story Since 1983’
[tot 22/6] ❑ ‘As Hard As You Can’ –
Nasan Tur [tot 22/6] ❑ ‘Problems in
perspective’ – John Kørner [tot 22/6]

Sint-Amands
Emile Verhaerenmuseum
Emile Verhaerenstraat 71 – 052 33 08 05
weekend, feestdagen of op reservatie
11-18u / juli-augustus di-zo 11-18u
❑ Frieda Van Dun [tot 3/6]
❑ ‘Constant Montald-Emile Verhaeren:
vriendschap, kunst en poëzie’ [17/6 tot
14/10]
Sint-Niklaas
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
Zwijgershoek 14
di-za 14-17u, zo 11-17u
❑ ‘WORKFLOW – i.s.m. Wim Wauman’
– Richard Artschwager, Jerry Galle, Eric
van Hove, Herman Van Ingelgem, Jan
Vercruysse... [tot 2/9]
Stavelot
Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Feux liquides’ – Marc Angeli, Nicolas
Boulard, Anthony Duchêne, Juan Pablo
Macias, Laurent Montaron [tot 15/7]
Strombeek-Bever
Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘The din is the applause of objects’ –
Hannelore Van Dijck [tot 30/9]
❑ ‘a no, A voLcanic attaCk, a hiT, a Muse’
– Anetta Mona Chisa & Lucia Tkácová
[tot 23/5] ❑ ‘In de Wind: Remember
Forwards’ – G. Küng [tot 30/9]
Turnhout
De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91
wo-zo 11-17u
❑ ‘De vloeibare computer’ – Floris
Vanhoof [tot 27/5]
❑ Ria Pacquée [9/6 tot 26/8]
Veurne
Emergent
Grote Markt 26 – 0478 77 62 57
za-zo 14-18u, schoolvakanties: vr-zo
14-18u
❑ Franz Anaïs / Cathérine Claeyé / Adam
Leech [tot 10/6]
Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058 31 68 78
zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Internationale groepstentoonstelling’
– Roman Strobl, Rémi Bourquin, Eddy
Walrave, Rita Vansteenlandt [tot 2/7]
Waregem
BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor
groepen
❑ ‘Rag Doll Act’ – Tatjana Gerhard [tot
24/6]
BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Ben Benaouisse [tot 17/6]
❑ ‘Sacha Eckes & Patrick Wokmeni’ [tot
17/6]
Watou
Kasteelstraat1 – Pavilion
Contemporary Art Watou
Kasteelstraat 1 – 0477 438 593
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘MOTILITY’ – Christophe Denys,
Benoît Felix, Philippe Timmermans,
Tamara Van San [tot 20/5]
❑ ‘Voorbij de aanwezigheid’ – Herman
Bellaert. Paul Bourgeois. Iris
Bouwmeester. Trees De Mits. Ilona
Plaum [1/7 tot 29/7]
Welle
Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Marc De Blieck [tot 24/6]
Wetteren
Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58
za–zo 14–18u
❑ ‘A Long Walk on the Moon with Albert
Einsten’ – Vincent de Roder [tot 20/5]
❑ ‘Related Affairs’ – Voebe de Gruyter
[3/6 tot 8/7]

Duitsland
Aachen
Kunsthaus NRW Kornelimünster
Abteigarten 6 – 02408 6492
do-za 14-18u, zo 12-18u
❑ ‘Sammlung mit losen enden 03: 21.
jahrhundert – akt 2’ – Alexandra Bircken,
Lars Breuer, Django Hernandez... [tot
23/9] ❑ ‘Fragen an das Medium’ –
Sabrina Fritsch, Anna Vogel, Matthias
Wollgast [tot 1/7]

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109
0241 180 71 04
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Valdis Abolinš and how FLUXUS
came to Aachen’ [tot 19/8] ❑ ‘Flashes of
the Future. The Art of the ’68ers or The
Power of the Powerless’ [tot 19/8]
Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten
0241 50 32 55
di-zo 14-18u
❑ ‘SIR: character studies, promotional
materials, self actualization and
contemporary photography 2013-2018’
– Fischerspooner [tot 27/5]
❑ ‘Suspension of Disbelief’ – Tim
Berresheim, Dominik Halmer [10/6 tot
29/7]
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241 47980 40
di-zo 10-17u
❑ ‘Gestatten, Suermondt! Sammler,
Kenner, Kunstmäzen’ [tot 17/6]
❑ ‘Arbeiten auf Papier aus fünf
Jahrzehnten’ – Walter Dohmen [16/6 tot
14/10]
Augsburg
Glaspalast
Beim Glaspalast 1 – (0821) 324 – 4107
di 10-17u
❑ ‘Uproar in Augsburg. German
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot
31/12/2019]
Baden-Baden
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0
di-zo 10-18u
❑ ‘Picasso Queen’ – Ray Johnson [tot
21/5]
❑ ‘America! America! How real is real?’
– Andy Warhols, Jeff Koons, William N.
Copley, Cindy Sherman, Jeff Wall [tot
21/5]
❑ James Turrell [9/6 tot 28/10]
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 10-18u
❑ ‘Ausstellen des Ausstellens’ – Friedrich
Kiesler, Joseph Beuys, Marcel
Broodthaers, Jenny Holzer, Louise
Lawler, Walid Raad... [tot 17/6]
Berlin
Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030 200 57 2000
di-zo 11-19u
❑ ‘10th Berlin Biennale for
Contemporary Art: We don’t need
another hero’ [9/6 tot 9/9]
Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030 200 57 0
di-zo 11-19
❑ ‘Koloniales Erbe. C& Center of
unfinished business’ – Julia Grosse /
Yvette Mutumba [tot 30/6]
❑ ‘By-Products of Love. An Exhibition
with Works by Elfi Mikesch, Rosa von
Praunheim, and Werner Schroeter’ [tot
12/8]
Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577
di-wo / vr-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Wanderlust. From Caspar David
Friedrich to Auguste Renoir’ [tot 16/9]
Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128
030 789 02 600
wo-ma 10-18u
❑ ‘Lots of Pictures – Lots of Fun’ –
Eduardo Paolozzi (1924-2005) [tot 28/5]
❑ ‘TELE’ – Carsten Nicolai [tot 20/8]
❑ ‘Greed Fear Love. Photographs
2008–2017’ – Loredana Nemes [22/6 tot
15/10]
Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz – 030 266424242
di-wo, vr: 10-18u, do 10-20u, za-zo
11-18u
❑ ‘In neuem Licht. Werke in der
Wandelhalle’ [tot 31/12]
❑ ‘Mantegna and Bellini. Masters of the
Renaissance’ [tot 30/6]
Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39 78 34
11
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Hello World. Revisioning a Collection’
[tot 26/8]
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
030 397 87 0
wo-ma 11-19u
❑ ‘Neolithic Childhood. Art in a False
Present, c. 1930’ – Hannah Höch, Frits
Van den Berghe, Georges Braque, Claude
Cahun, Catherine Yarrow, Max Ernst...
[tot 9/7]
KINDL – Zentrum für zeitgenössische
Kunst
Am Sudhaus 2 – 030 832 15 91 20
wo-zo 12-18u
❑ Taiyo Onorato & Nico Krebs [tot 15/7]

Kunstbibliothek
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Unboxing Photographs. Working in the
Photo Archive’ – JUTOJO, Ola
Kolehmainen, Joachim Schmid, Elisabeth
Tonnard, Akram Zaatari [tot 27/5]
Kunstgewerbemuseum
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Under One Roof – Furniture, Decor,
Possibilities. Ludwig Mies van der Rohe
at the Kunstgewerbemuseum’ [tot 30/11]
KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
wo-ma 12-19u, do 11-21u
❑ ‘K, A Year with Prem Krishnamurthy’
[tot 16/12]
❑ ‘Lynn Hershman Leeson: First Person
Plural’ [19/5 tot 15/7]
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777
wo-ma 10-19u
❑ ‘Covered in Time and History: The
Films of Ana Mendieta (1948–1985)’
[tot 22/7] ❑ ‘Rückblick auf eine
zukünftige Ausstellung’ – Philippe
Parreno [25/5 tot 5/8]
❑ ‘Welt ohne Außen. Immersive Spaces
since the 1960s’ [8/6 tot 5/8]
Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ ‘Photographs: Architecture and
Nature’ – Sigrid Neubert [tot 3/6]
❑ ‘Image Spaces: Biology and Building’
[tot 21/5] ❑ ‘Artist Complex.
Photographic Portraits from Baselitz to
Warhol ‘ [29/6 tot 7/10]
Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Façade: Rosa, Karl, Bertolt, Herbert
and the others’ – Alfredo Jaar [tot 30/8]
❑ Valie Export [9/6 tot 12/8]
❑ Alicja Kwade [12/6 tot 10/8]
Schinkel Pavillon
Oberwallstrasse 1 – 030 20886444
do-zo 12-18u
❑ ‘The Empty House’ – Louise Bourgeois
[tot 29/7]
Tchoban Foundation Museum für
Architekturzeichnung
Christinenstraße 18a – 030 43 73 90 90
ma-vr 14-19u, za-zo 13-17u
❑ ‘Visions of World Architecture.
Illustrations from the Royal Academy
Lectures of Sir John Soane’ [tot 17/6]
Bonn
Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ ‘Stick crystals to paintings’ – Hayley
Tompkins [tot 24/6]
❑ ‘Bonnie’ – Oliver Osborne [tot 24/6]
Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228 91 71 200
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Germany is not an Island.
Contemporary Art Collection of the
Federal Republic of Germany Acquisitions
2012-2016’ [tot 3/6]
❑ ‘The Cleaner’ – Marina Abramovic [tot
12/8] ❑ ‘Outdoor’ – Jeppe Hein, Thomas
Schütte, Michel Majerus, Superflex...
[31/5 tot 28/10]
❑ ‘Heavy Metal Honey’ – Vajiko
Chachkhiani [29/6 tot 7/10]
❑ ‘The Playground Project ‘ [13/7 tot
28/10]
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ Heidi Specker [tot 27/5]
❑ ‘Bonn Art Award 2017: Matthias
Wollgast’ [tot 24/6] ❑ ‘Painting as an
Experiment – Works from 1962-1989’
– Hans Hartung [24/5 tot 19/8]
❑ ‘Dorothea von Stetten Kunstpreis
2018. Junge Kunst aus Dänemark’ [21/6
tot 30/9]
Bremen
GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Status. Klasse Ingo Vetter in der GAK’
[26/5 tot 3/6] ❑ ‘Keep away from fire’
– Šejla Kameric [16/6 tot 26/8]
Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘Kühles Licht und weite See.
Niederländische Meisterzeichnungen und
ihre Restaurierung’ [tot 1/7]
❑ ‘Karolina Halatek: Terminal’ [tot 3/6]
❑ ‘Tulpen, Tabak, Heringsfang.
Niederländische Malerei des Goldenen
Zeitalters’ [tot 26/8] ❑ ‘50 Jahre
Avantgarde. Das Kabinett für aktuelle
Kunst Bremerhaven’ [tot 19/8]
❑ ‘What is Love? Von Amor bis Tinder’
[7/7 tot 21/10]
Duisburg
LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203 283 26 30
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Wilhelm Lehmbruck and Sally Falk’
[tot 10/6] ❑ ‘Gerhard Losemann –
C-Prints’ [tot 5/8] ❑ ‘Reichtum/Wealth:
Schwarz ist Gold/Black Is Gold’ – Robert
Smithson, Katinka Bock, Marcel
Broodthaers, William Kentridge, Peter
Buggenhout... [tot 7/10] ❑ ‘Dragonfly
Eyes’ – Xu Bing [10/6 tot 2/9]
Düsseldorf
K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘k.364’ – Douglas Gordon [tot 19/8]
❑ Anni Albers (1899−1994) [9/6 tot 9/9]
K21, Kunstsammlung NordrheinWestfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Raqs Media Collective [tot 12/8]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130
di-za 12-17u
❑ ‘Catching the Light’ – Astrid Busch,
Clemens Fürtler, Eberhard Havekost,
Anne Kaminsky, Mischa Kuball, Nadia
Lichtig, Ursula Ott, James Turrell,
Corinne Wasmuht [tot 7/7]
KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769
di-zo 11-18u
❑ ‘Meeting the Universe Halfway’ –
Yesim Akdeniz, François Dey, Jen Liu,
Kubilay Mert Ural, Ceel Mogami de
Haas, Christoph Westermeier, Müge
Yılmaz [tot 3/6]
❑ ‘Honey’ – Natalie Häusler [23/6 tot
23/9]
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-zo 11-18u
❑ ‘Welcome to the Jungle’ [tot 21/5]
❑ ‘Langsame Heimkehr’ – Liu Xiaodong
[9/6 tot 19/8]
Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 11-18u
❑ ‘Performance People’ – Ei Arakawa
[tot 5/8]
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u, do/za 11-21u
❑ ‘SPOT ON: 1937. The ‘degenerate art’
in Düsseldorf’ [tot 7/10]
❑ ‘Morgaine Schäfer – Ehrenhof Prize
2017’ [tot 27/5]
❑ ‘The Rembrandt Experiment’ [tot
24/6] ❑ ‘Black & White. Von Dürer bis
Eliasson – In Kooperation mit der
National Gallery, London’ [tot 5/7]
❑ ‘Pictures without Shadows – A
selection from the Kemp Collection’ [tot
15/7] ❑ Giovanni Battista Beinaschi [6/7
tot 7/10]
Essen
Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo
10-18u
❑ ‘Existential Sculpture’ – Hans
Josephsohn (1920–2012) [tot 24/6]
❑ ‘The Map and the Territory’ – Luigi
Ghirri (1943–1992) [tot 22/7]
❑ ‘Ideal Landscape: Industrial Zone’
– Hermann Kätelhön (1884–1940) [tot
5/8] ❑ ‘Cabinet of Happiness’ – Dragana
Bulut [tot 1/7] ❑ ‘Panoptikum’ – Roland
Topor (1938–1997) [29/6 tot 30/9]
Esslingen
Galerie der Stadt Esslingen – Villa
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘Hidden/Secret – Strategien des
Verborgenen’ – Sina Ataeian Dena,
!Mediengruppe Bitnik, Francis Alÿs [tot
3/6] ❑ Pauline Bastard [24/6 tot 19/8]
Frankfurt am Main
Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘All the world’s a stage? Comparing
European Theatres, Operas and Concert
Halls ‘ [tot 21/5]
❑ ‘Ride a bike! Reclaim the City ‘ [tot 2/9]
❑ ‘Homes for All’ [tot 9/9]
❑ ‘Märklin Modernism. From
Construction to Construction Kit and
Back ‘ [19/5 tot 9/9]
❑ ‘Living the region Rhine\Main ‘ [9/6
tot 14/10]
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-zo 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Foam Talent | Frankfurt’ [24/5 tot 26/8]
Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Image Profile. Aspects of the
Documentary in the MMK’s Photography
Collection’ [tot 15/7]
❑ ‘Extreme Nomads’ – Cao Fei, Richard
Mosse, Paulo Nazareth [24/5 tot 9/9]
❑ ‘Social Facades. A Dialogue Between
the MMK and DekaBank Collections’
[30/5 tot 9/9]
❑ ‘Deutsche Börse Photography
Foundation Prize 2018’ [22/6 tot 9/9]
Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘ Georgia Sagri and I’ [tot 17/6]
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ Basquiat [tot 27/5]
❑ ‘Power to the People. Politische Kunst
jetzt’ – Julius von Bismarck, Sam Durant,
Omer Fast, Rirkrit Tiravanija... [tot 27/5]
Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Rubens. The Power of Transformation’
[tot 21/5]
❑ ‘Colormaster F, 2018’ – Manuel
Franke [tot 29/7]
❑ Frank Auerbach & Lucian Freud [tot
12/8]
❑ Manuel Franke [20/6 tot 23/9]
❑ ‘The land in-between. Photographs
from 1980 to 2012’ – Ursula SchulzDornburg [4/7 tot 16/9]
Freiburg
Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘Fateful with Vindicatrix’ – New
Noveta [tot 1/7]
Hamburg
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘The Magic of Things’ – Karl
Schmidt-Rottluff [tot 21/5]
❑ ‘Anton Corbijn. The Living and the
Dead’ [7/6 tot 6/1/2019]

20

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Gute Aussichten Deluxe: New German
Photography After The ‘Düsseldorf
School’ [tot 21/5]
❑ ‘Proof: Francisco Goya, Sergei
Eisenstein, Robert Longo’ [tot 27/5]
❑ Astrid Klein [tot 2/9]
❑ ‘Conceptual Photography of the
Falckenberg Collection’ [7/6 tot 17/6]
❑ ‘[Space] Street. Life. Photography.
Seven Decades of Street Photography’
[8/6 tot 21/10] ❑ Charline von Heyl
[22/6 tot 23/9] ❑ ‘Asger Jorn: Without
Boundaries’ [22/6 tot 23/9]
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Uncharted Territory: The Elephant
and the Feather’ – Jose Dávila [tot 10/6]
❑ ‘Honey, I Rearranged The Collection
#3. Bouncing in the Corner. Die
Vermessung des Raums’ [tot 13/1/2019]
❑ ‘The Modern Landscape’ – Thomas
Gainsborough (1727-1788) [tot 27/5]
❑ ‘[Control] No Control – Triennale der
Photographie Hamburg’ [8/6 tot 26/8]
❑ ‘Entfesselte Natur. Das Bild der
Katastrophe seit 1600’ [29/6 tot 14/10]
Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57
di-zo 12-18u
❑ ‘Staging Ralities I’ [tot 31/5]
❑ ‘Quantification Trilogy’ – Jeremy Shaw
[26/5 tot 22/7]
❑ ‘Shift. On Personal Change, Paradigm
Shifts, and Alternation’ – Calla Henkel &
Max Pitegoff [8/6 tot 9/9]
Hannover
Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Christopher Williams [tot 29/7]
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511 168 438 75
di 10-20u, wo-zo 10-18u
❑ ‘El Lissitzky. The Abstract Cabinet. The
New Reconstruction’ [tot 31/12]
❑ ‘Fake News: Original + Fälschung +
Kopie + … ‘ [tot 31/12]
❑ ‘1938. Geburtstagsfest mit
Gästen’ – Josef Koudelka, Daido
Moriyama, Johan van der Keuken... [tot
3/6] ❑ Günter Haese – Hans Uhlmann
[tot 7/10] ❑ ‘Ella Bergmann-Michel &
Robert Michel – A Modernist Artist
Couple’ [26/5 tot 2/9]
❑ ‘Kleine Geschichte(n) der Fotografie
(#1) ‘ [13/6 tot 2/9]
❑ Theaster Gates [23/6 tot 2/9]
Karlsruhe
Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Werke aus der Sammlung Garnatz’ –
Marlene Dumas – Rosemarie Trockel [tot
24/6] ❑ ‘tiptoe’ – Nina Laaf [tot 8/7]
Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0
wo-vr 10-18u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12]
❑ ‘AppArtAward 2016 – Highlights’ [tot
31/12] ❑ ‘Open Codes. Living in Digital
Worlds’ [tot 6/1/2019]
❑ ‘The Art of Immersion II. The Digital
Theater of the Future’ [tot 27/5]
❑ ‘Dia-Logos. Ramon Llull and the ars
combinatoria’ [tot 5/8] ❑ ‘The Art of
Immersion III. Inside Tumucumaque. A
virtual reality installation’ [tot 27/5]
❑ ‘Open Codes. Digital Culture
Techniques’ [tot 2/6]
❑ ‘Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke
mit und durch Medien’ [14/7 tot
10/2/2019] ❑ ‘Durch den schalldichten
Vorhang. Das Polish Radio Experimental
Studio ‘ [14/7 tot 6/1/2019]
Kleve
Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010
di-zo 11-17u
❑ ‘Wasser und Wein. Neupräsentation der
Sammlung’ – Candida Höfer, Man Ray,
Wolfgang Tillmans, Andy Warhol... [tot 31/8]
Köln
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6
0221 21 70 21
di-zo 11-18u
❑ Alex Da Corte [tot 17/6]
❑ Walter Price [tot 17/6]
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Black Power – Flower Power.
Photographs’ – Pirkle Jones and
Ruth-Marion Baruch [tot 3/6]
❑ ‘Emigration-Film-Politics’ – Günter
Peter Straschek (1942–2009) [tot 1/7]
❑ ‘Wolfgang Hahn Prize : ETA
1994–2018’ – Haegue Yang [tot 12/8]
❑ ‘Photography Room: Aenne Biermann ‘
[16/6 tot 30/9]
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Atmospheric Conditions –
Photographic impressions of landscapes
and living environment’ – Laurenz
Berges, Michael Collins, Paola De Pietri
[tot 8/7] ❑ ‘Jahresausstellung im
Tanzmuseum: Autopsie in Schwarz/Weiss’
– Gert Weigelt [tot 27/1/2019]
Temporary Gallery
Mauritiuswall 35 – 0221 302 344 66
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘DAS – IST – DAS ?’ – Ana Jotta [tot 29/7]
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di-zo 10-18u / 1ste en 3de do: 10-22u
❑ ‘Sunny with Cloudy Intervals. Natural
Spectacles in Netherlandish Painting’
[tot 1/7] ❑ ‘Der Brief und die Zeichnung’
[tot 21/5] ❑ ‘Wallraf’s Legacy. A citizen
saves Cologne’ [tot 8/7]
❑ ‘The Sunday of Life. Lifestyle in the
Baroque’ [13/7 tot 30/6/2019]

Ondertussen
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Krefeld

Münster

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0
di-zo 11-17u
❑ ‘Force’ – Christian Falsnaes [tot 24/6]
❑ ‘The practical and the ideal’ – Peter
Behrens (1868-1940) [tot 14/10]
❑ ‘From Idea to Form’ – Domeau &
Pérès [tot 14/10]

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm
02501.966.205.60
di-zo 13-17u
❑ ‘Dibujos de Cuba. Outsider Art aus
Havanna’ [tot 28/5] ❑ ‘Textur, Gewebe,
Spuren. Abstrakte Zeichnungen und
Textilbilder’ [3/6 tot 30/9]

Leverkusen
Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214 855 56 29
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Zeichen an der Wand’ – Burhan
Dogançay (1929–2013) [tot 26/8]
❑ ‘Sigmar Polke. 70 – 80. Fotografien’
[27/5 tot 2/9]
Mönchengladbach
Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161 25 26 31
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u, 3e do/maand
11-22u
❑ ‘2000’ – Henrike Naumann [tot 10/6]
❑ ‘A Body of Work 1987’ – Laurie
Parsons [tot 2/9] ❑ ‘The future of
drawing: Algorithm / The New in the
Etzold Collection – Episode 2’ [10/6 tot
13/1/2019] ❑ ‘TRUTH_RUTH’ – Britta
Thie [24/6 tot 14/10]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157
di-zo 11-19u
❑ ‘Zu Gast. Students of the University of
Fine Arts present art histories of the
Central Hotel’ [tot 17/6]
Neuss
Langen Foundation – Raketenstation
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 – 02182 5701-0
dagelijks 10-18u
❑ ‘Polyphon. Artistic Positions in the Viehof
Collection’ – Thomas Houseago, Kimsooja,
Danh Vo, Marijke van Warmerdam,
Corinne Wasmuht, David Zink Yi [tot 19/8]
Nordhorn
Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Claire Fontaine [27/5 tot 29/7]
Nürnberg

München
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Archive Gallery: Summer 1937 in
Munich’ [tot 27/5] ❑ ‘Der Öffentlichkeit
– Von den Freunden Haus der Kunst:
Centrifuge’ – Sarah Sze [tot 12/8]
❑ ‘Procession’ – Kiki Smith [tot 3/6]
❑ ‘Blind Faith: Between the Visceral and
the Cognitive in Contemporary Art’ [tot
19/8] ❑ ‘Disjunctures’ – Vivan Sundaram
[29/6 tot 7/10]
Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 19th
Century’ [tot 31/12] ❑ Stephan Dillemuth
[tot 9/9] ❑ ‘Raster-Noton: White Circle’
– alva noto, byetone, Kangding Ray, Frank
Bretschneider [tot 8/7]
Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 26/8]
❑ ‘Pop Pictures People’ [tot 30/6]
❑ ‘Tour de Madame’ – Jutta Koether [tot
21/10]
Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
P. der Moderne: di-zo 10-18u, do 10-20u
/ Neue P.: wo-ma 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Himalaya Goldsteins Stube’ – Pipilotti
Rist [tot 31/12] ❑ ‘Futuro. A Flying
Saucer in Town’ [tot 22/2/2022]
❑ ‘The Michael & Eleonore Stoffel
Foundation acquires five works by
Anselm Kiefer’ [tot 13/12]
❑ ‘Métal’ – Germaine Krull [tot 10/6]
❑ ‘Reise nach Jerusalem’ – Olaf Metzel
[tot 31/12] ❑ ‘Beyond the New’ – Hella
Jongerius & Louise Schouwenberg [tot
16/9] ❑ ‘C is for Country and its people’
[tot 9/7] ❑ Fritz Winter [tot 10/6]
❑ ‘Sketchbooks from the Collection of
the Staatliche Graphische Sammlung
München’ [tot 21/5] ❑ ‘Paul Klee.
Construction of Mystery’ [tot 10/6]
❑ ‘Ikko Tanaka: Faces. Posters’ [tot
17/6] ❑ ‘Jablonec ’68 1. Internationalen
Silberschmuck-Symposium’ [tot 3/6]
❑ ‘Flats, flats, flats! Housing in Bavaria
1918 | 2018’ [tot 21/5] ❑ ‘PI’ – Roni
Horn [tot 23/9] ❑ ‘African Mobilities.
This is not a Refugee Camp Exhibition’
[tot 19/8] ❑ ‘Königsklasse IV: Laib,
Warhol, Flavin, Rainer, Basquiat’ [19/5
tot 3/10] ❑ ‘In focus: Giorgio Vasari. The
anniversary of the 2nd edition of the
‘Vite’ in 1568’ [25/5 tot 3/6] ❑ ‘Olafur
Eliasson – Watercolours’ [7/6 tot 2/9]
❑ ‘Photography Today: Private Public
Relations’ [15/6 tot 7/10] ❑ ‘Photography
from the collection of the Ann and Jürgen
Wilde Foundation’ [1/7 tot 1/9]
Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103
089 95 93 96 9 – 0
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ ‘Generations Female Artists in Dialog
Part 1’ – Lucy Dodd, Rosemarie Trockel,
Sister Mary Corita, Jenny Holzer, Yayoi
Kusama... [tot 13/7]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Saum der Zeit’ – Bilge Friedlaender,
Ahmet Dogu Ipek, Füsun Onur [tot 10/6]
Siegen
Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘The Lambrecht-Schadeberg Collection /
Rubens Prize Winners of the City of
Siegen’ [tot 21/5] ❑ ‘The Other Half.
Presentation of the Contemporary Art
Collection’ [tot 21/5] ❑ ‘Landscape That
Remembers’ – Aglaia Konrad, Forensic
Architecture, Paul Virilio, Susanne
Kriemann, Anselm Kiefer... [10/6 tot 30/9]
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21 88
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Frischzelle_24: Ann-Kathrin Müller’ [tot
7/10] ❑ Ann-Kathrin Müller [tot 7/10]
❑ ‘Reinhold Nägele (1884-1972). Chronist
der Moderne’ [tot 3/6] ❑ ‘Mixed Realities.
Virtuelle und reale Welten in der Kunst’
[tot 26/8] ❑ Tino Sehgal [22/6 tot 29/7]
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32
0711 . 470 40 0
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Painted, Printed, Used. Image and
Book in the Late Middle Ages’ [tot 27/5]
❑ ‘Schaufenster Sohm VIII: Ed Ruscha.
Various books’ [tot 8/7] ❑ ‘#meinMuseum
175 Jahre Staatsgalerie’ [tot 26/8]
❑ ‘Kirchner und Die Brücke’ [8/6 tot
16/9] ❑ ‘Ernst Ludwig Kirchner – The
unknown Collection’ [29/6 tot 21/10]
Ulm
Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731 161 77 00
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘Souvenir – A Photographic Journey’
– Martin Parr [tot 27/5]
Wolfsburg
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69
di-zo 11-18u
❑ ‘1968’ – Robert Lebeck [tot 22/7]
❑ ‘Facing India’ [tot 7/10]
Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘arti – Der Kunstpreis für Wolfsburger
Künstler’ [25/5 tot 12/8]
Wuppertal
Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571
di-zo 11-18u
❑ ‘Sceneries’ – Thomas Wrede [27/5 tot 26/8]
Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Aufbruch in die Moderne’ [tot 5/8]
❑ ‘Jankel Adler und die Avantgarde’ [tot 12/8]

Frankrijk
Dunkerque
Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres –
(0)3 28 65 84 20
wo-vr 14-18u, za-zo 11-19u
❑ ‘Titre de travail’ – Robert Schlicht &
Romana Schmalisch [tot 26/8]
❑ ‘Exposition à partir de la collection du
Frac Grand Large’ [tot 2/9] ❑ ‘Tubologie
– nos vies dans les tubes’ [tot 30/12]
LAAC – Lieu d’Art et Action
Contemporaine
302 avenue des Bordées – 03 28 29 56 00
di-vr 9u30-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Nos Incontournables’ [tot 31/12]
❑ ‘Enchanté LAAC’ [tot 26/8]
Metz
Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme
03 87 15 39 39
ma,wo-do 10-18u, vr-zo 10-19u
❑ ‘L’Aventure de la couleur. Œuvres
phares du Centre Pompidou’ [tot 22/7]
❑ ‘Installation: Pénétrable Jaune ‘ –
Jésus-Rafael Soto [tot 2/10]
❑ ‘Couples modernes’ [tot 20/8]
❑ ‘Jean-Luc Vilmouth, Café Little Boy,
2002’ [16/6 tot 7/1/2019]
❑ ‘La Monte Young, Marian Zazeela,
Dream House, 1990’ [16/6 tot 10/9]
Paris
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01 44 78 12 33
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u /
gesloten op di / do 11-23u
❑ ‘Musée national d’art moderne.
Nouvelle présentation des collections
modernes (1905-1965)’ [tot 31/12]
❑ ‘Musée en oeuvre(s): nouvelle
présentation des collections
contemporaines’ [tot 31/12]
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot
30/12/2019] ❑ ‘Divine violence’ –
Broomberg & Chanarin [tot 21/5]
❑ ‘Pago Pago (1960-1969)’ – Latiff
Mohidin [tot 28/5] ❑ ‘Chagall, Lissitzky,
Malévitch. L’avant-garde russe à Vitebsk
(1918-1922)’ [tot 16/7]
❑ Vincent Meessen [tot 28/5]
❑ ‘Mai 68 – Assemblée Générale’ [tot 20/5]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Junya Ishigami, Freeing Architecture’
[tot 10/6]
Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi
01 40 69 96 00
ma, wo, do 12-19u, vr 12-21u, za-zo
11-20u
❑ ‘Au diapason du monde. Œuvres de la
Collection’ [tot 27/8]
Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17
wo 10-22u, do-ma 10-20u / Grand
Palais, Nef: ma,wo,zo: 10-19u, do-za
10-22u
❑ ‘František Kupka (1871-1957) –
Pioneer of Abstraction’ [tot 30/7]
❑ ‘Artistes & Robots’ [tot 9/7]
Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Dicta’ – Damir Ocko [tot 20/5]
❑ ‘Un regard en mouvement’ – Raoul
Hausmann [tot 20/5]
❑ ‘Médiations’ – Susan Meiselas [tot
20/5] ❑ ‘Anarchitecte’ – Gordon
Matta-Clark [5/6 tot 23/9]
❑ ‘Blackboard’ – Bouchra Khalili [5/6 tot
23/9] ❑ ‘Géopolitique de l’oubli’ –
Daphné Le Sergent [5/6 tot 23/9]
Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41
wo-zo 14-19u, 1ste wo/maand 14-21u
❑ ‘A Study in Scarlet – Cosey Fanni Tutti’
– Meret Oppenheim, Carolee
Schneemann, Harun Farocki, Lynda
Benglis, Robert Morris, Amalia Ulman...
[tot 22/7]
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
❑ ‘Beyond, 2017’ – Sheila Hicks [tot 1/6]
❑ ‘New Presentation – Permanent
collections’ [tot 20/5]
❑ Jean Fautrier (1898-1964) [tot 20/5]
❑ ‘parsen und module’ – Pia Fries [tot 20/5]
❑ ‘L’espace est silence’ – Zao Wou-Ki
[1/6 tot 6/1/2019]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01 40 49 48 14
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Âmes sauvages. Le symbolisme dans
les pays baltes’ [tot 15/7]
❑ ‘En couleurs, la sculpture polychrome
en France 1850-1910’ [12/6 tot 9/9]
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07
wo-ma 9-18u
❑ ‘Nymphéas. L’abstraction américaine
et le dernier Monet’ [tot 20/8]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
wo-ma 9-18u, wo/vr 9-21u45
❑ ‘Théâtre du pouvoir’ [tot 2/7]
❑ ‘Reliures précieuses dans les
collections de la Bibliothèque nationale
de France’ [tot 2/7]
❑ Delacroix (1798–1863) [tot 23/7]
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, za-zo 9-20u
❑ ‘Tintoret. Naissance d’un génie’ [tot 1/7]
Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50
wo-ma 9u30-17u30
❑ ‘Une lutte moderne. De Delacroix à
nos jours ‘ [tot 23/7]
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13
01.47.23.38.86
wo-ma 12-24u
❑ ‘Toll’ – Daiga Grantina [tot 9/9]
❑ ‘Fill up that hole!’ – Anita Molinero
[tot 9/9] ❑ ‘Hot to Trot. Not.’ – Nina
Chanel Abney [tot 9/9] ❑ ‘Encore un jour
banane pour le poisson rêve’ [22/6 tot
9/9] ❑ Laure Prouvost [22/6 tot 9/9]
❑ Julieta García Vazquez [22/6 tot 9/9]
❑ Bronwyn Katz [22/6 tot 9/9]
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill
01 53 43 40 00
di-zo 10-18u
❑ ‘L’esprit des lieux – 10 ans
d’acquisitions de photographie
contemporaine au Petit Palais’ [tot 8/7]
❑ ‘Les Impressionnistes à Londres.
Artistes français en exil, 1870-1904’
[21/6 tot 14/10]
Tours
Jeu de Paume – Château de Tours
25 avenue André Malraux
02 47 70 88 46
di-zo 14-18u
❑ ‘Lucien Hervé. Géométrie de la
lumière’ [tot 27/5]
Villeneuve d’Ascq
LaM – Lille Métropole Musée d’art
moderne, d’art contemporain et d’art
brut
1 allée du Musée – 03 20 19 68 88
di-zo 10-18u
❑ Nicolas Schöffer [tot 20/5]

Groot-Brittannië
Cornwall
Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226
di-zo 10-16u20
❑ Patrick Heron [19/5 tot 30/9]
Leeds
Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘The Studio: Cover Versions’ – Neil
Gall [tot 2/9] ❑ ‘Sculpture by Another
Name: Tony Carter’s ‘By Bread Only’
(1978-9)’ [tot 20/5] ❑ ‘The Sculpture
Collections’ [tot 2/9] ❑ ‘Out of the Block:
Henry Moore Carvings’ [tot 28/10]
Liverpool
Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
10-17u
❑ ‘Everybody Razzle Dazzle: take a ride
on the Dazzle Ferry by Peter Blake ‘ [tot
6/4/2019] ❑ ‘Artist Rooms: Roy
Lichtenstein in Focus’ [tot 17/6]
❑ ‘Ken’s Show: Exploring the Unseen –
conceived by Art Handler Ken Simons’
[tot 17/6] ❑ ‘Life In Motion’ – Egon
Schiele/ Francesca Woodman [24/5 tot
23/9] ❑ ‘ Liverpool Biennial. Beautiful
world, where are you? ‘ [14/7 tot 28/10]

London
Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre
020/7638.41.41
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Agadir’ – Yto Barrada [tot 20/5]
❑ ‘Another Kind of Life. Photography on
the Margins’ [tot 27/5] ❑ Dorothea
Lange / Vanessa Winship [22/6 tot 2/9]
National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Murillo: The Self Portraits’ [tot 21/5]
❑ ‘Tacita Dean: Still Life’ [tot 28/5]
❑ ‘Monet & Architecture’ [tot 29/7]
❑ ‘Ed Ruscha: Course of Empire’ [11/6
tot 7/10] ❑ ‘Thomas Cole (1801–1848).
Eden to Empire ‘ [11/6 tot 7/10]
Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘The Miserable Lives of Fabulous
Artists’ – Chris Orr RA [tot 9/8]
❑ ‘Multiple Thoughts. Artists Make
Prints’ [tot 10/9] ❑ ‘Landscape’ – Tacita
Dean [19/5 tot 12/8] ❑ ‘Invisible
Landscapes – Act I: Home’ – MAIO [19/5
tot 24/9/2019] ❑ ‘RA Schools Show
2018’ [8/6 tot 1/7] ❑ ‘Summer
Exhibition 2018’ [12/6 tot 19/8]
❑ ‘The Great Spectacle. 250 Years of the
Summer Exhibition’ [12/6 tot 19/8]
Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888
10-18u
❑ ‘All Too Human. Bacon, Freud and a
century of painting life’ [tot 27/8]
❑ ‘The Squash’ – Anthea Hamilton [tot
7/10] ❑ Lisa Brice [tot 27/8]
❑ ‘Aftermath Art in the Wake of World
War One’ [5/6 tot 23/9]
Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy ‘
[tot 9/9] ❑ Joan Jonas [tot 5/8]
❑ Joan Jonas [tot 5/8] ❑ ‘ Shape of
Light. 100 Years of Photography and
Abstract Art ‘ [tot 14/10]
Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Lustrous Surfaces’ [tot 16/9]
❑ ‘Ocean Liners: Speed and Style’ [tot
17/6] ❑ ‘Printing a New World:
Commercial Graphics in the 1930s’ [tot
19/8] ❑ ‘Without Walls: Disability and
Innovation in Building Design’ [tot
21/10] ❑ Rachel Kneebone [tot
14/1/2019] ❑ ‘Fashioned from Nature.
The complex relationship between
fashion and nature from 1600 to the
present day’ [tot 27/1/2019]
❑ ‘The Future Starts Here. The power of
design in shaping the world of tomorrow’
[tot 4/11] ❑ ‘Frida Kahlo: Making Her
Self Up’ [16/6 tot 4/11] ❑ ‘Jameel Prize
5 – international award for contemporary
art and design inspired by Islamic
tradition’ [28/6 tot 25/11]
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
(0)20 7522 7888
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Artists’ Film International’ – Rosa
Barba, Robertas Narkus and Jokubas
Cižikas, Danielle Dean [tot 3/6]
❑ ‘ISelf Collection: Bumped Bodies’
– Mark Manders, Georg Herold,
Alexandra Bircken, Sarah Lucas,
Berlinde De Bruyckere... [tot 12/8]
❑ ‘Film London Jarman Award. A
Journey Through the First Decade’ [tot
10/6] ❑ ‘The London Open 2018’ [8/6
tot 26/8]

Nederland
’s-Hertogenbosch
Design Museum Den Bosch
De Mortel 4 – 073 627 36 80
di-zo 11-17u
❑ ‘American Beauty. Keramiek uit eigen
collectie’ [tot 3/6] ❑ ‘California:
Designing Freedom’ [tot 17/6]
❑ ‘Food is fictie. Een designtentoonstelling over ons eten’ [30/6 tot 28/10]
Het Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073 687 78 77
di-zo 11-17u
❑ ‘A Chinese Journey The Sigg
Collection’ [tot 8/7]
Amersfoort
Kunsthal KAdE – Kunsthal in
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30
di-zo 11-17u
❑ ‘KRIJT’ – Joseph Beuys, Rudolf
Steiner, Juan Muñoz, Thomas Raat, Marc
Nagtzaam, Nemanja Nikolic... [26/5 tot
19/8]
Amstelveen
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
❑ ‘Van huiskamer tot heelal’ – Eugène
Brands [tot 20/5]
❑ ‘Collectiepresentatie’ [tot 30/12]
Amsterdam
andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37
wo-vr 11-18u, za 13-18 (en op afspraak)
❑ ‘In the Light of Time’ – Natasja
Kensmil / Nicoline Timmer [tot 9/6]
❑ ‘Nieuw Amsterdams Peil (NAP),
curated by Joost Declercq’ [23/6 tot
28/7]
De Appel
Broedplaats Lely, Schipluidenlaan 12
– 020 625 56 51
❑ ‘De Appel Curatorial Programme:
Brace for Impact ‘ [tot 20/5]
❑ ‘2 Unlimited’ [30/5 tot 18/8]
De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020 673 93 59
dagelijks 12-18u
❑ ‘Good Morning Midnight – Offspring at
De Ateliers’ [tot 27/5]
De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14
ma-vr 10-18u, za-zo 13-18u
❑ Kasper De Vos [tot 3/6]
De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ Giorgio Andreotta Calò [25/5 tot 23/9]
EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400
dagelijks 10-19u
❑ ‘EYE Art & Film Prize’ – Hito Steyerl,
Ben Rivers, Wang Bing [tot 27/5]
❑ Alex van Warmerdam [10/6 tot 2/9]
Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 10-18u
❑ ‘A Snake That Disappeared Through a
Hole in the Wall’ – Tereza Zelenkova [tot
24/6] ❑ ‘Bamako Portraits’ – Seydou
Keïta (1921-2001) [tot 20/6]
❑ Daniëlle van Ark [tot 10/6]
❑ ‘Gold and Silver’ [tot 10/6]
Framer Framed
IJpromenade 2 – 020 763 09 73
di-vr 13-21u, za-zo 11-21u
❑ ‘Pressing Matters – 24 artists from
Indonesia, brought together by Kevin van
Braak’ [tot 27/5]

Luxembourg

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u (of op afspraak)
❑ Jessica Segall / Win McCarthy [tot
16/6] ❑ ‘Nieuw Amsterdams Peil, (curated
by Joost Declercq)’ – Renzo Martens &
Nastio Mosquito [23/6 tot 28/7]

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45
ma,wo,vr-zo 11-19u, do 11-23u
❑ ‘CCOOOO’ – Christoph Meier [tot 9/9]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Tendencies’ – Veron Urdarianu [26/5
tot 30/6]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ João Penalva [tot 16/9]
❑ ‘Smog / Tomorrow’s Sculpture’ –
Katinka Bock [tot 2/9]
❑ ‘No Man’s Land – espaces naturels,
terrains d’expérimentation’ [tot 9/9]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36
wo-za 12-18u
❑ ‘The White Exploit’ – Muntean &
Rosenblum [tot 16/6] ❑ ‘Nieuw
Amsterdams Peil, (curated by Joost
Declercq)’ – Bouke de Vries / Koen van
den Broek [23/6 tot 28/7]

Luxemburg
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Ondertussen

De Witte Raaf – 193 / mei – juni 2018
Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19
di-za 13-17u30
❑ ‘Drawings and books’ – Luciano
Bartolini (1948-1994) [tot 26/5]
❑ ‘wallpaintings’ – Steel Stillman [2/6
tot 8/7] ❑ ‘Before The Fire Starts’ [2/6
tot 8/7]

Bergen

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
❑ ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage.
Oogappels van de tsaren’ [tot 27/5]

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072 589 89 27
di-zo 11-17u
❑ ‘1993. Terugblik op de allereerste
tentoonstelling / bloemlezing van de
geëxposeerde werken van de Bergense
School, foto’s en archiefmateriaal’ [tot
21/5] ❑ ‘Do it like Droog – 25 jaar
Droog Design ‘ [tot 21/5] ❑ Jaap Mooij
(1915-1987) [tot 21/5] ❑ ‘Jeanne
Oosting Prijs 2017’ [tot 21/5]
❑ ‘Het geheim van Gestel’ [3/6 tot 16/9]
❑ ‘Ans Wortel. Bohemienne in Bergen’
[3/6 tot 18/11]
❑ ‘B is for Bird’ [3/6 tot 16/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020 531 89 89
di-zo 11-18u
❑ ‘Bernd, Hilla and the Others /
Photography from Dusseldorf’ [tot 3/6]
❑ ‘The Third House Owner’ – Chikako
Watanabe [9/6 tot 2/9]
❑ ‘A Beautiful Moment / Japanese
photography’ – Naoya Hatakeyama,
Syoin Kajii, Rinko Kawauchi, Toshiko
Okanoue, Yuki Onodera, Chino Otsuka,
Nao Tsuda [9/6 tot 2/9]

Delft

Kunstverein
Hazenstraat 28 – 020 3313203
do-za 13-18u
❑ ‘20 Dial – A-Poem Records by John
Giorno’ [tot 16/6]

Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 – 015.214 59 13
do-za 12-17u, zo 14-17u
❑ ‘New and existing photography’ –
Martina Sauter [tot 3/6]

Breda
Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 /
06 520 531 90
wo-zo 11-17u
❑ ‘Solo 17 – Stijn Peeters’ [27/5 tot 24/6]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b
020 3318311
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Staat van de Straat’ –
kunstenaarscollectief J&B [tot 24/6]

Den Haag
1646
Boekhorststraat 125 – www.enter1646.com
do-zo 13-18u
❑ ‘O.K. – The Musical (Dutch Colonial) ,
a project by Christopher Kline’ [tot 27/5]
❑ Sam Keogh [29/6 tot 29/7]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879
do-zo 14-18u
❑ ‘Emiel Zeno – Part 3/3’ [tot 20/5]
❑ Johann Arens [24/6 tot 22/7]
❑ Lois Richard [24/6 tot 22/7]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44
di-zo 11-18u
❑ ‘Duizend woorden zeggen meer dan
deze foto’s’ – Steven de Kok [tot 2/9]
❑ Jan Banning [tot 2/9]

PS
Madurastraat 72
vr-za 13-17u
❑ Janine van Oene [20/5 tot 30/6]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘JaGaTa. Tekeningen, werk op papier’
– Henri Jacobs, Patrick Gabler, Koen
Taselaar [tot 10/6] ❑ ‘Esse Est Percipi
#Whatever. Tekeningen’ – Kim Hospers
[17/6 tot 15/7]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537
wo-za 13-18u
❑ ‘Boogie Boogie RhythmSection.de –
international group of abstract artists’
[tot 20/5] ❑ ‘OH NO ROKOKO’ – Lucas
Hoeben, Eric Martijn [26/5 tot 1/7]
Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000
dagelijks 9-17u
❑ ‘High Society – vier eeuwen glamour’
– Cranach, Veronese, Velázquez,
Gainsborough, Sargent, Manet... [tot 3/6]
❑ ‘Ed van der Elsken door de ogen van
Jan de Bont’ [tot 3/6] ❑ ‘ Chillida in de
Rijksmuseumtuinen’ [22/6 tot 23/9]
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
wo-za 13-18u
❑ ‘Tour & Taxis’ – Marthe Wéry [tot
26/5] ❑ Peter Davis, Martina Klein [2/6
tot 30/6]
Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Ik ben een geboren buitenlander –
Aspecten van migratie in de collectie van
het Stedelijk Museum’ [tot 3/6] ❑ ‘Keith
Haring Canvas Returns to the Stedelijk’
[tot 3/6] ❑ ‘The Mad Masters’ – Stefan
Tcherepnin [tot 3/6] ❑ ‘Traversée du
Fantasme’ – Catherine Christer Hennix
[tot 27/5] ❑ ‘Freedom is Recognized
Necessity – Collectiepresentatie met
werk uit de voormalige Sovjetrepublieken’ [tot 12/8] ❑ ‘Forever Young –
Fotografie en Vergankelijkheid’ [tot
12/8] ❑ Ettore Sottsass (1917-2007)
[tot 2/9] ❑ ‘Coded Nature’ – Studio Drift
[tot 26/8] ❑ ‘A Fragile Beauty – Günther
Förg (1952–2013)’ [26/5 tot 14/10]
❑ ‘Gebroeders Djaya – Revolusi in het
Stedelijk’ [9/6 tot 2/9] ❑ ‘Amsterdam
Magisch Centrum. Kunst en tegencultuur
1967-1970’ [7/7 tot 6/1/2019]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98
di-vr 11-17u, za 12-17u
❑ ‘So Far, So Good’ – Helen Frik, Marnix
Goossens, Hannah Joka, Lisa Sebestikova
[tot 23/6] ❑ ‘Michael Tedja & guests’
[30/6 tot 25/8]
Galerie Ramakers
Toussaintkade 51 – 070 363 43 08
wo-za 12-17u, zo 13-17u
❑ Michael Johansson [tot 20/5]
❑ ‘Enclosed Volume. Sculpturen,
schilderijen’ – Geert Baas, Niko de Wit,
Yumiko Yoneda [27/5 tot 1/7]
❑ ‘Zomeropstelling’ – Michel
Hoogervorst, Ien Lucas, Sjoerd Buisman,
Hieke Luik, Ossip [8/7 tot 22/7]
GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 11-18u
❑ ‘Life is funny, my deer’ – Thorsten
Brinkmann [tot 17/6]
Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 10-17u
❑ Morgan Betz [tot 3/6]
❑ Jean Brusselmans [tot 10/6]
❑ Richard Hutten [tot 19/8] ❑ ‘100%
make-up. Vazen van Allessandro Mendini’
[tot 29/8] ❑ ‘Naar buiten! School van
Barbizon’ [tot 24/6] ❑ Max Liebermann
[tot 24/6] ❑ ‘The Female Touch’ [tot 8/7]
❑ ‘Art Nouveau in Nederland’ [tot
28/10] ❑ ‘De Haagse School &
Scheveningen’ [7/7 tot 16/9] ❑ ‘Aan Zee
– Mondriaan, Toorop, Van Heemskerck en
Hart Nibbrig’ [14/7 tot 18/11]

The Merchant House
Herengracht 254 – 020 845 5955
vr: 12-19u30 (en op afspraak)
❑ ‘Making Things Happen: Young Artists
in Dialogue III’ – Boris Chouvellon &
Mengzhi Zheng [tot 8/7]

Grafische Werkplaats
Prinsegracht 16 – 070 360 93 87
ma-vr 10-17u, extra open: 8/6: 17-23u,
9/6 & 10/6: 13-17u
❑ ‘Festival Analog Patronen’ – Rachel
Bacon, Suzan Drummen, Anne Geene,
Christie van der Haak, Wouter
Willebrands... [25/5 tot 16/6]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 9-18u, vr 9-22u
❑ ‘Van Gogh & Japan’ [tot 24/6]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 10-17u
❑ ‘Utopia’ – André Volten [tot 25/5]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en
Rietveld Huis – Europaboulevard 2
06 100 875 43
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Machine Wilderness’ – Ian Ingram,
Driessens & Verstappen, Rihards Vitols,
Jip van Leeuwenstein [20/5 tot 8/7]
❑ ‘Cloud Sequencer’ – Ronald van der
Meijs [20/5 tot 8/7]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b
070 3653186
do-zo 13-17u
❑ ‘Downtime’ – Lotte Geeven, Vibeke
Mascini, Oscar Santillán, Yeb Wiersma
[tot 27/5]
Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 /
0628900691
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP-10 ‘The Future is Female’ –
Kunstlezen met Twan Janssen’ – Lily van
der Stokker, Yael Davids, Rosemarie
Trockel, Sylvie Fleury, Jessica
Stockholder... [27/5 tot 15/7]

Arnhem
DE GROEN Fine Art Collection
Weverstraat 40 – 026 3033 455
wo-zo 10-18u
❑ Erik Wesselo [tot 10/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
❑ ‘OpZicht: Ymke Vertelman’ [tot 8/7]
❑ ‘My Practice, My Politics. Werk van
alumni en studenten van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten Den
Haag’ [19/5 tot 15/7] ❑ ‘Ondertussen:
Kim David Bots ‘ [19/5 tot 1/7]
❑ ‘OpZicht: Lisa van Casand’ [11/7 tot 2/9]
Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828
wo-zo 11-17u
❑ ‘J’essaye de me reconstruire’ – Ronny
Delrue [tot 17/6]
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143
wo-zo 11-17u
❑ ‘Anatomy of the Digital’ – Daleen
Bloemers, Joachim Coucke, Kok &
Deiman, Thomas Hämén, Ian Paul de
Ruiter, Marleen Sleeuwits [tot 17/6]
Dordrecht
Dordrechts Museum
Museumstraat 40 – 078 770 8708
di-zo 11-17u
❑ ‘Johan Barthold Jongkind (18191891) / Jongkind & vrienden’ – Monet,
Sisley, Boudin, Daubigny... [tot 27/5]
❑ ‘Verstild Dordrecht – op de drempel
van de 20ste eeuw ‘ [tot 27/5]
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Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78
dagelijks: 8-20u
❑ ‘Concepts of Time’ [23/5 tot 2/9]
Maastricht
Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90
di-zo 11-17u
❑ ‘Verzameling Jacques & Miny
Defauwes’ [tot 27/5] ❑ ‘Beating around
the bush. Episode #5 – Old masters never
die Starring’ – Edward Lipski, Johan
Tahon, Helen Verhoeven [tot 2/12]
❑ ‘Making Money For My Friends’ –
Juliaan Andeweg, Bob Eikelboom, Daniel
van Straalen [tot 24/6] ❑ ‘The Death of
Melanie Bonajo’ [tot 28/10]
❑ ‘Unleashed’ – Hans Lemmen en Roger
Ballen [1/6 tot 2/12]

Sittard
Museum De Domijnen
Ligne Sittard – Ligne 5, 6131
046 4513460
di-zo 11-17u
❑ ‘Object Love. Een tentoonstelling over
onze intieme relatie met dingen’ – Erwin
Wurm, Melanie Bojano, Maria Roosen,
Bill Woodrow... [tot 2/9]
Tilburg
De Pont – Museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013 543 83 00
di-zo 11-17u, do 11-20u
❑ Rineke Dijkstra [tot 22/7]
❑ ‘Landlines en ander recent werk’ –
Sean Scully [tot 26/8]

Marres – Huis voor Hedendaagse
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07
di-zo 11-17u
❑ ‘Dreaming Awake. Developed by Luiza
Mello and Valentijn Byvanck in
collaboration with Dominique
Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann
Mangrané and Luiz Zerbini’ [tot 3/6]
❑ ‘Nude in the Studio ‘ – Marijn van
Kreij [30/6 tot 9/9]
Middelburg

Utrecht

Onomatopee – bookshop and
exhibition space
Willemstraat 27 – (0)408433854
do-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘The Trouble with Value’ – Rachel
Carey, gerlach en koop, Karolina
Grzywnowicz, Arnoud Holleman and Gert
Jan Kocken, Adrian Paci... [tot 27/7]

Vleeshal Middelburg
Markt 1 / Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Traumatized Lemon’ – Andrea Éva
Gyóri [tot 17/6] ❑ ‘Paranoid House’
– Anders Dickson, Philipp Gufler, Henna
Hyvärinen, Becket Mingwen, Sophie
Serber [1/7 tot 30/9]

BAK, basis voor actuele kunst
Pauwstraat 13a – 030 231 61 25
wo-zo 13-19u
❑ ‘First Person Plural: Empathy,
Intimacy, Irony, and Anger’ – Doug
Ashford, Sven Augustijnen, Tala Madani,
Liz Magic Laser, Eva en Franco Mattes,
Otobong Nkanga, Sarah Vanhee [tot 22/7]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze
publieke ruimte’ [tot 31/3/2019]
❑ ‘The Making of Modern Art – Een
verhaal over moderne kunst ‘ [tot
3/1/2021] ❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot
3/1/2021] ❑ ‘Werksalon – activities with
constituencies ‘ [tot 3/1/2021]
❑ ‘Museum als Parlement. Het
Volksparlement van Rojava in het Van
Abbemuseum’ [tot 17/3/2019]
❑ ‘Handelsmerken’ [tot 1/7] ❑ ‘Graphite
Knots’ – Gam Bodenhausen [tot 16/9]
❑ ‘Max Ernst: De 1000-jarige astronaut
Uit de collectie Schmidt’ [tot 31/7]
❑ ‘30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst’
[14/7 tot 30/9]

Otterlo

Eindhoven
MU
Torenallee 40-06 – 040 296 16 63
ma-vr 10-18u, za 11-17u, zo 13-17u
❑ ‘The Objectivist Drug Party’ – Zach
Blas [tot 8/7] ❑ ‘Genomic Intimacy’ –
Heather Dewey-Hagborg [tot 8/7]

Enschede
Concordia
Langestraat 56 – 053 430 09 99
di,wo,vr 10-18u, do 10-21u, za 10-17u,
zo 12-17u
❑ ‘Vormaliteit’ – Kevin Bauer [tot 1/7]
Groningen
Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
❑ ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg
1918-1928. 100 jaar De Ploeg’ [26/5 tot
4/11]
Heerenveen
Museum Belvédère
Oranje Nassaustraat 12 – 0513 644 999
di-zo 11-17u
❑ ‘Giorgio Morandi en Bologna’ [tot 10/6]
Heerlen
SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200
di-zo 11-17u
❑ ‘27 EAP. Euregionale Architectuur
Prijs 2017’ [tot 15/12] ❑ ‘Klushuis; Van
Bijlmermeer tot Bleijerheide’ [tot 17/6]
❑ ‘Muurschildering’ – Femmy Otten [tot
30/9]
Heino/Wijhe
Museum De Fundatie – Kasteel Het
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Paul Citroen & Yoke Matze’ [tot 3/6]
❑ Jan Cremer [tot 3/6]
Leeuwarden
Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00
di-zo 11-17u
❑ ‘Phantom Limb – Art beyond Escher ‘
– Marc Philip van Kempen, Funda Gül
Özcan, Lieven Hendriks, Thomas Huber,
Patrick Corillon... [tot 6/1/2019]
❑ ‘Escher op reis’ [tot 28/10]
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Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57
di-zo 11-17u
❑ ‘Alles en Niets’ – Jan Henderikse [tot
10/6] ❑ Edgard Tytgat (1879-1957) [tot
2/9] ❑ ‘De tuinen van Elspeth Diederix’
[23/6 tot 30/9] ❑ ‘Hollandse nieuwe.
Recente aanwinsten’ – Daan van Golden,
Evelyn Taocheng Wang, Femmy Otten,
Zoro Feigl... [23/6 tot 30/9]

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75
di-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Stories – Dutch Design Damask’ [tot
4/11] ❑ ‘1920’s Jazz Age – Fashion &
Photographs’ [tot 27/5] ❑ ‘Kleur &
Abstractie. Generaties in Dialoog’ –
Peter Struycken, Rafaël Rozendaal, Lam
de Wolf, Bertjan Pot, Formafantasma...
[tot 3/3/2019] ❑ ‘Simply Scandinavian /
Nordic Design 1945-2018’ [9/6 tot 11/11]
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Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.958
di-zo 11-17u
❑ ‘Monk’ – Johan Tahon [tot 25/11]
❑ ‘Design III’ – Floris Wubben [tot 25/11]
❑ ‘100 jaar Princessehof’ [tot 31/12]

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u (beeldentuin open tot
16u30)
❑ ‘Oversprong’ – Jean-Marc Bustamante,
Lucio Fontana, François Morellet, Louise
Nevelson, Michelangelo Pistoletto... [tot
26/8] ❑ Sjoerd Buisman [tot 30/9]
❑ ‘Odilon Redon. La littérature et la
musique’ [2/6 tot 9/9]
Rotterdam
A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Assemblages of Intimacy’ – Eamonn
Harnett i.c.w. Suzanne Wallinga [tot
24/6]
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-wo 11-17u, do 11-21u, vr-zo 11-17u
❑ ‘Dissident Gardens’ [tot 23/9]
❑ ‘Steve Bannon: A Propaganda
Retrospective Een tentoonstellingsproject
van Jonas Staal’ [tot 23/9]
Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201
do-za 12-18u
❑ ‘Ambulance Heaven’ – Roi Alter [tot
30/6] ❑ ‘Sculpture As Stranger’ – Alice
Guareschi [tot 30/6]
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Hyperrealisme: Sculptuur’ – George
Segal, Duane Hanson, John DeAndrea,
Juan Muñoz, Berlinde de Bruyckere,
Maurizio Cattelan... [tot 1/7]
❑ ‘Chinese Journey’ – Eli Dijkers [tot
19/8] ❑ ‘The dark side of Dick Bruna’
[tot 19/8] ❑ ‘Viktor&Rolf: Fashion
Artists 25 Years’ [27/5 tot 30/9]
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400
di-zo 11-17u
❑ ‘BABEL – Oude meesters terug uit
Japan’ [tot 21/5]
❑ ‘Perfecte eenvoud’ – Geert Lap [tot
13/1/2019]
❑ Tomas Rajlich [tot 27/5]
❑ ‘Sensory Spaces 13’ – Anne Hardy [tot
27/5] ❑ ‘Gelatin: Vorm – Fellows –
Attitude’ [19/5 tot 12/8]
❑ ‘Hot glue’ – Bertjan Pot [9/6 tot 30/9]
❑ ‘Sensory Spaces 14: Latifa Echakhch’
[9/6 tot 30/9]
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Charlotte
Dumas’ [tot 9/12]
❑ ‘Big Heads’ – Martin Schoeller [19/5
tot 2/9]
❑ ‘Architectuur en mensen’ – Werner
Mantz (1901-1983) [19/5 tot 2/9]
TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98
di-zo 11-18u
❑ ‘Anytime Now’ – Pedro Gómez-Egaña,
Olphaert den Otter, Thomson &
Craighead, Anton Vrede [tot 10/6]
Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Een tentoonstelling met installaties
door Susana Mejía, Pamela Rosenkranz
en Anicka Yi’ [tot 19/8]
❑ ‘Een nieuw werk van Teresa Margolles’
[tot 26/8]
❑ ‘Zonder titel’ – Jef Geys, Federico
Herrero, Angie Keefer, Manuel Raeder
[tot 2/9] ❑ ‘Irene Kopelman, een
solotentoonstelling’ [tot 26/8]

ats
pla
k
r
e
g
e W Haa
sch Den
i
f
a
Gr

Schiedam
De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 473 81 23
vr-zo 13-17u
❑ ‘The Eye is the Centre / Magnify Me.
Gastcurator: Anke Roder ‘ [tot 15/7]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 11-17u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst
en vormgeving 1915-1930’ [tot
31/12/2019] ❑ ‘De Wereld van Utrecht
– Topstukken uit de vijf collecties’ [tot
30/4/2021] ❑ ‘Erich Wichman
(1890-1929): Vrije radicaal’ [tot 24/6]
❑ ‘Reflections’ – Jan Taminiau [tot 26/8]
Vijfhuizen
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023 5589 013
di-zo 13-17u
❑ ‘Sequoia Grove’ – Eva-Fiore
Kovacovsky [tot 1/7] ❑ ‘Ancient Workers’
– Catherine Biocca [tot 1/7]
Wassenaar
Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660
11-17u
❑ ‘Stage of Being’ – Robert Zandvliet,
Francis Alÿs, Hans Bellmer, Mark
Manders, Thomas Struth... [tot 11/11]
❑ Martin Puryear [tot 27/5]
❑ Shilpa Gupta [tot 21/5]
❑ Wayne Thiebaud [9/6 tot 16/9]
Wijlre
Buitenplaats Kasteel Wijlre
Kerkpad – 043 450 26 16
do-zo 11-17u
❑ ‘G+W Collectie – je marche, j’ouvre
une porte, je ferme une porte’ – Katinka
Bock, Aurélien Froment, Navid Nuur,
Roman Ondák... [tot 10/6]
❑ Tim Eitel [tot 10/6]
Zundert
Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘In de geest van Van Gogh’ – Arnulf
Rainer, Marlene Dumas, Nel Aerts,
Robert Zandvliet, Marc Mulders... [tot
20/5] ❑ ‘Naar Van Gogh’ – Suat Ogüt,
Matthew Day Jackson, Raul Ortega
Ayala, Niek Hendrix, Stijn Peeters, Vik
Muniz [3/6 tot 6/1/2019]
Zwolle
Museum de Fundatie – Paleis aan de
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de
Blijmarkt – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Dromos. Painting 1993-2017’ – Neo
Rauch [tot 3/6] ❑ ‘Japanese Paintings’
– Jasper Krabbé [16/6 tot 2/9]
❑ ‘schilderijen en werken op papier’
– Fritz Klemm [16/6 tot 2/9]

Zwitserland
Aarau
Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Nested’ – Su-Mei Tse [tot 12/8]
❑ ‘Pictures for Everyone. Prints and
Multiples 1980-2018’ – Thomas Huber
[tot 11/11] ❑ ‘On the Road. 10 years of
CARAVAN – Series of Exhibitions of
Young Art’ [tot 30/9]
Basel
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ Bacon – Giacometti [tot 2/9]
❑ Ernesto Neto [30/6 tot 27/7]
Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 11-17u
❑ Michael E. Smith [tot 21/5]
❑ ‘Ultranackt’ – Raphaela Vogel [tot
12/8] ❑ ‘_Human’ – Luke Willis
Thompson [8/6 tot 19/8]
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Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Metropole in Schwarz-Weiss. Paris im
Spiegel der Éditions Paul-Martial’ [tot
24/6] ❑ ‘The Picasso Donation at 50 ‘
[tot 12/8] ❑ ‘Bruce Nauman:
Disappearing Acts’ [tot 26/8] ❑ ‘War
Games’ – Martha Rosler & Hito Steyerl
[tot 2/12] ❑ ‘The music of color’ – Sam
Gilliam, 1967–1973 [9/6 tot 30/9]
❑ ‘Zwiegespräche’ - Maria Lassnig [tot
26/8] ❑ Adolf Wölfi [tot 26/8]
Museum Tinguely
Paul-Sacher-Anlage 1 – 061 681 93 20
di-zo 11-18u
❑ ‘Too early to panic ‘ – Gerda Steiner &
Jörg Lenzlinger [6/6 tot 23/9]
❑ ‘Traces’ – Gauri Gill [13/6 tot 1/11]
Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 – 061 335 32 32
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Disappearing Acts’ – Bruce Nauman
[tot 26/8]
Bern
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Harald Szeemann: Museum of
Obsessions’ [9/6 tot 2/9]
Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Gurlitt: Status Report Nazi Art Theft
and Its Consequences’ [tot 15/7]
❑ ‘Martha Stettler. Eine Impressionistin
zwischen Bern und Paris’ [tot 3/5/2019]
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
(0)31 359 01 01
di-zo 10-17u
❑ ‘Klee in Wartime’ [tot 3/6]
❑ ‘Cosmos Klee’ [1/6 tot 28/10]
❑ Etel Adnan [15/6 tot 7/10]
Luzern
Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09
wo-za 15-20u30, zo 14-18u
❑ ‘Löwensafari. Eine Ausstellung von
«L21» in der Kunsthalle Luzern’ [tot 1/7]
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Shouting is Under Calling’ – Taryn
Simon [tot 17/6] ❑ ‘Karneval der Tiere
Aus der Sammlung des Kunstmuseums’
[tot 6/1/2019] ❑ ‘Gustave Doré – ComicZeichner’ [tot 27/5] ❑ ‘Peace & Plenty’
– Erwin Wurm [9/6 tot 23/9]
❑ Claude Sandoz [7/7 tot 28/10]
St.Gallen
Kunstmuseum St. Gallen
Museumstraße 32 – 071/242.06.71
di-vr 10-12u 14-17u wo 10-12u 14-20u
za-zo 10-17u
❑ Bettina Pousttchi [tot 17/6]
❑ ‘Re-lations’ – Maria Lassnig [tot 23/9]
❑ ‘Traces’ – Roman Signer [26/5 tot
12/8] ❑ Olaf Nicolai [7/7 tot 11/11]
Winterthur
Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ Balthasar Burkhard [tot 21/5]
❑ ‘Enjoy Your Life!’ – Juergen Teller [2/6
tot 7/10]
Kunstmuseum Winterthur
Museumstrasse 52 / Stadthausstrasse 6
052 267 51 62
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Räume besetzen. Werke von
Bildhauerinnen’ [tot 12/8]
❑ ‘Women. Frauenbilder durch die
Jahrhunderte’ [tot 17/6] ❑ ‘The Female
Touch. Porträtminiaturen’ [tot 17/6]
❑ ‘Rembrandt operiert’ [tot 17/6]
❑ Ferdinand Hodler – Alberto
Giacometti [tot 19/8] ❑ ‘Dutch
Mountains. Vom holländischen Flachland
in die Alpen’ [7/7 tot 20/1/2019]
Zürich
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Visionäre Sachlichkeit. Magritte,
Dietrich, Rousseau’ [tot 8/7]
❑ ‘Fashion Drive. Extreme Clothing in
the Visual Arts’ [tot 15/7]
Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Teresa Burga: Aleatory Structures’
[26/5 tot 12/8]
Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
043 446 67 67
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Design Studio: Processes’ [tot
14/4/2019]
❑ ‘Oïphorie: atelier oï’ [tot 30/9]
❑ ‘Collection Highlights’ [tot 31/12/2019]
❑ ‘Ideal Living’ [tot 31/12/2019]
❑ ‘Protest! Resistance Posters’ [tot 2/9]
❑ ‘Revisiting Black Mountain – Black
Mountain College (1933–1957)’ [tot
3/6] ❑ ‘PA-DONG! The Furniture of Susi
and Ueli Berger’ [29/6 tot 19/8]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt
op 15 juli 2018. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2018 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on July 15th, 2018.
Please send your information before
June 15th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Personalia
Eddy Bettens Tekstschrijver. Vertaalt regelmatig voor De
Witte Raaf.
Hans Demeyer Lecturer Dutch & Comparative Literature
aan University College London en redacteur van nY. Samen
met Sven Vitse redigeerde hij de bundel artikelen Woekering
en weigering: Metamorfosen en identiteit in het werk van Jacq
Vogelaar (Tielt, Lannoo, 2018).
Arnold Heumakers Essayist en criticus voor NRC
Handelsblad. Hij was docent bij de vakgroep Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA). Hij publiceerde onder meer de essaybundels Schoten
in de concertzaal. Over literatuur, politiek en het Kwaad
(Amsterdam, Arbeiderspers, 1993) en De schaduw van de
Vooruitgang (Amsterdam, Querido, 2003). Drie jaar geleden
verscheen zijn boek De esthetische revolutie – hoe Verlichting
en Romantiek de Kunst uitvonden (Amsterdam, Uitgeverij
Boom, 2015).
Erwin Jans Dramaturg bij Toneelhuis (Antwerpen). Bij de
AP Hogeschool Antwerpen doet hij onderzoek naar drama
en Vergeten Vlaams Repertoire. Samen met Eric Clemens
schreef hij het essay De democratie onder vragen (Antwerpen,
Uitgeverij Vrijdag, 2010), dat ook in het Frans verscheen.
Met Eric Corijn, Ivo Janssens en Nico Carpentier schreef hij
Kunst in deze wereld (Brussel, Demos, 2011). In 2017 realiseerde hij de bloemlezing De waterdrager en de dorstige. Tien
theaterteksten van Tone Brulin (Brussel, T-boeken).
Rudi Laermans Gewoon hoogleraar Sociale Theorie aan
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven.
Recent publiceerde hij het boek Moving Together: Making and
Theorizing Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015),
Klein lexicon van het managementjargon. Een kritiek van de
nieuwe newspeak (i.s.m. Lieven De Cauter en Karel
Vanhaesebrouck, Antwerpen, epo, 2016) en Max Weber
(i.s.m. Dick Houtman, Amsterdam, Boom, 2017).
Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicatie: Mock
Humanity! Two essays on James Ensor’s grotesques (Gent,
A&S/books, 2018).
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Rudi Laermans – Post-intellectuality
Laermans starts with the observation that, as a social figure, the
intellectual is ‘dead’ or non-existent nowadays – as far as intellectuals still exist, they are living as ‘ghosts in the catacombs of culture
and society’. He goes on to propose the hypothesis that the ‘death
of the intellectual’ is tantamount to the disconnection of several
characteristics that used to be unified in this figure: ‘free thinking’,
critical commitment, essay writing and public visibility. According
to Laermans a first important rupture in the history of the intellectual occurs when the connection gets lost between commitment
and concern about values on the one hand, and the intellectual’s
‘experience of truth’ on the other. He concludes with a discussion
of two contemporary ‘simulacrum figures’ of the intellectual – the
radical chic academic and the opinion maker – and relates them to
the application of neoliberal logic within the university.
The intellectual – Niklas Luhmann
Hans Demeyer – Exhaustedly Adrift. On Mark Fisher
In this essay Hans Demeyer introduces the work of British cultural
theorist Mark Fisher (1968-2017). Starting from a characterization of the ‘free intellectual’ as a precarious labourer, for whom
work exhausts mental health, it both sketches Fisher’s intellectual
biography and covers the dominant preoccupations of his critical
production. It discusses his desire to revitalize the ‘popular modernism’ he encountered in his youth, qualifies his practice as blogger and reviewer in terms of ‘structures of feelings’, and traces his
leftist political and aesthetic critique of late capitalism. Although
Fisher’s work offers an escape from the personal, a final section asks
if it allowed for instances of compassion.
cultural theory – Mark Fisher – the Intellectual
Bart Verschaffel – Losing with style. Living and writing according to Dirk Lauwaert
Verschaffel characterizes the writing practice of Flemish essay
writer Dirk Lauwaert as an existential project: a lifelong attempt to
‘lose with style’ and to escape from the inability to live. According to
Verschaffel, the intense confession of the unliveability of existence
is the basis of Lauwaert’s critical work. As existence is unliveable,
it needs to receive a form (to become liveable). Lauwaert finds these
forms in fiction, in the first place film, which is for him the art par
excellence that ‘shows bodies and looks at bodies, that conceives of
hundreds of different ways to express emotions and consciousness
in corporeality’. The urge to make (the nakedness of) life liveable
also supports Lauwaert’s interest in clothing, within film and real
life. Writing, for Dirk Lauwaert, was tantamount to giving ‘form’ to
one’s own life: his texts were like images in which the writer could
appear and disappear, show himself and withdraw.
Dirk Lauwaert (1944-2013) – Essay Writing
Eddy Bettens – Words in the wind. Reading notes
Bettens writes about literary ‘short forms’ and books that consist
of nothing more than ‘notes’ – the classical example being the
so-called Waste Books by Georg Christoph Lichtenberg. Authors
like Lichtenberg, Sei Shonagon, Gerhard Amanshauser, Georges
Perros… practise a minimalistic, free and almost passive form of
writing, that ranges from making notes to writing down quotations
or even just highlighting parts of an existing text with lines in the
margin. Often these unpretentious ‘note books’ have something
dilettantish about them, but they also possess ‘passive virtues’ like
resignation and reticence. Bettens concludes that these ‘note writers’ are endowed with the extraordinary capacity for ‘writing with
an open hand’.
Gerhard Amanshauser – Literature
Arnold Heumakers – The tension between art, politics and
life. On Erich Wichman, free radical in Centraal Museum
Utrecht
While visiting the exhibition Erich Wichman, free radical in the
Centraal Museum Utrecht, Arnold Heumakers found himself asking: is the art of Erich Wichman (1890-1929) ‘left’ or ‘right’, or is
this question out of place? In this essay, Heumakers explores the
biography, writings and art of Wichman, who is known to have
been an extreme-right agitator and by some is even considered the
first fascist of the Netherlands. He finds that Wichman’s writings
hardly contain any statements about the social function of art, but
at the same time remarks that a certain Nietzschean vitalism links
his views on art and politics. Furthermore Heumakers observes
that Wichman’s ‘fascist writings’ (mainly Fascism in the Netherlands
from 1925) are remarkably unpolitical and that his art can be regarded at most as a mere illustration of his rebellious political ideas.
Art and Fascism – Dutch Art – Erich Wichman (1890-1929) –
Fascism
Erwin Jans – Orientalism Now!
Forty years ago Edward Said published Orientalism (1978). This
book has had an enormous impact on postcolonial theory, literary
theory, cultural studies, and oriental studies. It also plays a major
role in contemporary discussions on ‘whiteness’ in the art world.
In this article, however, Erwin Jans reminds us of the critical reception of Said’s book, mainly from Marxist circles, and Said’s response
to this critique. Jans concludes that the popularity of Said’s book
has contributed to the dominance of a binary and schematic way
thinking about the self and the other.
Edward Saïd – Postcolonial theory
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GALERIE
NOUVELLES
IMAGES
Westeinde 22
+31 (0)70/346.19.98
di–vr 11:00–17:00
za 12:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

SO FAR, SO GOOD
Helen Frik, Marnix Goossens,
Hannah Joka, Lisa Sebestikova
t/m 23/06

Michael Tedja & guests
Opening: 30/06, 16:00
30/06–25/08

GALERIE MAURITS PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
VAN DE LAAR
+31 (0)70/449.29.61
Herderstraat 6
+31 (0)70/364.01.51
wo–za 12:00–18:00
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

JaGaTa

Henri Jacobs, Patrick Gabler,
Koen Taselaar (tekeningen, werk
op papier)
12/05–10/06
Festival HOLAA
08/06–10/06
www.hoogtij.net
Esse Est Percipi #Whatever

STROOM
DEN HAAG
Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85
wo–zo 12:00–17:00
www.stroom.nl

My Practice, My Politics
Werk van alumni van de
Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten Den Haag
19/05–15/07

Ondertussen: Kim David Bots
19/05–01/07

OpZicht: Ymke Vertelman
16/05–08/07

OpZicht: Lisa van Casand
11/07–02/09

De Beeldengalerij: Onthulling
Gabriel Lester
21/06

Kim Hospers (tekeningen)
17/06–15/07

GALERIE
RAMAKERS
Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08
wo–za 12:00–17.00
zo 13:00–17:00
www.galerieramakers.nl

Michael Johansson (Site specific
werk en recente sculpturen)
t/m 20/05

Enclosed Volume
Geert Baas, Niko de Wit, Yumiko
Yoneda (Sculpturen, schilderijen)
Opening: 27/05
27/05–01/07

Zomeropstelling
Michel Hoogervorst, Ien Lucas,
Sjoerd Buisman, Hieke Luik,
Ossip
08/07–22/07

+31 (0)62/890.06.91
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

PP-10: THE FUTURE IS FEMALE
Kunstlezen met Twan Janssen
Kunstenaars: Yael Davids, Karin
Sander, Roos van Haaften, Lucia
Tallova, Rose Wylie, Aase Seidler
Gernes, Corita Kent, Lily van
der Stokker, Rosemarie Trockel,
Sylvie Fleury, Danielle Kwaaitaal,
Katharina Grosse & Annemarie
van Splunter
Teksten: Twan Jansen
Concept: Francis Boeske
27/05–15/07
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