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ROLAND BARTHES

[…]
Nog voordat hij aan de slag gaat, ondervindt 
de student de gevolgen van een reeks 
scheidslijnen. In zijn hoedanigheid van jon-
gere behoort hij tot een klasse die wordt 
gedefinieerd door haar improductiviteit; hij 
is geen bezitter en geen producent, hij staat 
buiten het ruilproces, en zelfs, om zo te zeg-
gen, buiten de uitbuiting; maatschappelijk 
gesproken is hij uitgesloten van elke benoe-
ming. In zijn hoedanigheid van intellectueel 
is hij onderworpen aan de hiërarchie van de 
verschillende soorten arbeid; hij wordt 
ge acht deel te nemen aan een vorm van spe-
culatieve luxe, waarvan hij nochtans niet 
kan genieten omdat hij er geen zeggenschap 
over heeft, dat wil zeggen dat hij er niet naar 
eigen inzicht over kan communiceren. In 
zijn hoedanigheid van onderzoeker is hij 
veroordeeld tot de scheiding van de vormen 
van discours: aan de ene kant het discours 
van de wetenschappelijkheid (discours van 
de Wet) en aan de andere het discours van 
het verlangen, oftewel het schrijven.

***

Arbeid (onderzoeksarbeid) moet worden 
opgenomen in het verlangen. Als die opna-
me niet plaatsvindt, is arbeid treurig, functi-
oneel, vervreemd, alleen gemotiveerd door 
de noodzaak een examen af  te leggen, een 
diploma te halen, een stap op de carrière-
ladder te zetten. Om verlangen in mijn 
arbeid te laten doordringen, moet die arbeid 
van mij worden gevraagd, niet door een col-
lectiviteit die zich wil vergewissen van mijn 
inspanningen (van de moeite die ik me heb 
getroost) en boekhoudkundig wil bijhouden 
of  de investeringen waarvan ik het voor-
werp ben wel rendabel zijn, maar door een 
levende verzameling lezers, in wie het ver-
langen naar de Ander (en niet de controle 
door de Wet) hoorbaar is. Maar wat we in 
onze maatschappij, in onze instituties vra-
gen aan de student, aan de jonge onderzoe-
ker, aan de intellectuele arbeider, is nooit 
diens verlangen; we vragen hem niet te 
schrijven, we vragen hem te spreken (tot ver-
velens toe uiteenzettingen te geven) of  ‘ver-
slag uit te brengen’ (met het oog op regel-
matige controles).
 Hier was het de opzet dat de onderzoeks-
arbeid van meet af  aan onderhevig zou zijn 

aan een sterke vraag, geformuleerd buiten 
de institutie om, en die alleen de vraag naar 
het schrijven kan zijn. Natuurlijk is wat in 
dit nummer staat maar een stukje utopie, 
want het spreekt voor zich dat de maat-
schappij niet bereid is de student, en in het 
bijzonder de student ‘letteren’, op grote, 
institutionele schaal dit geluk te gunnen: 
dat men hem nodig heeft; niet zijn toekom-
stige competentie of  functie, maar zijn hui-
dige passie.

***

Misschien is het tijd om vraagtekens te zet-
ten bij een welbepaald fabeltje: het fabeltje 
dat onderzoek zich laat uiteenzetten, maar 
zich niet laat schrijven. Een onderzoeker 
zou in wezen iemand zijn die materialen 
vergaart, zijn of  haar problemen zouden 
zich alleen op dat niveau stellen; tegen de 
tijd dat de ‘resultaten’ moeten worden 
gecommuniceerd, zouden alle problemen al 
zijn opgelost; ‘vormgeven’ zou niet meer 
zijn dan een vage eindverrichting, die dank-
zij een paar op de middelbare school aange-
leerde ‘uitdrukkingstechnieken’ in rap 
tempo zou worden afgehandeld, en met als 
enige beperking dat je je zou moeten onder-
werpen aan de vaste regels van het genre 
(‘helderheid’ nastreven, beelden weglaten, 
de wetten van de bewijsvoering respecte-
ren). Maar al zou de student in de sociale 
weten schappen zich tot simpele ‘uitdruk-
kingstaken’ beperken, dan nog is hij zeer 
ondermaats toegerust. En wanneer het 
onderzoeksobject bestaat uit Tekst (we 
komen nog op dit woord terug), wordt de 
onderzoeker voor een lastig dilemma 
geplaatst: ofwel over de Tekst spreken vol-
gens de conventionele code van het com-
municatieve schrijven [l’écrivance], dat wil 
zeggen de gevangene blijven van het ‘imagi-
naire’ van de geleerde, die buiten zijn onder-
zoeksobject wenst te staan, of, nog erger, 
meent te staan, en die in alle onschuld, in 
alle zelfverzekerdheid, zijn eigen taalge-
bruik in een positie van exterritorialiteit 
denkt te kunnen plaatsen; ofwel zelf  toetre-
den tot het spel van de betekenaar, tot de 
grenzeloosheid van de verwoording [l’énon-
ciation], in één woord: ‘schrijven’ (wat niet 
hetzelfde is als domweg ‘goed schrijven’), 
het zelfgewaande ‘ik’ ontdoen van zijn ima-
ginaire schil, van de wetenschappelijke code 
die bescherming biedt maar ook misleidend 
is, in één woord het subject dwars over het 

wit van de pagina gooien, niet om het ‘uit te 
drukken’ (het gaat hier niet om ‘subjectivi-
teit’), maar om het te versnipperen – anders 
gezegd, buiten de oevers van het reguliere 
onderzoeksdiscours treden. Natuurlijk wil-
len we juist dit buiten de oevers treden van 
het discours, hoe gering ook, in dit nummer 
ten tonele voeren: een overvloeien dat wis-
selt afhankelijk van de auteurs; we hebben 
niet de voorrang willen geven aan deze of  
gene schrijftrant; wat telt, is dat de onder-
zoeker op minstens één niveau (kennis, 
methode, enunciatie) besluit de Wet van het 
wetenschappelijke discours naast zich neer 
te leggen. (Het discours van de wetenschap 
is niet per se hetzelfde als de wetenschap; 
het schrijven mag het geleerde discours in 
twijfel trekken, het ontslaat zich daarmee 
allerminst van de regels van wetenschappe-
lijke arbeid.)

***

Onderzoek wordt gedaan om te worden 
gepubliceerd, maar dat gebeurt zelden, 
vooral in de beginfase, die niet noodzakelij-
kerwijs minder belangrijk is dan de eindfa-
se; het succes van onderzoek – vooral als 
het zich op teksten richt – ligt niet in het 
‘resultaat’, een misleidend begrip, maar in 
de reflexieve aard van de enunciatie ervan; 
in elke onderzoeksfase kan het onderzoek 
de taal naar zichzelf  toekeren en zo de 
kwade trouw van de geleerde doen wijken 
– in één woord, de auteur en de lezer ver-
plaatsen. Toch wordt zoals bekend het werk 
van studenten maar weinig gepubliceerd; 
het gewone doctoraatsproefschrift is feite-
lijk een verdrongen discours. Door hier 
fragmenten uit eerste onderzoeken te publi-
ceren, hopen we die verdringing te bestrij-
den; en wat we op die manier zouden willen 
bevrijden, is niet alleen de auteur, maar 
ook de lezer van het artikel, want de lezer 
(en zeker de lezer van een tijdschrift) is 
evengoed overgeleverd aan de gangbare 
verdeling van gespecialiseerde talen. 
Onderzoek moet iets anders zijn dan de 
schrale arbeid die zich afspeelt hetzij in het 
‘bewustzijn’ van de onderzoeker (een pijn-
lijke, autistische vorm van monoloog), het-
zij in de povere heen-en-weerbeweging 
waarbij de onderzoekspromotor de enige 
lezer van het geschrevene is. Onderzoek 
moet worden heringevoerd in de anonieme 
circulatie van taal, in de verstrooiing van 
de Tekst.

‘The world of  research has gone 
berserk / Too much paperwork,’ 
zong Bob Dylan op zijn plaat 
Modern Times uit 2006. Onderzoek 
is alomtegenwoordig. De dagelijkse 
nieuwsstroom bevat altijd wel min-
stens een paar ‘onderzoeksresulta-
ten’ die in sterk geconcentreerde 
vorm op ons worden losgelaten, als 
pogingen om begrip aan te reiken 
over één facet van de wereld, vaak 
zo minuscuul en gespecialiseerd 
dat de splinters kennis zich zelden 
tot een geheel laten samenstellen.
 Steeds meer mensen ‘doen’ 
onder zoek. Het is een containerbe-
grip geworden voor intellectueel 
werk, of  het nu wordt uitgevoerd 
door kunstenaars, schrijvers, 
journalisten, fysici, psychologen, 
diëtisten, historici, professoren, 
geneeskundigen of  privédetecti-
ves. De keuze voor juist deze term 
drukt echter ook de hoop uit – of  is 
het een verplichting? – dat al deze 
vaak weinig tastbare bezigheden 
uiteindelijk heldere, eenduidige en 
transparante resultaten opleveren, 
en dat ze bijgevolg kunnen wor-
den beoordeeld en geëvalueerd. 
Onderzoek is immers, zo sugge-
reert Van Dale, ‘het verzamelen 
van gegevens om tot een duidelijke 
oplossing voor een probleem te 
komen’. Wie onderzoek doet, werkt 
een procedure af, en over procedu-
res kunnen toch geen misverstan-
den bestaan?
 Gelukkig is het zo eenvoudig 
niet. Dit nummer van De Witte 
Raaf is in zekere zin ook een staal-
tje van experimenteel onderzoek. 
De vraag is: welk onderzoek is 
recentelijk in boekvorm gepubli-
ceerd door kunstwetenschappers 
én door kunstenaars? In de Lage 
Landen bestaat immers de mo-
gelijkheid (in Vlaanderen sinds 
2004, in Nederland sinds 2010) 
voor musici, kunstenaars en 
ontwerpers om een doctoraat te 
behalen. Naast het traditionele 
doctoraat in de kunstwetenschap-
pen is er nu ook een doctoraat in 
de kunsten, hoewel de precieze 
invulling en de bestaansreden 
ervan nog geregeld ter discussie 
staan. Beide soorten onderzoek 
verschijnen regelmatig in boek-
vorm – als handels editie van een 
klassiek proefschrift, of  als pu-
blicatie waarmee een kunstenaar 
een titel probeert te behalen. Op 
de volgende pagina’s worden vijf  
gepubliceerde doctoraten in de 
kunsten gerecenseerd: van Stoffel 
Debuysere, Mekhitar Garabedian, 
Jasper Rigole, Erik Hagoort en 
Carla Swerts. Ook worden er vijf  
handelsedities van proefschriften 
in de kunst-, theater-, architec-
tuur- of  designwetenschappen 
besproken: van Katarzyna Ruchel-
Stockmans, Tim Verlaan, Nele 
Wynants, Katarina Serulus en 
Sandra Kisters. Daarnaast is er 
aandacht voor drie boeken met 
‘postdoctoraal’ onderzoek, van 
vorsers – Wouter Davidts, Sophie 
Berrebi en Johan Pas – die hun 
proefschrift al een tijdje hebben 
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***

De hiernavolgende studies zijn onderzoeken 
in de zin dat ze de interpretatie (van oude tek-
sten) willen vernieuwen. De interpretatie 
vernieuwen: het is niet de bedoeling om de 
oude eisen die aan interpretatie werden 
gesteld door nieuwe wetenschappelijke regels 
te vervangen, maar eerder om ons te kunnen 
voorstellen dat een vrije lectuur eindelijk de 
norm van ‘literaire studies’ zou zijn. De vrij-
heid waar het hier om gaat is uiteraard niet 
om het even welke vrijheid (vrijheid is in 
strijd met de willekeur van het om het even 
wat): wie een onschuldige vrijheid claimt, 
laat de aangeleerde, stereotiepe cultuur 
terugkeren (het spontane is het onmiddellijke 
veld van wat al eerder is gezegd) – hetgeen 
onherroepelijk zou leiden tot de terugkeer 
van het betekende [le signifié]. De vrijheid die 
in dit nummer ten tonele wordt gevoerd is de 
vrijheid van de betekenaar [le signifiant]: de 
terugkeer van woorden, woordspelletjes, 
eigennamen, citaten, etymologieën, vormen 
van reflexief  discours, vormen van lay-out, 
van wit, van combinatoriek, van taalweige-
ring. Die vrijheid moet een virtuositeit zijn: de 
vrijheid waardoor je in de primaire tekst, hoe 
oud ook, eindelijk het devies van elk schrij-
ven kunt lezen: er zit beweging in.

***

Interdisciplinariteit, waar tegenwoordig zo 
veel om te doen is, ligt niet in het tegenover 
elkaar stellen van reeds bestaande discipli-
nes (geen enkele daarvan geeft zichzelf  
immers vrijwillig over). Om aan interdisci-
plinariteit te doen, volstaat het niet een 
‘onderwerp’ (een thema) te nemen en daar 
een paar takken van wetenschap bij te 
halen. Interdisciplinariteit bestaat erin een 
nieuw object, dat aan niemand toebehoort, 
in het leven te roepen. De Tekst is, naar ik 
meen, zo’n object.

***

De semiotische arbeid die sinds een vijftiental 
jaar in Frankrijk is verricht, heeft namelijk 
een nieuw begrip naar voren geschoven 
waarmee we het begrip ‘(kunst)werk’ gelei-
delijk aan moeten vervangen: de Tekst. De 
Tekst – die we niet kunnen beperken tot het 
traditionele domein van de ‘Literatuur’ – 
heeft door een aantal baanbrekende geschrif-
ten een theoretische grondslag gekregen: de 
Tekst is begonnen als theorie. De studies (je 
zou willen zeggen: de getuigenissen) die hier 
zijn verzameld, beantwoorden aan het 
moment waarop de theorie zich moet opsplit-
sen in afzonderlijke onderzoeksprojecten. 
Wat hier op de voorgrond wordt geplaatst, is 
de overgang van theorie naar onderzoek: 
deze artikelen slaan stuk voor stuk op een bij-
zondere, contingente tekst, die tot de histori-
sche cultuur behoort, maar ze vloeien even-
eens stuk voor stuk voort uit die voorafgaande 
theorie of  uit de analysemethoden die eraan 
ten grondslag hebben gelegen.

***

Op het gebied van de ‘letteren’ voert de 
reflectie over wat onderzoek is tot de Tekst 
(of  althans, laten we vandaag aannemen 
dat reflectie daar vrijelijk toe kan voeren): 
de Tekst is dus, evengoed als het onderzoek, 
het onderwerp van dit nummer.
 De Tekst: laten we dat enkelvoud en die 
hoofdletter niet verkeerd begrijpen. Wan-
neer we de Tekst zeggen, is dat niet om die te 
verheerlijken, er de godheid van een nieuwe 
mystiek van te maken, maar om een massa 
of  een veld aan te duiden dat ons dwingt 
ons partitief  en niet numeratief  uit te druk-
ken: alles wat we over een werk kunnen zeg-
gen, is dat er (een zekere mate van) Tekst in 
zit. Anders gezegd, wanneer we van tekst 
overgaan op Tekst, moeten we de numme-
ring wijzigen; enerzijds is de Tekst geen 
object dat zich leent voor berekening, het is 
een methodologisch veld waarin het ver-
woorde en de verwoording, het becommen-
tarieerde en het becommentariërende, el-
kaar achtervolgen, conform een beweging 
die eerder ‘einsteiniaans’ dan ‘newtoni-
aans’ is; anderzijds is de Tekst niet nood-
zakelijkerwijs exclusief  modern: er kan een 
zekere mate van Tekst zitten in oude literaire 
werken; en juist de aanwezigheid van die 
niet te kwantificeren kiem dwingt ons de 
oude scheidslijnen van de literatuurge-
schiedenis te vertroebelen, achter ons te 
laten; een van de onmiddellijke, evidente 

taken van het jonge onderzoek is om over te 
gaan tot dergelijke schrijfmetingen, om te 
inventariseren wat er aan Tekst zit in 
Diderot, in Chateaubriand, in Flaubert, in 
Gide – dat is wat veel van de hier verzamelde 
auteurs doen; zoals een hunner zegt, die 
daarmee ook impliciet uit naam van ver-
scheidene anderen spreekt: ‘Misschien 
bestaat ons werk alleen maar uit het inven-
tariseren van schrijfflarden die we halen uit 
een spreken waarvoor nog steeds de Vader 
zich garant stelt’. Beter kan niet worden 
gedefinieerd wat – in een oud literair werk 
– Literatuur is en wat Tekst is. Anders 
gezegd: hoe kan dat werk uit het verleden 
nu nog worden gelezen? We moeten deze 
jonge onderzoekers nageven dat ze hun 
arbeid verheffen tot een kritische taak: de 
actuele evaluatie van een voorbije cultuur.

***

Al deze studies vormen een collectief  ge-
baar: wat hier beetje bij beetje wordt afgeba-
kend en ingekleurd is het territorium van de 
Tekst. Laten we een ogenblik van artikel 
naar artikel die gemeenschappelijke hand 
volgen, die niet zozeer een definitie van de 
Tekst schrijft (die is er niet: de Tekst is geen 
concept), maar beschrijft wat de schrijfprak-
tijk inhoudt.
 Allereerst dit, wat noodzakelijk is om de 
waaier aan artikelen die hier zijn gebundeld 
te begrijpen en te aanvaarden: de Tekst ont-
trekt zich aan elke culturele typologie: wie 
het grenzeloze karakter van een literair werk 
laat zien, maakt er een tekst van; al begint de 
reflectie over de Tekst bij de literatuur (ofte-
wel bij een door de institutie tot stand 
gebracht object), daartoe beperkt de Tekst 
zich niet noodzakelijkerwijs; overal waar een 
betekenisgevende activiteit in scène wordt 
gezet volgens regels van combinatie, trans-
formatie en verplaatsing, is er Tekst: in ge -
schreven producties, uiteraard, maar ook in 
het spel met beelden, tekens en voorwerpen: 
in films, in strips, in rituele voorwerpen.
 Vervolgens dit: als ontplooiing van de 
betekenaar is de Tekst vaak in een drama-
tisch debat verwikkeld met het betekende, 
dat de neiging heeft op de betekenaar terug 
te werken; als de Tekst zwicht voor die 
terugwerkende kracht, als het betekende 
triomfeert, is de tekst niet langer Tekst, dan 
is in hem het stereotype niet meer het ludie-
ke object van een secundaire combinato-
riek, maar wordt het tot ‘waarheid’. Het is 
dus logisch dat de Tekst de persoon door 
wie hij tot stand wordt gebracht betrekt in 
wat we een schrijfdrama kunnen noemen 
[…], of  de persoon door wie hij wordt gele-
zen betrekt in een voorafgaande kritische 
evaluatie […].
 En ten slotte is de Tekst voor alles (of  na 
alles) het langdurige proces waarin een 
auteur (het subject van de enunciatie) het 
onherleidbare van zijn of  haar spreken ont-
dekt (of  door de lezer laat ontdekken) en 
erin slaagt ik praat in te ruilen voor het praat. 
Kennis hebben van het imaginaire van de 
expressie, maakt het tot iets ledigs, want het 
imaginaire is miskenning; verschillende stu-
dies proberen hier scherp te stellen op het 
imaginaire van het schrijven […], dan wel 
op het imaginaire van de onderzoeker […].
 De opzet is niet dat deze uiteenlopende 
‘gezichtspunten’ bijdragen aan het afbake-
nen van wat de Tekst is; eerder stelt zich het 
nummer het ontvouwen van de Tekst ten 
doel. We moeten dus weerstand bieden aan 
de neiging deze studies te willen ordenen of  
te willen onderbrengen in een programma; 
hun schrijftrant blijft zeer divers (tot mijn 
spijt moest ik erkennen dat het nodig was 
dit nummer in te leiden, al loop ik nu het 
risico dat ik het een eenheid geef  waarin 
niet iedereen die eraan heeft bijgedragen 
zich noodzakelijkerwijs zal herkennen, en 
dat ik elk van hen een stem verleen die mis-
schien niet helemaal de hunne is: elke inlei-
ding, vanwege de bedoeling tot synthese, is 
tot op zekere hoogte een concessie aan het 
eerdere discours). Wat je zou willen is dat op 
elk moment in dit nummer, los van wat 
eraan voorafgaat en wat erop volgt, het 
onderzoek, het jonge onderzoek dat hier 
wordt verwoord, overkomt als de onthulling 
van bepaalde structuren van enunciatie (al 
worden die nog geanalyseerd in de simpele 
taal van een uiteenzetting) en tegelijk als de 
kritiek (de zelfkritiek) van elke enunciatie; 
juist op het moment dat het onderzoek het 
onderzoeksobject weet te verbinden met het 
eigen discours en onze kennis van haar 
vanzelfsprekendheid weet te ontdoen door 

het licht dat het werpt op objecten die beter 
dan onbekend – die onverwacht zijn, juist 
op dat moment wordt het een waarachtig 
gesprek tussen partners, een arbeid voor 
anderen, in één woord: een maatschappe-
lijk productie.

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede

Oorspronkelijke publicatie: Roland Barthes, 
‘Jeunes chercheurs’, Communications, nr. 19, 
1972, pp. 1-5. Ook opgenomen in: Roland 
Barthes, Oeuvres complètes. Tome IV (1972-
1976), Parijs, Seuil, 2002, pp. 126-132. 
© Éditions du Seuil, 2002.

voltooid. Deze dertien boeken ma-
ken het mogelijk om een beperkte 
state of  the art op te maken, niet 
alleen van wat ‘onderzoekers’ in 
en rond de kunsten in de Lage 
Landen recentelijk hebben gereali-
seerd, maar ook hoe (en eventueel 
zelfs waarom) ze de resultaten aan 
een breder publiek wensen voor te 
schotelen in de vorm van een boek 
– een medium dat meer dan een 
paar eeuwen ouder is dan de re-
cente academische gevoeligheden 
en universitaire plichtplegingen, 
en dat blijkbaar ook evoluties als 
digitalisering en virtualisering 
probleemloos overleeft. Publicatie 
maakt onderzoekswerk toegan-
kelijk voor de maatschappij; de 
criticus stelt en beantwoordt de 
vraag welk plezier en welke kennis 
lezers aan deze boeken kunnen 
 ontlenen.
 Dit nummer van De Witte Raaf 
wordt ingeleid door een tekst van 
Roland Barthes uit 1972, oor-
spronkelijk gepubliceerd als intro-
ductie op een nummer van het tijd-
schrift Communications met werk 
van ‘jonge onderzoekers’. Barthes 
dicht hun intellectueel werk twee 
essentiële eigenschappen toe, 
voortkomend uit zijn zowel marxis-
tische als lacaniaanse denkkader: 
vrij onderzoek moet niet renderen, 
en de onderzoeker mag al schrij-
vend tegemoetkomen aan een 
persoonlijk verlangen naar ken-
nis. Hoewel we sommige van zijn 
termen en bewoordingen vandaag 
waarschijnlijk niet meer zouden 
gebruiken, raakt Barthes hier – en 
de in dit nummer besproken boe-
ken zijn daarvan een illustratie – 
aan een essentieel punt: geestes-
wetenschappelijk onderzoek wordt 
overbodig als het niet gedeeltelijk 
steunt op ‘speculatieve luxe’.
 De tweede theoretische tekst, 
van Rudi Laermans, kan gelezen 
worden als een update van de tekst 
van Barthes. Laermans gaat na wat 
er gebeurt – of  zou kunnen gebeu-
ren – als kunstenaars onderzoe-
kers worden en ‘onderzoekskunst’ 
maken. Hij evalueert wat er gedu-
rende het afgelopen decennium 
over die evolutie is beweerd, en of  
die beweringen steek houden.
 Als coda fungeert een tekst van 
Geert Bekaert, die in 1967 bij 
Lannoo het boek In een of  ander 
huis: kerkbouw op een keerpunt 
publiceerde. Pas twee jaar later 
legde hij deze publicatie voor aan 
de Katholieke Universiteit Leuven, 
om er het licentiaat in de oudheid-
kunde en kunstgeschiedenis mee 
te verkrijgen. Bekaert legde dus de 
omgekeerde weg af: hij maakte van 
zijn onderzoek geen handelseditie, 
maar schoof  een academische jury 
een handelseditie onder de neus. 
In een ‘verantwoording’ probeert 
hij uit te leggen waarom dit boek 
zou moeten volstaan om een acade-
mische titel te verwerven; de tekst 
van Bekaert blijkt een pleidooi 
voor het essay als wetenschappe-
lijk genre. Zou met deze stelling 
– het essay als wetenschappelijke 
categorie, of  als list om geesteswe-
tenschap te bedrijven – niet ook de 
grote bezorgdheid over academi-
sering een beetje kunnen worden 
verzacht? In het essay wordt het 
onderscheid tussen kunst, weten-
schap en kritiek niet zozeer ge-
slecht als wel gerelativeerd. Tot slot 
bevat dit nummer een in memo-
riam voor Jef  Cornelis, die decen-
nialang essayistisch heeft gedacht, 
onderzocht en gefilmd – voor een 
medium dat daarvoor allesbehalve 
geschikt leek: de televisie.

Christophe Van Gerrewey
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Onderzoekskunst?
RUDI LAERMANS

1.

Sinds de eeuwwende claimt een groeiend 
aantal artiesten onderzoek te doen. Op het 
eerste gezicht lijkt deze ontwikkeling 
gewoonweg een uitdieping van de concep-
tuele erfenis van de jaren zestig. Ook al val-
len er argumenten te geven voor deze histo-
rische continuïteit, de meeste ‘conceptuelen’ 
of  andere kunstenaars die vanuit een zeg 
maar studieuze attitude werk maakten, 
beschouwden hun praktijk niet als onder-
zoek en vergeleken die al helemaal niet met 
het handelen van een wetenschapper of  
academicus. De inburgering van wat ik 
gemakshalve onderzoekskunst noem, is in 
de eerste plaats het effect van een externe 
evolutie die goeddeels losstaat van het 
kunstgebeuren zélf.1

 Onderzoekskunst verschilt duidelijk van 
oudere artistieke paradigma’s zoals de 
ophemeling van individuele zelfexpressie 
binnen de romantische kunst, het moder-
nisme en de focus op de kenmerken van het 
medium van een discipline (zoals kleur, verf  
en doek in de schilderkunst), of  het hybridi-
seren binnen de avant-garde van het ver-
schil tussen kunst en alledaags leven of, bre-
der, tussen kunst en niet-kunst. Tevens 
wijkt de onderzoekskunst in minstens twee 
opzichten van haar conceptuele voorgan-
ger af. Enerzijds vertrekt ze niet noodzake-
lijk van een concept: in lijn met de idee van 
onderzoek baseert ze zich vooral op een pro-
bleemstelling, die eventueel wordt gekaderd 
door een of  meer begrippen en theoretische 
inzichten. Anderzijds is ze lang niet altijd 
zelfreflexief: onderzoekskunst kritiseert 
noch deconstrueert noodzakelijk de domi-
nante definities van ‘het artistieke’.
 De drijvende kracht achter de recente 
doorbraak van het nieuwe genre van de 
onderzoekskunst is de zogenaamde acade-
misering van het kunstonderwijs. Van 
oudsher waren artistieke curricula professi-
oneel georiënteerd, als praktijkgerichte 
opleiding tot een specifiek beroep. Een mees-
ter bracht in zijn atelier tijdens een proces 
van learning by doing and seeing de leerlingen 
de finesses van het metier bij via vaak ter-
loopse aanwijzingen, werkgericht commen-
taar en persoonlijke gesprekken. Vanaf  de 
jaren zestig kwam dit sterk hiërarchische en 
in wezen ambachtelijke, regelgerichte 
model in toenemende mate onder druk te 
staan en begonnen kunstscholen met alter-
natieven te experimenteren. Er kristalliseer-
den zich echter geen nieuwe invloedrijke 
pedagogische paradigma’s uit. Het bleef  
veelal bij fragmentaire aanvullingen op de 
overgeërfde praktijk (zoals meer theorieles-
sen), niet zelden onder impuls van individu-
ele leraren en zonder bredere visie. 
 De academisering van het kunstonder-
wijs introduceerde van buitenaf  een vol-
strekt ander paradigma dat de gangbare 
universitaire standaarden tot onbetwijfel-
bare toetssteen promoveerde.2 Ook delen 
van het kunstonderwijs, vooral dan de mas-
ters, moesten voortaan onderzoeksvaardig-
heden bijbrengen, naast of  bovenop de 
technisch-professionele competenties die 
zijn vereist om überhaupt een sculptuur te 
kunnen maken of  een pianocompositie uit 
te voeren.3 Samen met Australië en Nieuw-
Zeeland was het Verenigd Koninkrijk 
– prompt gevolgd door de Scandinavische 
landen – een voorloper. De opname in 1992 
van de kunstopleidingen in het universitai-
re bestel zorgde in het Verenigd Koninkrijk 
binnen de betrokken departementen voor 
een groeiende druk om onderzoek te ver-
richten overeenkomstig de gangbare acade-
mische normen enerzijds, voor de geleidelij-
ke completering van de nieuwe curricula 
met een derdecyclustraject gewijd aan 
onderzoek en resulterend in een doctoraat 
anderzijds.
 Het Europese continent volgde na 2000 
in het kielzog van het zogeheten Bologna 
Proces, dat mikte op een homogener hoge-
ronderwijslandschap met vergelijkbare cur-
ricula en kwaliteitsnormen in alle deelne-
mende landen. In 2003 werd besloten dat 
programma’s in het kunstonderwijs moes-
ten aansluiten bij de al ingevoerde bachelor- 
masterstandaard. In het licht van deze eis 

leek het alweer logisch om de ontwikkeling 
van een derdecyclus- of  doctoraatsoplei-
ding te faciliteren.
 Omstreeks 2014 boden wereldwijd zo’n 
200 instellingen een doctoraatsprogramma 
in een van de artistieke disciplines aan.4 
Opvallend is dat de trend richting academi-
sering tot nog toe weinig impact in de 
Verenigde Staten had: anno 2014 voorza-
gen in Noord-Amerika slechts twaalf  artis-
tieke instellingen in een derde cyclus. De 
nieuwe doctoraatsopleidingen zijn verre 
van vergelijkbaar, laat staan homogeen. Ze 
geven uitgesproken verschillen te zien in 
duur en inhoud, de eisen inzake supervisie, 
de lengte van de thesis, en het respectievelij-
ke gewicht van de geschreven dissertatie en 
het artistieke werk.5

2.

De uitdrukking ‘onderzoekskunst’ sugge-
reert het meteen: wie tegelijk de posities van 
onderzoeker en kunstenaar bezet, belandt 
in een spreidstand. Je dient twee heren, je 
krijgt te maken met twee uiteenlopende 
sociale werelden ingebed in twee verschil-
lende deel- of  functiesystemen van onze 
maat schappij.6 Terwijl binnen de weten-
schap de code ‘waar versus onwaar’ domi-
neert, richt het handelen binnen het kunst-
systeem zich op de creatie van singuliere 
artefacten die worden geobserveerd con-
form het onderscheid tussen passende en 
niet- passende vormen (kleuren en lijnen in 
de schilderkunst, bewegingen in de dans, 
woorden in de poëzie). De onderzoekskun-
stenaar ziet zich dan ook geconfronteerd 
met botsende waarden, heterogene kwali-
teitsnormen of  definities van het waarde-
volle, en moeilijk of  niet te verzoenen opvat-
tingen over wat interessant of  relevant is.7

 Binnen de wetenschap zijn de centrale 
waarden conceptueel rationalisme (het 
gebruik van eenduidige, welomschreven 
begrippen), het streven naar logische cohe-
rentie tussen begrippen (of  systematische 
theorievorming), methodologische rigueur 
(de transparante toepassing van onderzoeks-
normen en -technieken) en controle door 
peers. Bovendien is wetenschappelijk onder-

zoek in principe onpersoonlijk. Ook de gedre-
ven fysicus of  bioloog verricht zijn werk 
vooral als een zaak van breder belang, een 
die op z’n minst collega’s interesseert en 
mogelijk zelfs een heleboel mensen buiten de 
wetenschap aangaat. De wereld van de kunst 
ziet er beduidend anders uit. Kunst praktijken, 
ook onderzoeksgerichte, zijn door gaans een 
beetje tot zeer messy en leveren in de regel 
geen makkelijk leesbare artefacten op, laat 
staan dat ze zich committeren aan de poppe-
riaanse logica van bewijsvoering en empiri-
sche falsificatie. En artistiek onderzoek is 
vooral een persoonlijke queeste: je probeert 
iets uit te pluizen dat jij niet weet.
 Wetenschap en kunst vinden elkaar wel in 
het bij uitstek moderne credo dat nieuwheid 
– en daarmee samenhangend: creativiteit – 
een must is. Oude bevindingen behoeven 
confirmatie, maar de voornaamste dyna-
miek binnen wetenschappelijk onderzoek is 
het verkrijgen van nieuwe data of  inzichten 
met het oog op accumulatie van kennis. 
Originaliteit is sinds het einde van de negen-
tiende eeuw eveneens een basiswaarde bij 
het evalueren van kunst. Nathalie Heinich 
typeert daarom de kunstbedrijvigheid in 
termen van een ‘regime van singulariteit’: 
singuliere kunstwerken gemaakt door sin-
guliere kunstenaars voegen iets singuliers 
aan een kunstwereld toe.8 De singulariteit 
van kunst heeft in eerste instantie nauwe-
lijks wat met kennis van doen. Beslissend is 
de bijzonderheid van de interactie tussen 
toeschouwer en artefact. Die dialoog kan 
kennis opleveren, bijvoorbeeld over het 
functioneren van emoties of  intimiteit bin-
nen relaties (inderdaad het onderwerp van 
vele romans, gedichten, theaterstukken of  
films). Nog los van het prediscursieve karak-
ter van deze kennis – waarover later nog 
meer – bezit dit mogelijk weten geen cumu-
latief  karakter: je verkrijgt niet per definitie 
méér inzicht in de menselijke psyche door 
meer romans te lezen. En vooral is het ver-
werven van kennis niet de primaire motor 
bij kunstparticipatie.
 Gegeven deze verschillen verwondert het 
niet dat Michael Biggs en Daniela Büchler 
op basis van de Engelse situatie na bijna drie 
decennia van onderzoekskunst conclude-
ren dat ‘de haastige academisering van de 

creatieve praktijkgemeenschap een disrup-
tief  effect had’: ‘We observeren dat […] er 
ontevredenheid bestaat binnen de academi-
sche gemeenschap: wat de praktijkmensen 
doen, is geen onderzoek; en binnen de prak-
tijkgemeenschap over het feit dat hun waar-
den niet worden gepresenteerd of  weerspie-
geld binnen academisch onderzoek.’9 
Weten schappers vinden de voornamelijk 
prediscursieve uitkomsten van artistiek 
onderzoek te zeer persoonsgebonden of  
subjectief  en te weinig onpersoonlijk of  
inter subjectief  controleerbaar. Dat botst 
met de onder kunstenaars gemeenzame 
gedachte dat zowel artistieke praktijken als 
de erdoor uitgelokte ervaringen niet kun-
nen zonder een minimum aan persoonlijke 
betrokkenheid.
 Hoe om te gaan met deze principiële ver-
schillen tussen wetenschappelijke en artis-
tieke praktijken enerzijds en hun gedwon-
gen wederzijdse contact ten gevolge van het 
proces van academisering anderzijds? Hoe 
plausibel is eigenlijk de idee van onderzoeks-
kunst? Een beetje lectuur leert dat de pleitbe-
zorgers verschillende argumentatieve lijnen 
ontvouwen ter verdediging van de claim dat 
de kunsten aan kennisproductie en onder-
zoek kunnen doen zonder op hun specifieke 
eigenschappen in te leveren. Levert dat ook 
overtuigende alternatieve epistemologische 
of  methodologische visies op? 

3.

‘Zolang expliciete, formeel-abstracte en talig 
bemiddelde kennis als de enige vorm van 
menselijke kennis doorgaat, is er geen ruimte 
voor de epistemische assimilatie van artistiek 
onderzoek’, zo vat Eva Maria Jung het domi-
nante gezichtspunt samen van hen die de 
academisering van de kunsten omarmen.10 
Welk soort kennis genereren kunstwerken? 
Vooral Duitse auteurs verdedigen de idee dat 
binnen de kunsten kennis en zintuiglijkheid 
één immanente loop vomen.11 Het ontbreekt 
daarbij niet aan referenties naar Alexander 
Baumgartens Aesthetica (1750), waarin de 
letterlijke betekenis van het Griekse woord 
‘aesthesis’ het fundament vormt van een 
nieuwe epistemologische discipline die het 

Marie Bashkirtseff, In het atelier, 1881
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aparte van de zintuiglijke ervaring als bron 
van kennis bestudeert. Kunstwerken, zo 
argumenteert Baumgarten, kenmerken zich 
door hun vermogen om op een zintuiglijke 
manier een conceptueel niet nader te articu-
leren individualiteit of  singulariteit te repre-
senteren. Voor de stelling dat zowel kunst-
werken als hun actieve creatie een 
pre reflexieve, zintuiglijke ervaringskennis 
belichamen, wordt ook uit de fenomenologi-
sche traditie geput, in het bijzonder uit het 
werk van Merleau-Ponty.12

 Een tweede argumentatielijn richt zich 
minder op de zintuiglijke ervaring van kunst-
werken en stelt scherp op het maken. Veel 
verschil levert dat niet op. Net als de kunst-
participatie zou ook de kunstproductie in 
essentie een kwestie van belichaamde kennis 
zijn – van ‘esthetisch denken’ of  ‘lichamelijk 
denken’.13 Dat denken is niet-lineair en voor-
namelijk niet-bewust, zodat een kunstenaar 
kan worden verrast door zelfgeproduceerde 
uitkomsten. Bovendien gaat het om een 
praktijkgebonden denken waarin doen en 
denken, maken en half  bewuste of  onbewus-
te reflectie met elkaar zijn verweven. Dat 
brengt Dieter Mersch in zijn beschouwingen 
over ‘de epistemologieën van het esthetische’ 
opnieuw op het modernistische spoor van de 
mediumspecificiteit.14 Binnen de kunsten is 
het productieve denken altijd immanent ver-
bonden met een situationeel handelen bin-
nen het medium van bijvoorbeeld video, 
schilderen of  lichaamsbeweging enerzijds en 
met de ervaringen die het creëren van een 
kunstwerk binnen zo’n medium voorbrengt 
ander zijds. Artistiek of  esthetisch denken, zo 
besluit Mersch met een knipoog naar de 
dominante voorstelling van reflecteren, is 
‘een ander denken’ dat het ‘andere’ is van 
denken: het kan niet worden begrepen of  
geëvalueerd vanuit het propositionele, cate-
goriale of  discursieve denken.
 Een derde en laatste argumentatielijn 
gaat een stap verder omdat ze tot op zekere 
hoogte de kloof  probeert te dichten tussen 
artistieke en discursieve of  taalgebonden 
kennis. Daarbij wordt in de regel gerefereerd 
aan de doorbraak van de conceptuele kunst 
tijdens de jaren zestig en, vervolgens, de 
institutionalisering van een eerder gene-
risch conceptualisme dat dienstdoet als 
paraplu voor een breed en intern verschei-
den scala van zelfreflexieve artistieke prak-
tijken. Zo claimt James Elkins dat de kritiek 
op het proces van academisering als een 
overdreven intellectualisering van de kun-
sten de verkeerde kant van de geschiedenis 
kiest, aangezien ‘wat wordt gedemoniseerd 
enkel een naam kan zijn voor de dominante 
naoorlogse avant-garde’ – versta: het con-
ceptualisme.15 Deze bewering stapt niet 
alleen al te licht heen over de markante, eer-
der gesignaleerde verschillen tussen con-
ceptuele kunst en onderzoekskunst. Elkins 
moet toegeven dat zelfs binnen de beeldende 
kunst conceptueel georiënteerde praktijken 
lang niet het héle artistieke spectrum uit-
maken: er zijn bijvoorbeeld nog altijd legio 
kunstenaars die met meer of  minder zolder-
kamerromantisme voor zelfexpressie gaan. 
Bovendien zit een niet onbelangrijk deel van 
de onderzoekskunst niet in de conceptuele 
maar de sociaal-politieke of  geëngageerde 
hoek. Kunstenaars kiezen partij, met meer 
of  minder direct activisme, maar trachten 
tegelijkertijd grip te krijgen op hun interesse 
in migratie, armoede of  identiteitspolitiek 
door het verrichten van kwalitatief  onder-
zoek (interviews, participerende observa-
tie…) en door een beroep te doen op sociaal-
wetenschappelijke of  filosofische inzichten. 
Dit nieuwe verbond tussen theoretiseren en 
sociaal-politiek engagement binnen een niet 
onbelangrijk deel van de onderzoekskunst, 
laat de conceptuele wending duidelijk achter 
zich en lijkt – dixit Kathrin Busch – een alge-
mene verschuiving van het esthetisch naar 
een epistemisch regime te impliceren.16

 De drie dominante argumentatielijnen in 
het justificerend discours over kunst-als-
kennis doen eerder magertjes aan. Het mag 
kloppen dat binnen artistieke praktijken en 
de receptie van kunstwerken de dimensies 
van zintuiglijkheid en denken, ‘fysicaliteit’ 
en kennis, sterk verstrengeld zijn. Deze vast-
stelling gaat echter eveneens op voor een 
resem andere praktijken of  producten, vari-
erende van koken of  het savoureren van 
gerechten tot het maken en genieten van 
popmuziek. De hamvraag blijft onbeant-
woord: welke vorm van esthetische kennis 
of  ‘lichamelijk denken’ typeert de kunst? 
Door het ontbreken van een uitgewerkt ant-
woord smeult een flink deel van het positief  

getoonzette discours over onderzoekskunst 
langzaam maar zeker weg in het vagevuur 
van de vaagheid. Bij de omarming van het 
conceptualisme wordt het verrichten van 
voorbereidend studiewerk bij het maken 
van een kunstwerk (dat deden en doen vele 
‘conceptuelen’) en het vooropstellen van 
een eigenstandige onderzoeksintentie die 
deels losstaat van artistieke oogmerken, dan 
weer te snel gehomologeerd. Tussen onder-
zoeksgebaseerde kunst en kunstgebaseerd 
onderzoek (Johan Öberg) of  ‘onderzoek voor 
de kunst’ en ‘onderzoek in de kunsten’ (Henk 
Borgdorff) bevindt zich ongetwijfeld een uit-
gebreid niemands land.17 Het door elkaar 
haspelen van beide of  het inroepen van de 
eerste vorm van onderzoek ter legitimatie 
van de tweede getuigt hoe dan ook van wei-
nig conceptuele of  analytische hygiëne.

4.

Het aflijnen van het aparte van artistieke 
kennis tegenover de bestaande wetenschaps-
gerichte epistemologieën is één ding, het ver-
helderen van de idee of  praktijk van artistiek 
onderzoek een tweede. Hoe kan dat metho-
dologisch worden begrepen, in de letterlijke 
betekenis: welke wegen – welke onderzoeks-
methoden of  -technieken – kunnen zoal 
worden gevolgd bij het genereren van prak-
tijkgebaseerde kennis? Nogal wat auteurs die 
de onderzoekskunst welgezind zijn, vertrek-
ken van de stelling dat bij het maken van 
kunst doen en denken nauw zijn verweven in 
relatie tot een situationeel probleem (dat 
ogenschijnlijk heel mineur kan lijken, zoals 
beslissen of  men een nieuwe lijn zal trekken 
en, zo ja, waar en met welke dikte). Dit 
‘doing-thinking’, zoals Robin Nelson het 
noemt, is gericht op de directe oplossing van 
zich aandienende vraagstukken en daarom 
sterk pragmatisch van aard: voorop staat de 
mogelijkheid om verder te werken.18 Deze 
gedurige verknoping tussen doen en denken 
kan een specifieke vorm van ‘performatief  
onderzoek’ heten, aldus Brad Haseman in 
een vaak geciteerd artikel.19 Daarbinnen 
geldt de traditionele tegenstelling tussen 
praktijk en theorie niet langer. Evenmin kan 
dit soort onderzoek de maat worden geno-
men vanuit de traditionele idee dat methodo-
logisch werken neerkomt op het gediscipli-
neerd volgen van regels. Of  zoals Donald 
Schön al in 1983 met veel panache argu-
menteerde in zijn invloedrijke boek The 
Reflective Practitioner: How Professionals Think 
in Action: artistiek onderzoek is een zaak van 
‘kennis in actie’ of  ‘denken via kunst’.20

 De pragmatistische argumentatielijn 
wordt vaak gecombineerd met het onderstre-
pen van de singulariteit die ieder kunstwerk 
en het maken ervan zou kenmerken, wat 
zich sowieso niet laat rijmen met de domi-
nante wetenschappelijke benadering van 
methoden en haar nadruk op standaardise-
ring, veralgemeenbaarheid en transparan-
tie. Artistiek onderzoek staat veeleer voor 
een domein waarin altijd specifieke wegen 
worden uitgeprobeerd en gearticuleerd in 
relatie tot altijd specifieke artistieke proble-
men, die tijdens de creatie van een kunst-
werk onophoudelijk verschuiven. Instabiliteit 
is de regel, wat weerom botst met de idee van 
een nauwgezette toepassing van voorschrif-
ten. In het discours over artistiek onderzoek 
wordt dat ternauwernood als probleem 
beschouwd. De teneur luidt dat behalve de 
dominante epistemologische paradigma’s 
ook de binnen Academia heersende metho-
dologische benaderingen zich dienen aan te 
passen aan de basiskarakteristieken van het 
merendeel van het onderzoek in de kunsten. 
Dat laatste is nu eenmaal plastisch en hybri-
de, meervoudig en situationeel; het bezit een 
non-lineair of  onsystematisch karakter en 
getuigt van een essayistische – letterlijk: pro-
berende – openheid die onvoorspelbaarheid 
accepteert en toevalligheden uitbuit. 
Artistiek onderzoek is daarom synoniem 
voor ‘ongedisciplineerd onderzoek’, besluit 
Carmen Mörsch.21

 De vloeibaarheid of  nomadische aard van 
artistiek onderzoek staat het documenteren 
ervan niet in de weg. Volgens Henk 
Borgdorff  onderscheidt kunstgebaseerd 
onderzoek zich juist van onderzoeksgeba-
seerde kunst door de nadruk op het explici-
teren en verantwoorden van de gevolgde 
singuliere weg. Artistiek onderzoek omvat 
daarom zowel een praktisch ingebed, situa-
tiegebonden experimenteren als de docu-
mentatie en interpretatie van dit ‘doing- 
thinking’.22 De meer algemene uitkomst 

van deze zelfreflexiviteit is geen welom-
schreven set van regels maar een catalogus 
van exemplarische praktijken of, juister, 
van contextgebonden manieren van wer-
ken die andere onderzoekers-kunstenaars 
kan inspireren. 
 Methodologie komt binnen artistiek 
onderzoek dus hoofdzakelijk neer op verant-
woordend terugkijken en zelfverstaan. 
Anke Haarmann onderscheidt daarom een 
regulatieve van een reflectieve methodolo-
gie en betrekt die laatste op de freudiaanse 
notie van ‘Nachträglichkeit’ of  retroactivi-
teit.23 Deze uitdrukking verwijst naar een 
uitgesteld of  ‘verlaat’ (zelf)verstaan, een 
(her)interpretatie après-coup of  het achteraf  
verlenen van betekenis aan handelingen. 
Bij artistiek onderzoek slaat deze retroacti-
viteit op het gedocumenteerde proces van 
het maken van werk. Net als bij ingrijpende 
psychische gebeurtenissen is het echter 
verre van onwaarschijnlijk dat zo’n post-
perspectief  selectief  is en cruciale zaken kan 
negeren – zeg maar: verdringen. Wat ach-
teraf  al reflecterend, interpreterend of  theo-
retiserend wordt onthuld, is mogelijk dus 
een verhulling van een breder veld van 
onbewuste impulsen, hechtingen of  (‘libidi-
nale’) investeringen die zich laten rationali-
seren noch articuleren.
 Net als de legitimaties van de veronder-
stelde kennisaanspraken van kunst ogen de 
discursieve verdedigingslinies die ondertus-
sen rond het aparte karakter van artistiek 
onderzoek zijn opgetrokken nogal dunne-
tjes: veeleer wallen van los zand dan stevig 
gecementeerde muren. In fine worden ver-
bale cirkels rond een taboewoord getrokken: 
intuïtie. Ingevingen in het licht van ver-
schuivende vraagstukken gelden als de 
artistieke basismethode, die alsnog de status 
van ‘logos’ kan claimen wanneer ze nauw-
gezet worden gedocumenteerd en après-
coup beredeneerd. Opnieuw treft de vaag-
heid en het gebrek aan scherpte: de 
‘doing- thinking’-loop kenmerkt heel uit-
eenlopende praktijken, ja karakteriseert 
misschien wel alle menselijk handelen dat 
niet berust op reflexief  toegepaste procedu-
res. Het corresponderende praktisch 
bewust zijn vindt zijn pendant in een discur-
sief  bewustzijn dat in retrospectief  goede 
redenen kan geven, zij het zonder echt te 
kunnen doordringen tot de onbewuste 
motieven van de gevolgde ingevingen.24

 De gesignaleerde manco’s binnen het dis-
cours over artistiek onderzoek hebben veel 
te maken met de manifeste wil om de van 
buitenaf  doorgedrukte academisering van 
het kunstonderwijs alsnog intellectueel te 
verantwoorden. ‘Het bestaat, dus heeft het 
een rationele reden van bestaan’: deze hege-
liaanse premisse domineert. Dergelijke posi-
tieve vooringenomenheid verklaart tevens 
waarom nauwelijks iemand vragen stelt bij 
de artistieke kwaliteit van onderzoekskunst. 
De uitdrukking ‘artistiek onderzoek’ ver-
wijst per definitie naar een spanningsgela-
den realiteit, maar het corresponderende 
discours spreekt in de eerste plaats richting 
Academia: wetenschap en universiteit moe-
ten ervan worden overtuigd dat de acade-
misering van het kunstonderwijs legitiem 
is. Of  ze ook de kunsten zélf  ten goede komt, 
doet er niet toe: het vertoog volgt de beleids-
lijnen. Ook daardoor danst het vaak op de 
dunne koord die legitimatie van ideologie of  
apologie scheidt.

5.

Ondanks de manifeste vaagheden en tekort-
komingen is het nieuwe discours over de aca-
demisering van de kunsten bepaald succes-
vol geweest: het resulteerde ondertussen in 
een nieuwe expertcultuur. Die laatste zet bin-
nen een groeiend aantal onderwijsinstellin-
gen de bakens uit wanneer het gaat over 
artistiek onderzoek of  het doctoraat in de 
kunsten en de ermee sporende programma’s, 
vormen van supervisie of  evaluatiecriteria. 
De impact van deze expertcultuur toont zich 
echter vooral in het groeiend aandeel van 
onderzoekskunst, ook buiten de muren van 
Academia trouwens. Vanwaar de relatief  
snelle aanvaarding en institutionalisering 
van artistiek onderzoek binnen Academia? 
Hoe deze inburgering duiden in het licht van 
de verdediging van epistemologische en 
methodologische visies die haaks staan op de 
positivistische credo’s die onder wetenschap-
pers nog altijd de meeste aftrek vinden?
 Uiteraard verklaart externe pressie, van 
de kant van het officiële onderwijsbeleid, tot 

op grote hoogte de bereidheid van universi-
teiten om mee te gaan in het verhaal over 
artistiek onderzoek en het doctoraat in de 
kunsten. Maar daarnaast speelt ook de 
notie van academisering zélf  een eigenstan-
dige performatieve rol.25 In het dominante 
discours over artistiek onderzoek blijft deze 
werkzaamheid vaak onderbelicht, terwijl ze 
wellicht cruciaal is voor de feitelijke accep-
tatie van de academisering. De crux is dat 
academisering en verwetenschappelijking 
geen synoniemen zijn. De eerste notie slaat 
op erg open, generieke standaarden of  ver-
wachtingen inzake onderzoek; ze staan niet 
toevallig ook centraal in de peer reviewing 
van onderzoekskunst en in de reglementen 
die het doctoraat in de kunsten of  de subsi-
diëring omkaderen.26 Weten schappelijke 
methoden en technieken, in strikte zin, ver-
bijzonderen op hun beurt deze algemene 
normen op (sub)disciplinaire basis en zijn 
dus een stuk specifieker én strikter.
 De gevestigde academische standaarden 
zijn daarentegen transdisciplinair. Ze stipule-
ren dat onderzoek altijd nieuwe en commu-
niceerbare of  overdraagbare kennis nastreeft 
via het formuleren van onderzoeksvragen of  
-problemen (die eventueel resulteren in een 
of  meer hypothesen), de constructie van een 
passende onderzoekscontext (met behulp 
van referenties naar de relevante literatuur) 
en – last but not least – de omschrijving, toe-
passing en verantwoording van adequate 
methoden voor het behandelen en beant-
woorden van de onderzoeksproblemen en 
-vragen. Door zich aan deze generieke ver-
wachtingen te conformeren, wisten onder-
zoekskunstenaars een flink deel van het 
scepticisme van de kant van de gevestigde 
wetenschappen te ontzenuwen: hun werk 
was en is alsnog doctoraatswaardig. Tevens 
kregen ze zo toegang tot financieringsbron-
nen, zoals de middelen verdeeld door onder-
zoeksfondsen. Kortom, ‘het academische’ 
werkt als een format dat alle betrokkenen 
toelaat om onderzoeksvoorstellen te evalue-
ren, evenals hun uitkomsten in de vorm van 
individuele doctoraten in de kunsten, arti-
kels of  singuliere onderzoekskunstwerken.
 Allicht is de belangrijkste latente functie 
van ‘het academische’ haar relatieve vaag-
heid. De standaarden zijn zo open dat ze geen 
specifieke kennisopvattingen of  onderzoeks-
methoden en -technieken impliceren. Dat 
vergemakkelijkt de inpassing van de door-
gaans ongedisciplineerde en niet te beregelen 
praktijk van artistiek onderzoek binnen een 
universitaire context. De noties van proble-
matisering, contextualisering en legitimering 
laten inderdaad een grote interpretatieve 
flexibiliteit toe. Zo is het usance binnen de 
wetenschappen, ook in de zachtere varian-
ten, om de keuze voor een of  meer methoden 
te verantwoorden in het licht van de afgeba-
kende vragen of  problematiek. Aan de acade-
mische vereiste om methodologisch reken-
schap af  te leggen, kan echter een ad- hocdraai 
worden gegeven. Juist dat gebeurt binnen 
artistiek onderzoek en het wordt ook theore-
tisch gelegitimeerd: je spelt niet vooraf  uit 
wat je zal doen, maar je schrijft neer wat je 
zoal hebt gedaan.
 ‘Het academische’ fungeert dus als een 
mediërende transitiezone waarbinnen de 
verschillen tussen kunst en wetenschap 
kunnen worden overbrugd binnen de orga-
nisatorische context van universiteiten of  
financierende instellingen. Daarmee ver-
dwijnt uiteraard niet meteen de spanning 
die in de uitdrukking ‘onderzoekskunst’ zit 
ingebakken. Commissies, begeleiders, eva-
luatoren en niet het minst artistiek onder-
zoekers zélf  moeten telkens weer een werk-
bare consensus onderhandelen die zweeft 
tussen kunst en kennis, de artistieke sfeer 
en het domein van de wetenschap. Als zoda-
nig bakent ‘het academische’ ook een zone 
van discussie, negotiatie en compromisvor-
ming af  waarbinnen grenswerk de toon 
zet.27 Zo kan een artistiek onderzoekspro-
ject ofwel als te artistiek, ofwel als te onder-
zoeksmatig worden beoordeeld omdat het 
ofwel ontbreekt aan reflexiviteit (‘te veel 
intuïtie’), ofwel te weinig in een artistieke 
praktijk is verankerd (‘te veel theorie’). 
Binnen de generieke krijtlijnen van ‘het 
academische’ wordt dit soort kwesties let-
terlijk en figuurlijk bespreekbaar, zonder 
dat er een oplossing voor de hand ligt. 
 De verschuiving van ‘het wetenschappe-
lijke’ naar ‘het academische’ houdt een seri-
euze relativering in van het theoretisch-legi-
timerende discours over artistiek onder zoek 
en haar epistemologische of  methodologi-
sche claims. Dat vertoog en de bijhorende 
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expertcultuur bezitten ongetwijfeld een 
grote impact in het domein van de onder-
zoekskunst. Binnen de bredere universitaire 
wereld haalt die neo-kunst – of  moeten we 
soms toch van post-kunst spreken? – haar 
legitimiteit in de eerste plaats uit de erken-
ning van algemene standaarden. Een daar-
van blijft bijzonder omstreden: de verwach-
ting dat de afgelegde kennisweg wordt 
verantwoord door een aparte, schriftelijke 
vorm van documentatie en justificatie: de 
dissertatie, in strikte zin, met enerzijds de 
afbakening van de initiële probleemstelling 
en onderzoeksvragen tegen de achtergrond 
van de relevante literatuur en anderzijds de 
verheldering van de gevolgde weg of  
gebruikte methoden. In de literatuur bestaat 
een brede consensus over de noodzaak hier-
van. Janneke Wesseling verwoordt de 
mening van velen wanneer ze stelt dat ‘de 
reflectie’ die artistiek onderzoek kenmerkt 
‘vorm krijgt via de koppeling van kunst-
werk en discursief  geschrift’.28

 Het minderheidsstandpunt zegt iets hele-
maal anders. Vanuit de singulariteit van 
artistiek onderzoek en het apart statuut van 
kunstige kennis bevraagt het de noodzaak, 
zelfs de mogelijkheid van een geschreven 
supplement. Die laatste uitdrukking gebruikt 
Dieter Lesage in de betekenis die Jacques 
Derrida eraan geeft, waardoor ze meteen een 
kritische lading meekrijgt: wat supplemen-
tair en daarom secundair is, kan principieel 
of  praktisch essentieel of  primair worden. 
‘De ‘academische’ vereiste, of  een tekstueel 
supplement bij het kunstwerk dat wordt 
beschouwd als een legitieme presentatie van 
de resultaten van artistiek onderzoek, lijken 
het kunstwerk zelf  en al het schrijven dat het 
produceren van een kunstwerk met zich 
brengt niet ernstig te nemen. Met andere 
woorden, de academische vereiste van een 
tekstueel supplement bij een kunstwerk ont-
breekt het ernstig aan ernst,’ aldus Lesage.29

 Daarmee belanden we opnieuw bij de con-
stitutieve spanning tussen onderzoek en 
kunst, geherformuleerd in institutionele ter-

men. In laatste instantie staat niet de idee of  
praktijk van artistiek onderzoek ter discussie, 
wel de normerende context waarbinnen die 
vorm krijgt. De afwijzing van het geschreven 
supplement of  de dissertatie komt feitelijk 
neer op een weigering zich te voegen naar ‘het 
academische’. Wie de generieke normen niet 
vindt passen bij de kunstpraktijk kan echter 
moeilijk rekenen op academische erkenning 
en plaatst zich buiten het universitaire bestel. 
Daar is niets mis mee. De tensie tussen onder-
zoek en kunst kan buiten in plaats van binnen 
Academia op veel meer manieren worden 
gearticuleerd, zonder schriftelijke supple-
ment, en zelfs zonder samenhangende pro-
bleemstelling, richtinggevende theorie of  
methodologische overwegingen.

Noten

 1 Een alternatief  voor ‘onderzoekskunst’ is 
‘kenniskunst’, maar deze uitdrukking lijkt mij 
te ruim: zeer veel kunst bezit immers een 
cognitieve dimensie.

 2 De geschiedenis van de academisering van het 
kunstonderwijs, met aandacht voor nationale 
contexten, wordt goed gedocumenteerd in 
Robin Nelson (red.), Practice as Research in the 
Arts. Principles, Protocols, Pedagogies, 
Resistances, Basingstoke, Palgrave, 2013. 
Voor een algemene karakterisering, zie Dieter 
Lesage, ‘Akademisierung’, in: Jens Badura 
(red.), Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, 
Zürich, Diaphanes, 2015, pp. 221-223.

 3 In vele landen bieden artistieke curricula op 
bachelorniveau nog altijd een professionele 
opleiding en bijhorend diploma aan, ook 
wanneer een substantiële onderzoeks-
component werd ingebouwd.

 4 James Elkins, ‘List of  PhD Programs Around 
the World’, in: James Elkins (red.), Artists with 
PhD’s. On the New Doctoral Degree in Studio Art, 
Washington, New Academia, 2014, pp. 17-34.

 5 Zie James Elkins, ‘Six Cultures of  the PhD 
Around the World’, in: Ibid., pp. 3-16.

 6 Ik volg Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der 
Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp, 1997.

 7 Voor wat volgt, zie Michael Biggs, Daniela 
Büchler, ‘Communities, Values, Conventions 

and Actions’, in: Michael Biggs, Henrik 
Karlsson (red.), The Routledge Companion 
to Research in the Arts, Londen/New York, 
Routledge, 2011, pp. 82-98.

 8 Nathalie Heinich, Ce que l’art fait à la sociologie, 
Parijs, Minuit, 1998.

 9 Michael Biggs, Daniela Büchler, op. cit. 
(noot 7), p. 89.

 10 Eva-Maria Jung, ‘Die Kunst des Wissens und 
das Wissen der Kunst. Zum epistemischen 
Status der künstlerischen Forschung’, in: 
Judith Siegmund (red.), Wie verändert sich 
Kunst, wenn man sie als Forschung versteht?, 
Bielefeld, Transcript, 2016, p. 36.

 11 Zie bijvoorbeeld het gros van de bijdragen in: 
Jens Badura (red.), op. cit. (noot 2).

 12 Bijvoorbeeld Henk Borgdorff, The Conflict of  
Faculties. Perspectives on Artistic Research and 
Academia, Leiden, Leiden University Press, 2012.

 13 Zie respectievelijk Florian Dombois, Peter 
Mersch, Julia Rintz (red.), Ästhetisches Denken. 
Nicht-Propositionalität, Episteme, Kunst, Zürich, 
Diaphanes, 2014; Janneke Wesseling, Of  
Sponge, Stone and the Intertwinement with the 
Here and Now: A Methodology of  Artistic 
Research, Amsterdam, Valiz, 2016.

 14 Dieter Mersch, Epistemologien des Ästhetischen, 
Zürich, Diaphanes, 2015.

 15 James Elkins, ‘Fourteen Reasons to Mistrust the 
PhD’, in: James Elkins (red.), op. cit. (noot 4), 
p. 231.

 16 Kathrin Busch, ‘Ästhetische Amalgamierung. 
Zu Kunstformen der Theorie’, in: Judith 
Siegmund (red.), op. cit. (noot 10), p. 164.

 17 Zie Johan Öberg, ‘Difference or Différance?’, in: 
Corina Caduff, Fiona Siegenthaler, Tan Wälchli 
(red.), Art and Artistic Research, Zürich, Zürich 
University of  the Arts / Scheidegger & Spiess, 
2010, pp. 40-45 en Henk Borgdorff, ‘The 
Production of  Knowledge in Artistic Research’, 
in: Michael Biggs, Henrik Karlsson (red.), 
op. cit. (noot 7), pp. 44-63.

 18 Robin Nelson, ‘Robin Nelson on Practice and 
Research’, in: Id. (red.), op. cit. (noot 2), 
pp. 3-116.

 19 Brad Haseman, ‘A Manifesto for Performative 
Research’, Media International Australia, 
nr. 118, 2006, pp. 98-106.

 20 Donald Schön, The Reflective Practitioner: How 
Professionals Think in Action, Londen, Ashgate, 
1983.

 21 Carmen Mörsch, ‘Undisziplinierte Forschung’, 
in: Jens Badura (red.), op. cit. (noot 2), pp. 77-80.

 22 Henk Borgdorff, op. cit. (noot 12), p. 23.
 23 Anke Haarmann, ‘Methodologie’, in: Jens 

Badura, op. cit. (noot 2), pp. 85-88.
 24 Het onderscheid tussen de niveaus van 

praktisch bewustzijn of  impliciete kennis (weten 
hoe verder te gaan), discursief  bewustzijn of  
expliciete kennis (ad hoc gegeven redenen of  
verklaringen) en onbewuste handelings-
motieven, schraagt het handelingsmodel dat 
Anthony Giddens bepleit in The Constitution of  
Society: Outline of  the Theory of  Structuration, 
Cambridge, Polity Press, 1984.

 25 Historisch gezien bezit de notie van academi-
sering binnen de kunsten uiteraard een heel 
andere lading en verwijst ze – pour faire vite – 
naar het ontstaan van aparte instellingen 
(academies) voor de kunstdisciplines, en naar 
de codificatie van werkwijzen en schoon heids-
idealen tot een soort ‘regelkunst’ (het 
academisme). Zie bijvoorbeeld Nathalie Heinich, 
Du peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à 
l’âge classique, Parijs, Minuit, 1993.

 26 Het belang van deze generieke standaarden 
voor artistiek onderzoek en onderzoekskunst 
wordt ook onderstreept door Henk Borgdorff, 
‘The Production of  Knowledge in Artistic 
Research’, in: Michael Biggs, Henrik Karlsson 
(red.), op. cit. (noot 7) en Marcel Cobussen, 
‘The Intruder’, in; Corina Caduff, Fiona 
Siegenthaler, Tan Wälchli (red.), op. cit. 
(noot 17), pp. 46-55.

 27 Zie ook Henk Borgdorff, op. cit. (noot 12), 
pp. 174-183.

 28 Janneke Wesseling, op. cit. (noot 13), p. 10.
 29 Dieter Lesage, ‘PaR in Continental Europe: 

A Site of  Many Contests’, in: Robin Nelson 
(red.), op. cit. (noot 2), p. 149.

Ellen Schroven, I saw you on a mountaintop / surrounded by 784 suns, setting (I thought) / rising (you said), 2018

Over de afbeelding op deze pagina: Ellen 
Schroven presenteerde in januari 2018 
haar doctoraat in de kunsten, O of  de verta-
ling van een cirkel (KULeuven, LUCA 
School of  Arts). Op de tentoonstelling O of  
de verbeelding van een klank in de Sint-
Lukasgalerie in Schaarbeek schreef  ze in 
potlood een deel van de tekst van het docto-
raat op de muur. In de loop van de tentoon-
stelling werden dagelijks woorden over-
schilderd, met uitzondering van de letter ‘o’.
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Herbert Foundation
Time Extended / 1964 – 1978. Part III

30.09.2018 – 02.06.2019

Op 30 september 2018 opende Herbert Foundation 
het derde en laatste deel van de tentoonstelling Time 
Extended / 1964 – 1978. Binnen de bestaande presentatie 
zijn nieuwe accenten gelegd aan de hand van een gewij
zigde selectie  werken en documenten van onder andere 
Dan Flavin, Gilbert & George, Sol LeWitt, Richard 
Long, Gerhard Richter, Lawrence Weiner en Ian Wilson.
 

Bezoekmogelijkheden

Individueel bezoek
Elke eerste zondag van de maand, tussen 14u en 17u, 
kunt u de tentoonstelling individueel bezoeken. Wenst 
u meer uitleg bij de getoonde werken en documenten? 
Een gids neemt u om 15u graag mee door de tentoon
stelling. Vooraf reserveren is hiervoor niet nodig.
 De tentoonstelling kan ook uitzonderlijk bezocht  
worden op afspraak na reservatie (reservation@herbert 
foundation.org of 09 269 03 00).

Groepsbezoek
Van dinsdag tot en met vrijdag en elke eerste zondag
namiddag van de maand kunnen groepen worden rond
geleid. De gidsen laten u en uw groep hierbij kennis 
maken met de getoonde werken en documenten, de visie 
van de Herberts en de historische context waarbinnen 
hun verzameling tot stand is gekomen. Voor meer details 
of voor het maken van een reservatie kunt u contact 
opnemen via reservation@herbertfoundation.org of  
09 269 03 00.

Fibonacci-kortingskaart 
Time Extended / 1964 – 1978 ondergaat als lang durige 
presentatie verschillende tussentijdse wijzigingen. Aan 
de hand van een kortingskaart, geïnspireerd op Mario 
Merz’ fascinatie voor de Fibonaccisequentie, kunt u ook 
deel drie van de tentoonstelling meermaals bezoeken 
tegen een gradueel afnemend tarief. 

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

foto: Y. van der Hoeven
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Vormen van onenigheid
Figures of  Dissent. Cinema of  Politics / Politics of  Cinema van Stoffel Debuysere

DIETER LESAGE

Portret van de onderzoeker als 
promovendus

In 1998 behaalt Stoffel Debuysere het diplo-
ma van licentiaat in de communicatiewe-
tenschappen aan de Universiteit Gent; de 
titel van zijn dissertatie luidt De rol van de 
Westerse muziekindustrie in relatie tot de per-
ceptie van wereldmuziek. Vervolgens begint 
voor Debuysere een lange mars door ver-
schillende culturele instellingen, waarbij hij 
zich meer en meer toelegt op het organise-
ren van filmscreenings en filmfestivals, en 
op het initiëren van gesprekken met film-
makers, filmtheoretici en andere filosofen. 
De intelligente manier waarop hij dat doet 
en zijn uitgesproken internationale aanpak 
oogsten veel waardering. Tegelijk gaat hij 
ook lesgeven aan een aantal hogescholen 
van de Vlaamse Gemeenschap, onderwijs-
instellingen die worstelen met de vraag hoe 
zij artistiek onderzoek – een nieuwe decre-
tale opdracht – moeten invullen. Bij de 
diverse Schools of  Arts (de bestuurlijke enti-
teiten die sinds 1 oktober 2013 binnen een 
aantal hogescholen verantwoordelijk zijn 
voor de bachelor- en masteropleidingen in 
de kunsten) bestaat over de formalisering 
van deze opdracht bepaald geen eensge-
zindheid, net zomin als dat bij Europese 
kunsthogescholen het geval is.1 Onder de 
leidinggevenden, onderzoekscoördinatoren 
en onderzoekers van deze Schools of  Arts 
bestaat doorgaans respect voor de uiteenlo-
pende zienswijzen over artistiek onderzoek 
én over de manier waarop de doctoraatsop-
leidingen in de kunsten opgezet zouden 
moeten worden. Er bestaan eveneens ver-
schillende opvattingen over de wijze waar-
op de bachelor- en masteropleidingen in de 
beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, 
dramatische kunsten en muziek gestalte 
zouden moeten krijgen. Ook in deze zogehe-
ten basisopleidingen is er niet één overheer-
send format dat alle Schools of  Arts zouden 
moeten volgen. Veel belangrijker is dat elke 
School of  Arts op een pedagogisch en artis-
tiek geloofwaardige, coherente manier kan 
argumenteren waarom een kunstopleiding 
zó en niet anders georganiseerd is.
 In 2011 solliciteert Debuysere voor een 
onderzoeksmandaat aan de Ghent School 
of  Arts, een van de instellingen waar hij les-
geeft. Van 2012 tot 2016 kan zijn docto-
raatsproject Figures of  Dissent rekenen op 
middelen van het Onderzoeksfonds Kunsten 
van de Hogeschool Gent (HoGent). In de 
Vlaamse Gemeenschap worden de docto-
raatsdiploma’s in de kunsten echter uitge-
reikt door de universiteiten in de universi-
taire associatie waarvan de desbetreffende 
hogeschool deel uitmaakt. Tot op heden 
houden de universiteiten vast aan hun 
monopolie om doctoraatsdiploma’s uit te 
reiken, ook al hebben ze geen structurele 
expertise in het onderwijs en het onderzoek 
in de kunsten. Is die expertise er wél, dan is 
ze toevallig – te danken aan de extra-weten-
schappelijke, artistieke interesses van een 
aantal aan deze universiteiten verbonden 
individuele wetenschappers. Elke universi-
teit heeft zo een aantal buitenbeentjes rond-
lopen. Aangezien alleen leden van het 
Zelfstandig Academisch Personeel als pro-
motoren van een doctoraat kunnen funge-
ren, mochten deze wetenschappers de voor-
bije jaren vaak opdraven als promotoren 
van doctoraten in de kunsten. Bijvoorbeeld 
Steven Jacobs van de Universiteit Gent, die 
samen met copromotor An van. Dienderen 
(KASK) de begeleider van Stoffel Debuysere 
is, die op 24 november 2017 zijn doctoraat 
tot het verkrijgen van de titel van doctor in de 
kunsten: audiovisuele kunsten succesvol ver-
dedigt. Het proefschrift is al in 2016 bij 
AraMER in een eerdere versie gepubliceerd: 
Figures of  Dissent. Cinema of  Politics / Politics 
of  Cinema.
 De structuur en schriftuur van het boek 
Figures of  Dissent doet in niets denken aan 
de stijl van een academisch proefschrift. De 
tekst neemt de vorm aan van vijf  brieven 
gericht aan filmmakers, filmtheoretici, film-
curatoren of  kunstenaars die Stoffel 

Debuysere heeft ontmoet in het kader van 
een reeks door hem georganiseerde scree-
nings (getiteld Figures of  Dissent) en 
gesprekken (getiteld DISSENT!) in de perio-
de 2011-2016: ontmoetingen met Evan 
Calder Williams, Mohanad Yacubi, Barry 
Esson, Ricardo Matos Cabo en Sarah 
Vanhee.2 Aan elk van de vijf  brieven gaat in 
het boek een over twee pagina’s gespreide 
diptiek vooraf: terwijl de linkerpagina vier 
stills uit een in de brief  besproken film laat 
zien, introduceert een korte tekst op de 
rechterpagina de geadresseerde van de 
brief. Het blijkt dat het proefschrift uit 2017 
(na te lezen op de website van de Universiteit 
Gent) een uitgebreide versie van Debuyseres 
boek uit 2016 is. Naast een zesde brief  aan 
Herman Asselberghs en Pieter Van Bogaert, 
in het eerste deel dat Correspondences heet, 
bevat het proefschrift in het tweede deel 
(met als titel Conversations) de transcriptie 
van gesprekken met Jacques Rancière, John 
Akomfrah en Pedro Costa, gevoerd in de 
Figures of  Dissent-reeks.
 Aldus moest allicht in het proefschrift van 
2017, een jaar na het verschijnen van het 
boek bij AraMER, bijkomend ‘gedocumen-
teerd’ worden wat in een oorspronkelijke 
samenvatting van het doctoraatsproject 
Figures of  Dissent (gearchiveerd op het 
expertise portaal van HoGent) de ‘artistieke 
 praktijk’ van dit doctoraatsproject werd 
genoemd: ‘De artistieke praktijk in dit onder-
zoeksproject wordt gevormd door het cure-
ren van verschillende programma’s. Onder 
deze praktijk begrijpen we het opzoeken en 
beproeven van de spanningsvelden tussen 
toen en nu, discours en praktijk, denken en 
maken. Via de creatie van dwarsverbanden 

tussen verschillende tijden, visies, thema’s 
en oeuvres, wordt gezocht naar het potenti-
eel van een actuele ‘politieke’ cinema’.3 De 
verwijzing naar een ‘artistieke praktijk’ in 
dit onderzoeksproject is zoveel als de beken-
tenis dat een boek niet volstaat als doctoraat 
in de kunsten. Niettemin is bij dit project, 
zoals overigens ook bij andere artistieke doc-
toraatsprojecten in de voorbije pioniersja-
ren, uiteindelijk toch voor het boek als finale 
vorm gekozen. Daarin zijn dan een aantal 
sporen van de artistieke praktijk, bij wijze 
van supplement, opgenomen. Zoals ik elders 
al uitgebreid heb betoogd, is en blijft dit pro-
blematisch.4

 Voor doctoraten in de kunsten verdienen 
andere vormen dan het academische proef-
schrift de voorkeur: vormen die nauwer 
aansluiten bij zowel de pedagogie van de 
kunstopleidingen als bij de autonome artis-
tieke praktijk. Men kan zich de vraag stellen 
aan welke politiek van de cinema een docto-
raat in de kunsten: audiovisuele kunsten beant-
woordt wanneer dat teruggrijpt naar het 
boek als medium. Waarom zou het boek 
hier het meest geschikte medium zijn? Wie 
gedacht mocht hebben dat een doctoraat in 
de kunsten: audiovisuele kunsten op een of  
andere wijze moet getuigen van een doorge-
dreven reflexieve, artistieke autonomie in 
audiovisuele media, moet vaststellen dat de 
auteur weliswaar gedreven reflecteert, 
maar dan over audiovisuele media. Stoffel 
Debuysere is geen film- of  videomaker, geen 
animatiefilmmaker, radiomaker of  sound 
artist. Dat beweert hij ook helemaal niet. 
Maar hoe is hij er dan in geslaagd een docto-
raat in de kunsten: audiovisuele kunsten te 
behalen? Dat kan alleen omdat de onenig-

heid over het format van het doctoraat in de 
kunsten zo groot is dat er genoeg respecta-
bele stemmen zijn die er een andere mening 
op nahouden.
 Alleen al als boek is Figures of  Dissent dus 
een vorm die een welbepaalde dissensus in 
het hoger kunstonderwijs belichaamt. Het 
zegt veel over de blijvende hegemonie van de 
wetenschappen, deze manier waarop de 
kunsten in de academische wereld welkom 
zijn, namelijk zolang ze zich aan de geplo-
genheden van de wetenschappen onderwer-
pen. Sinds de zogeheten academisering van 
het hoger kunstonderwijs vijftien jaar gele-
den van start is gegaan, hebben sommige 
kunstopleidingen zware institutionele veld-
slagen geleverd om onder die bevoog ding uit 
te komen. Zij wilden gestalte kunnen geven 
aan een concept van artistiek onderzoek dat 
in de eerste plaats aansluiting vindt bij de 
artistieke praktijk.5 Academisering van de 
kunstopleidingen hoeft immers niet per defi-
nitie te betekenen dat kunstopleidingen 
moeten verwetenschappelijken.6 Het kan 
evengoed betekenen dat de kunstopleidin-
gen de instrumenten in handen krijgen om 
artistiek nóg relevanter te worden. Daarvoor 
is het noodzakelijk dat het hoger kunston-
derwijs ingebed wordt in artistiek onder-
zoek, net zoals wetenschappelijk hoger 
onderwijs ingebed is in wetenschappelijk 
onderzoek. Het blijft vreemd dat een student 
van een kunstopleiding – na het behalen 
van een bachelor- en masterdiploma aan 
een School of  Arts – voor het behalen van 
een doctoraatsdiploma in de kunsten zich 
ineens zou moeten bekwamen in het schrij-
ven van een proefschrift. 
 De idee dat de academisering van het 
hoger kunstonderwijs betekent dat dat 
onderwijs moet verwetenschappelijken is 
een aberratie die de betekenis van het 
kunstonderwijs uitholt. Indien het docto-
raat in de kunsten koste wat het kost moet 
beantwoorden aan de vorm van het proef-
schrift, dan zijn degenen die ooit een weten-
schappelijke dissertatie hebben geschreven 
hierop veel beter voorbereid dan degenen 
die een academische kunstopleiding heb-
ben gevolgd. En zo gebeurt het dan dat een 
licentiaat in de communicatiewetenschap-
pen eerder in staat is tot het behalen van het 
doctoraat in de kunsten: audiovisuele kunsten 
dan de filmmakers die hij zo bewondert, 
makers die zelf  nooit zo’n doctoraat zullen 
behalen, tenzij zij erin slagen de (intimide-
rende) formele voorwaarden feestelijk en 
soeverein aan hun laars te lappen.

Portret van de onderzoeker als filosoof

Anders dan in de hierboven geciteerde 
samenvatting van het onderzoeksproject, 
argumenteert Debuysere in zijn boek Figures 
of  Dissent niet dat cureren als zodanig een 
artistieke praktijk zou zijn. In zijn brief  aan 
Barry Esson schrijft hij zelfs dat hij er niet 
van houdt ‘curator’ genoemd te worden. 
Curatoren noemt hij ‘parish priests’, ‘taste-
makers and taste-chasers’. Liever noemt hij 
zichzelf  een ‘everlasting student’, een ‘brico-
leur’, een ‘amateur’. Ik zou Debuysere dan 
ook een filosoof  willen noemen, zij het in 
een welbepaalde traditie. 
 In Figures of  Dissent worstelt Debuysere, 
zoals de chiastische ondertitel van het boek 
al aangeeft, met een flink aantal filosofische 
vragen over de relatie tussen politiek en 
cinema. Hoewel zijn schrijven door tal van 
zinnen met vraagtekens gekenmerkt wordt, 
cirkelen veel van die vragen rond twee 
zekerheden. Ten eerste dat we weten wat 
politiek is en hoe zij er vandaag aan toe is, 
en ten tweede dat we de overtuiging delen 
dat cinema er politiek gezien toe doet. In zijn 
boek herhaalt Debuysere telkens weer dat 
we leven in een ‘tijdperk van consensus’, 
waarin het neoliberale denken de politiek 
beheerst. Alle geadresseerden in het boek 
worden geconfronteerd met een variatie op 
dit thema:

In this era of  consensus, with its 
effacing of  public space and inventive-
ness, with its smothering of  dialogism 
and other-voicedness, I can’t help 

Groupe Medvedkine, Classe de lutte, 1969, stills
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thinking, or dreaming, that cinema can 
be what we are so eagerly looking for:  
a space of  experience that can at the 
same time unite and divide, not a space 
for phatic communion but a lieu de 
partage that is both a place of  possibility 
and a place of  the unknown, a place 
where figures of  dissent are made to 
resonate and reverberate. 

De redundantie valt te verklaren doordat 
elk hoofdstuk van het boek een brief  is aan 
een andere geadresseerde, die niet weet wat 
er in een andere brief  staat. Maar de brief  is 
slechts een vorm, en mag geen excuus zijn 
om storende herhalingen te laten staan. Het 
‘wij’ dat in het citaat geëvoceerd wordt, is 
niet het grote ‘wij’ van een volk of  bevol-
king. Dit is het intieme ‘wij’ van de brief-
schrijver en zijn geadresseerden. Zij zijn 
evenzeer cinefielen als de auteur. Soms 
schrijft Debuysere over de waardering die 
hij heeft voor andere filmmakers en ook 
over de waardering die deze filmmakers 
hebben voor weer andere filmmakers, zoals 
de waardering van Pedro Costa voor Danièle 
Huillet en Jean-Marie Straub. Uit deze brie-
ven spreekt enorm veel respect voor en 
erkenning van andere leden van de cinefiele 
gemeenschap. Van dissensus is niet veel te 
merken. De brieven van Debuysere zijn geen 
felle polemieken met opponenten die vol-
strekt andere meningen zijn toegedaan. Dat 
hoeft natuurlijk ook niet, maar het gevolg is 
wel dat men hier onder gelijkgestemden, 
onder cinefielen verkeert. De brieven die 
samen Figures of  Dissent vormen, ademen 
een consensuele intimiteit. 
 Door de keuze voor de briefvorm deelt 
Debuysere zijn gedachten – het zijn geadres-
seerde gedachten. Toch zijn deze teksten 
slechts in geringe mate persoonlijk. Aan het 
begin en het eind van de brieven slaat de 
briefschrijver weleens een persoonlijke toon 
aan. Zo schrijft hij dat hij hoopt dat een 
geadresseerde intussen al een beetje heeft 
kunnen uitrusten van een drukke periode. 
Maar veel van wat in de ene brief  over poli-
tiek en cinema gedacht en geschreven 
wordt, had evengoed in een andere brief  
gedacht en geschreven kunnen worden. Als 
lezer vergeet je algauw aan wie de gedach-
ten die je aan het lezen bent nu ook al weer 
geadresseerd waren. De adressering van de 
gedachten moet trouwens vooral niet te let-
terlijk worden genomen, anders zou je moe-
ten geloven dat de cinefiele geadresseerden 
nog nooit van Godard, Eisenstein of  Brecht 
hebben gehoord. Debuysere legt in zijn brie-
ven zorgvuldig principes en concepten uit 
waar zijn geadresseerden ongetwijfeld 
bekend mee zijn: Brechts Verfremdungseffekt, 
Eisensteins montage van agit-attractions, 
Barthes’ theorie van het punctum. Voor 
iemand die niet belerend wil overkomen, 
bevatten de brieven bijzonder veel uitlegge-
rige uiteenzettingen. Pijnlijk wordt het 
wanneer Debuysere de Palestijnse filmma-
ker Mohanad Yacubi de achtergronden van 
Godards Ici et ailleurs wil uitleggen. Hoe ele-
gant het Engels ook is waarvan Debuysere 
zich bedient, de aanhef  van zijn uiteenzet-
ting klinkt gekunsteld: ‘I’m sure you already 
know the back-story, but I need to recount it 
once more, if  only to make it somewhat 
coherent for myself.’ 
 De brieven vormen kortom slechts de dia-
logische enscenering van een monoloog. De 
niet-academische tekstvorm van het docto-
raat wordt ingezet als een vormelijk argu-
ment waarom dit doctoraat niet zomaar een 
wetenschappelijk doctoraat is, maar als een 
doctoraat in de kunsten moet worden 
gezien. Al zou je de institutionele functie 
van het doctoraat in de kunsten ook nog 
anders kunnen bekijken. Het zou ook kun-
nen dat zo’n specifiek doctoraat sommige 
promovendi de mogelijkheid biedt om te 
promoveren op een proefschrift dat niet (al 
te) academisch van vorm is. In dat geval 
opent het doctoraat in de kunsten, precies 
door vast te houden aan de formele impera-
tief  van ‘het proefschrift’, al dan niet 
bedoeld de mogelijkheid om met de vorm 
van het proefschrift te experimenteren. Een 
onderzoeksvraag die vele doctoraten in de 
kunsten impliciet lijken te stellen is: in hoe-
verre kan het proefschrift afwijken van het 
academische model, zonder door de univer-
siteit te worden afgewezen? Het doctoraat in 
de kunsten oefent om die reden een zekere 
aantrekkingskracht uit op sommige filoso-
fen, ook al is het niet voor hen bedoeld. Het 
doctoraat in de kunsten maakt het namelijk 
mogelijk een boek te presenteren als docto-

raat, in plaats van een proefschrift. Zou het 
kunnen dat Debuysere een van de eerste 
filosofen is die deze mogelijkheid ten volle 
begrepen en gegrepen heeft? Is zijn werk 
niet eerder een doctoraat in de wijsbegeerte, 
vermomd als een doctoraat in de kunsten?
 De vragen die hij in zijn boek stelt, roepen 
hoe dan ook zelf  weer een aantal filosofi-
sche vragen op. In de eerste plaats: bestaat 
er vandaag wel consensus over het gegeven 
dat ons tijdperk een ‘tijdperk van consen-
sus’ is? Leven we vandaag niet veeleer in tij-
den van politieke polarisering?7 Een teken 
aan de wand is toch dat er zelfs geen con-
sensus meer bestaat over de representatieve 
democratie als de meest ‘geëmancipeerde 
vorm van politiek’, zoals Francis Fukuyama 
stelde in zijn bestseller The End of  History 
and the Last Man (1992). Fukuyama’s ado-
ratie van het kapitalisme als het best denk-
bare economische systeem was destijds al 
zeer kwestieus. Sommige linkse critici van 
Fukuyama gaan vandaag een stap verder. 
Zij richten zich niet alleen tegen het kapita-
lisme, maar ook tegen de representatieve 
democratie, vrij naar de gedachte dat de 
representatieve democratie slechts een 
handlanger van het kapitalisme is en daar-
om, met het kapitalisme, uit de weg moet 
worden geruimd.8

 Debuysere maakt er geen geheim van dat 
zijn voornaamste gids tijdens zijn zoektocht 
naar de antwoorden op zijn vragen over de 
relatie tussen politiek en cinema Jacques 
Rancière is: ‘Jacques Rancière, who is 
undoubtedly one of  the contemporary thin-
kers I feel closest too (not in the least becau-
se of  his cinephile passion).’ Voor Rancière 
is datgene wat gemeenzaam ‘de politiek’ 
genoemd wordt niet de ware politiek, ofte-
wel la politique.9 Ware politiek is geen zaak 
van regeringen en parlementen, ware poli-
tiek situeert zich buiten de politieke instel-
lingen. Zij is er slechts op het ogenblik dat 
dissensus zichtbaar wordt, op straten en 
pleinen, maar evengoed in de audiovisuele 
media en de kunst. In datgene wat ‘de poli-
tiek’ wordt genoemd is er alleen maar con-
sensus: zij staat in het teken van het bewa-
ren en bewaken van een gevestigde orde en 
wordt daarom door Rancière ook police 
genoemd. Het politieke (le politique) is het 
terrein waar de ware politiek (la politique) 
en de politiek (police) met elkaar in conflict 
komen.10 Rancière staat afkerig tegenover 
de instellingen van de representatieve 
democratie. De positieve keerzijde van dat 
standpunt is zijn overtuiging dat iedereen in 
staat is zich over gemeenschappelijke aan-
gelegenheden uit te spreken.11 We hebben 
bijgevolg geen representanten nodig. In 
navolging van de negentiende-eeuwse 
pedagoog Joseph Jacotot dicht Rancière, 
met name in Le maître ignorant, elke mens de 
gelijke bekwaamheid om te denken toe.12

 Rancière is voor velen een ware demo-
craat, hoewel hij weinig opheeft met de par-
lementaire democratie. Als ware democraat 
ziet hij zichzelf  ook het liefst. Rancière was 
laaiend enthousiast toen hij een archief  
herontdekte dat documenteerde hoe arbei-
ders rond 1830 zichzelf  heruitvonden als 
schrijvers.13 Hij sprak van de arbeider die 
schrijver wordt, of  de geëmancipeerde leer-
ling die zichzelf  een taal aanleert; in de con-
text van de kunsten en de media sprak hij 
van de geëmancipeerde toeschouwer, de toe-
schouwer die zelf  in staat is uit te maken 
wat hij ziet.14 Maar indien iedereen in prin-
cipe kan denken, leren, schrijven en zien, 
hoe is het dan met het filmen en fotografe-
ren gesteld? Rancière ontwijkt vreemd 
genoeg deze vraag. Ligt het in zijn emanci-
patorische logica niet voor de hand om te 
stellen dat iedereen kan filmen en fotografe-
ren? Als Debuysere, anders dan zijn leer-
meester, deze logica zou hebben doorge-
dacht, zou hij zich allicht minder hebben 
toegelegd op de virtuoze filmkritieken van 
klassiekers uit de cinefiele canon – zoals The 
Grapes of  Wrath van John Ford, of  Europa 51 
van Roberto Rossellini. Dan zou hij zich 
hebben gefocust op de vraag wat het bete-
kent dat eenieder in staat is om beelden te 
maken. In de geschiedenis van de artistieke 
avant-garde zijn er genoeg voorbeelden van 
deze audiovisuele emancipatorische 
gedachte te geven, voorbeelden die op de 
doorgedreven reflexieve (terug)blik wach-
ten waartoe Debuysere als geen ander in 
staat is. Slechts één voorbeeld wordt in de 
laatste brief  aan Sarah Vanhee, als op de val-
reep, kort vermeld: de cinéma ouvrier van de 
Groupe Medvedkine onder auspiciën van 
Chris Marker. Debuysere blijft hier echter, 

zoals ook elders in zijn boek, verstrikt in de 
retoriek van de geëmancipeerde toeschou-
wer, met wie hij als filmaficionado ongecom-
pliceerd in gesprek wil gaan.
 We leven inmiddels in het tijdperk van de 
geëmancipeerde (film)maker. Rancière biedt 
hier weinig houvast. Zo lijkt het alsof  het 
radicaal-emancipatorische verhaal over het 
zelf  spreken en schrijven ophoudt op het 
moment dat er moet worden gefilmd. Hier 
zou dan ook de vraag gesteld moeten worden 
wat het betekent dat Debuysere zichzelf  een 
‘amateur’ noemt. Hoe verhoudt deze ‘ama-
teur’, die met verve professionele filmmakers 
en beroemde filosofen interviewt, zich tot dat 
andere soort ‘amateurs’ dat graag of  uit 
noodzaak films maakt? Even daagt ook bij 
Debuysere het besef  dat zich hier een belang-
rijke vraag aandient, wanneer hij stelt: ‘It 
might be that the rehabilitation of  images 
also entails that we need to look for them in 
other places, within other kinds of  circulati-
ons.’ En inderdaad: youtube, vimeo en andere 
platformen zijn de resonantieruimtes gewor-
den voor geëmancipeerde (film)makers, 
waar bovendien heel krachtig over hun films 
wordt gediscussieerd.
 Indien cinefilie de verlengde artistieke 
arm lijkt van de politieke melancholie die 
het hele boek van Debuysere kenmerkt, dan 
is dat ook omdat het bij Rancière niet anders 
is. Rancière was in de bewogen jaren zestig, 
samen met onder meer Etienne Balibar en 
Chantal Mouffe, een student van politiek 
filosoof  Louis Althusser aan de Parijse Ecole 
Normale Supérieure. Voor Althusser was 
het belangrijk om via theorievorming 
invloed te verwerven op de oriëntatie van 
‘de partij’, de Parti Communiste Français. 
Intellectuelen waren een noodzakelijke poli-
tieke avant-garde die op deze manier leiding 
zouden moeten geven. Die denkwijze over 
de verhouding tussen intellectuelen en de 
massa is Rancière, na de gebeurtenissen 
van mei ‘68, als ondemocratisch gaan zien. 
Na zijn beruchte vadermoord op Althusser 
werd Rancière langzaam maar zeker een 
gevierd intellectueel in de wereld van de lite-
ratuur, de kunsten en de cinema.15 Maar als 
er na de vadermoord op Althusser geen 
plaats meer is voor een politieke avant-gar-
de, waarom zou er dan nog wel plaats zijn 
voor een cinematografische avant-garde? Is 
Godard niet de naam van een rest van 
Althusser die voortleeft in Rancière? Met 
andere woorden: als politici overbodig zijn, 
zou dat evengoed voor cineasten moeten gel-
den. Want waarom zou cinematografische 
representatie (door cineasten) legitiemer zijn 
dan politieke representatie (door politici)? 
 Vandaag is er behoefte aan een tegenge-
stelde denkbeweging. Eerder dan dat ook 
cinematografische representatie taboe moet 
worden verklaard, moet de politieke repre-
sentatie worden gered. Anders dan Jacques 
Rancière ons voorhoudt, zijn de instellingen 
van de representatieve democratie namelijk 
zelf  wel degelijk vormen van dissensus. Ze dan-
ken hun legitimiteit aan het feit dat ze de dis-
sensus een vorm geven en mogelijk maken. 
Parlementen zijn niets minder dan resonan-
tieruimtes voor dissensus. Indien er al één 
figure of  dissent is die verdedigd moet worden 
tegen alle aanvallen die haar ten deel vallen, 
is het wel de parlementaire democratie. 
Ongetwijfeld moet zij veel representatiever 
worden dan nu het geval is. Dat is ook vaak 
de inzet van ‘la politique’ die Rancière als de 
ware politiek bestempelt. Dat zou het grote 
emancipatorische verhaal zijn dat vandaag 
(opnieuw) verteld moet worden.
 Er is niets op tegen om de ruimtes van 
gesprekken en ontmoetingen rond cinema 
die Debuysere onder de noemer Figures of  
Dissent in het leven heeft geroepen ook als 
‘vormen van dissensus’ te begrijpen en te 
koesteren. Maar de retorische manier waar-
op een vermeend ‘tijdperk van de consen-
sus’(in de politiek) als bestaansreden voor 
die artistieke ruimtes wordt ingeroepen, 
lijkt me meer dan unfair tegenover talloze 
politici, vooral omdat in Debuyseres lofzang 
op Make a Way Out of  No Way, het driedaags 
initiatief  van zijn collega Barry Esson, geen 
enkele kritische noot valt. 
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 14 Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Parijs, 
La Fabrique éditions, 2008.

 15 Jacques Rancière, La leçon d’Althusser, Parijs, 
La Fabrique éditions, 2011 (1974).

Figures of  Dissent. Cinema of  Politics / 
Politics of  Cinema van Stoffel Debuysere 
verscheen in mei 2016 bij AraMER, Gent.
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Gevecht met een genre
To a stranger from a stranger van Mekhitar Garabedian en Addenda van Jasper Rigole

KRIS PINT

Wat het doctoraat in de kunsten bijzonder 
maakt, is dat het in principe twee vormen 
van vrijheid combineert: het recht van de 
wetenschapper om vrij te onderzoeken en 
het recht van de kunstenaar om vrij te 
scheppen, beide los van onmiddellijk maat-
schappelijk of  economisch nut. Wanneer 
van doctoraten in de kunsten een handelse-
ditie verschijnt, stelt zich de vraag hoe deze 
publicaties verschillen van gangbare artis-
tieke communicatievormen (zoals de ten-
toonstelling of  de kunstenaarspublicatie) 
en hoe het kennisdomein dat ze ontsluiten 
anders is dan in de cultuurwetenschappen.
 Deze vragen zijn verbonden met de hybri-
de rol van onderzoeker-kunstenaar die dit 
nieuwe genre veronderstelt, en die zowel in 
een artistieke als academische context vaak 
moet opboksen tegen de doxa – het weefsel 
van codes, vooroordelen en opvattingen die 
als vanzelfsprekend gelden. Al in 2006 
waarschuwde Bart Verschaffel, in een 
reflectie op het doctoraat in de kunsten 
gepubliceerd in De Witte Raaf nr. 122, voor 
één aspect van die doxa: de vanzelfsprekend-
heid van het romantische genie-begrip, en 
de ‘vooronderstelling dat een kunstwerk in 
de individuele ziel en darmen van de artiest 
gedragen wordt en rijpt om vervolgens, van-
uit deze quasi-natuurlijke oorsprong, in de 
cultuur terecht te komen’. Dit (zelf)beeld 
staat haaks op de analyserende, beschou-
wende rol van de wetenschapper, en het 
leidt volgens Verschaffel niet alleen tot het 
afwijzen van ‘theorie’, maar ook van de 
‘dialogische modellen van creativiteit die 
gangbaar zijn in vele kunstdisciplines, zoals 
film, theater, dans en architectuur, en overi-
gens geheel ‘normaal’ waren in de beelden-
de kunst voor de romantiek’.
 Toch is het niet alleen het beeld van de 
romantische kunstenaar dat de mogelijkhe-
den van een doctoraat in de kunsten kan 
beperken. Dat geldt evenzeer voor de doxa 
van de cultuurwetenschapper, vaak de aca-
demische peetouder van dit hybride genre, 
die eveneens terugvalt op schijnbaar van-
zelfsprekende rollen. De neutrale historicus 
die met een afstandelijke blik cultuurfeno-
menen, trends en invloeden kadert, werkt 
bijvoorbeeld vanuit een objectiverend vogel-
perspectief  dat tegengesteld is aan de sub-
jectieve betrokkenheid van een kunstenaar.
 Een andere rol is die van de kritische intel-
lectueel die culturele artefacten deconstru-
eert als symptomen van verborgen econo-
mische, sociopolitieke of  psychologische 
processen. In Touching Feeling: Affect, 
Pedagogy, Performativity uit 2003 stelt Eve 
Kosofsky Sedgwick dat elke vorm van theo-
retische praktijk gekoppeld is aan bepaalde 
affecten. Volgens haar domineert in de 
hedendaagse cultuurwetenschappen de 
‘achterdocht’, de ‘hermeneutiek van ver-
denking’, zoals Paul Ricoeur het omschreef: 
een manier van lezen die samenvalt met een 
zoektocht naar onderliggende waarheden 
die soms haaks staan op wat een cultuur-
product op het eerste gezicht uitdrukt. 
Sedgwick minimaliseert allerminst de nood-
zaak van wat zij ‘paranoïde lectuur’ noemt: 
het blijft onmisbaar om de doxa te ontmas-
keren, ook binnen het onderzoek in de vrije 
kunsten. Als ideologiekritische reflectie op 
de maatschappij sluit die lectuur aan bij een 
kritische, vaak provocatieve kunstpraktijk 
die taboes en wantoestanden zichtbaar wil 
maken. Moeilijker is het wanneer die para-
noia zich richt op de impliciete veronder-
stellingen en blinde vlekken in de eigen 
praktijk of  die van verwante kunstenaars: 
het is niet evident om werk te construeren 
en meteen ook te deconstrueren.
 Daarom is het zinvol om, zoals Sedgwick 
aangeeft, te beseffen dat er ook andere lees-
wijzen bestaan. Als alternatief  ziet ze de 
‘herstellende lezing’. In plaats van wantrou-
wen is plezier dominant: culturele artefac-
ten worden gebruikt als ondersteuning en 
als hulpmiddel om een cultureel manco te 
‘herstellen’. Sedgwick richt zich in de eerste 
plaats op haar vakgebied, de queer studies: 
niet alleen verborgen ‘heteronormering’ 
wordt ontmaskerd, er ontstaan ook andere 

mogelijkheden om gender en seksualiteit te 
verbeelden en te ervaren. Elk cultuurpro-
bleem waarvoor een ‘herstellende’ cultuur-
vorm ontbreekt en de doxa te eenzijdig is, 
valt echter op deze manier te benaderen, ook 
het onderzoek in de vrije kunsten, precies 
omdat de kunsten over een rijker arsenaal 
beschikken dan de klassieke cultuurweten-
schappen om de werkelijkheid te benaderen. 
In The Meaning of  the Body: Aesthetics of  
Human Understanding uit 2007 benadrukt 
Mark Johnson dat we niet alleen op een ver-
standelijke manier betekenis geven aan de 
werkelijkheid, maar dat ook emoties en zin-
tuiglijke ervaringen een cruciale rol spelen. 
In de pragmatische traditie van John Dewey 
ziet Johnson kunst als de manier bij uitstek 
om de werkelijkheid te benaderen in al haar 
complexiteit, net omdat een kunstwerk ver-
schillende aspecten van betekeniscreatie 
verdisconteert en intensifieert. Johnson gaat 
impliciet uit van een vrij onproblematische 
relatie tussen de mens en zijn omgeving; 
Sedgwick is sterk beïnvloed door het psycho-
analytische model van Melanie Klein, waar-
in de subjectieve relatie tot de omgeving 
complexer is en onvermijdelijk met frustratie 
en pijn gepaard gaat. Cultuurpraktijken 
kunnen op die manier een falend betekenis-
systeem herstellen en een formulering vin-
den voor de heftige melancholische of  agres-
sieve emoties die het lichaam ervaart. 
 Het is duidelijk dat een dergelijke benade-
ring een lichamelijk en subjectief  engage-
ment impliceert. Dat is geen vanzelfspreken-
de positie binnen de huidige aca demische 
cultuurwetenschappen, die steeds meer 
geschoeid zijn op de leest van de exacte 
wetenschappen. Objectieve ‘data’ worden 
verzameld en geanalyseerd, en elke intieme, 
kritische betrokkenheid wordt bijna 
beschouwd als een ‘contaminatie’ die tot 
foute resultaten leidt. Voor de kunst geldt dit 
taboe veel minder: net door de romantische 
doxa bekleedt de kunstenaar in onze maat-
schappij een speciale positie waarin hij of  zij 
expliciet de koppeling tussen het werk en 
het eigen leven mag leggen. Het nadeel hier-

van is dat de prominente rol van de kunste-
naar soms aanleiding geeft tot een perso-
nencultus: het gemediatiseerde personage 
van de kunstenaar overschaduwt het werk. 
Boeiender is het wanneer de eigen levenssi-
tuatie deel gaat uitmaken van het artistieke 
experiment, als een van de ‘materialen’ die 
de kunstenaar ter beschikking staan. 
 In De moed tot waarheid, de lessenreeks die 
Michel Foucault gaf  aan het Collège de 
France in 1983-1984, vergelijkt hij de rol 
van de kunstenaar sinds de negentiende 
eeuw met die van de cynicus uit de Oudheid: 
iemand die levenspraktijk gebruikt als 
toetssteen van het oeuvre en als legitimatie 
voor maatschappijkritiek. Het doctoraat in 
de kunsten is per definitie een experimen-
teel genre, en er zijn andere hybride vor-
men tussen het academische en het artis-
tieke denkbaar. Maar de vorm waarin een 
kunstenaar zijn praktijk en ook zijn levens-
praktijk koppelt aan een kennisdomein, is 
belangrijk. Toch is die vorm niet zonder 
risico, omdat de doxa, van zowel de kunste-
naar als de cultuurwetenschapper, moeilijk 
te vermijden valt.
 Dergelijke connecties tussen leven, kunst-
praktijk en onderzoek vormen een goed uit-
gangspunt bij lectuur van twee boeken uit 
2015: To a stranger from a stranger van 
Mekhitar Garabedian en Addenda van Jasper 
Rigole. Ze zijn beide het resultaat van een 
doctoraat in de kunsten aan het KASK in 
Gent, en beide zijn gepubliceerd bij AraMER, 
een imprint van Mer Paper Kunsthalle van 
Luc Derycke. Hans Op de Beeck was de artis-
tiek promotor van Rigole, Manon De Boer 
van Garabedian; copromotor was telkens 
Filip Geerardyn, professor psychoanalyse 
aan de Universiteit Gent. Zowel vorm als 
inhoud zijn zeer verschillend bij Rigole en 
Garabedian, maar de probleemstelling is 
verwant: het gaat over de wisselwerking 
tussen het collectieve externe (beeld)geheu-
gen en innerlijke, intieme ervaringen en 
herinneringen.
 Garabedian presenteert To a stranger from 
a stranger expliciet als het discursieve luik 

van een artistiek doctoraat: de titelpagina 
plaatst het boek binnen een academische 
context en presenteert het werk, in de geijk-
te termen van een proefschrift, als ‘partial 
fulfillment’ om de graad van doctor in de 
beeldende kunst te behalen. Een tentoon-
stelling, die integraal deel uitmaakte van de 
‘verdediging’, vormde het andere luik. 
Opvallend is dat in het boek geen enkel 
beeld terug te vinden is, ook niet van de 
eigen praktijk. Zoals Garabedian in de inlei-
ding aangeeft, is de tekst ‘een weefsel van 
citaten’ die via tussenparagrafen met elkaar 
in verband worden gebracht. De rijke verza-
meling bestaat uit lyrics van jazz- en 
popsongs, dialogen uit filmscènes, litera-
tuurfragmenten (Proust, Borges), maar 
vooral uit cultuurfilosofische citaten 
(Kierkegaard, Nietzsche, Benjamin, Derrida, 
Kristeva). De rode draad is de vaststelling 
dat we – met een verwijzing naar een boek 
van Julia Kristeva – steeds ‘vreemden voor 
onszelf  zijn’: de consistentie van onze sub-
jectiviteit is een fictief  verhaal, geconstru-
eerd vanuit de herinterpretatie van chaoti-
sche indrukken en emoties opgeslagen in 
ons geheugen, dat ook gevormd is door col-
lectieve herinneringen die via de verhalen 
van anderen onze identiteit mede bepalen.
 Dat het ‘zelf ’ een discursieve constructie 
is, is een postmodern cliché. Het wordt ech-
ter op scherp gezet wanneer Garabedian het 
in verband brengt met de ‘Catastrofe’: de 
Armeense genocide tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en de daaropvolgende diaspo-
ra. Die gebeurtenis laat zich nauwelijks her-
inneren: onuitsprekelijke gruwel kan niet 
adequaat beschreven worden, en sporen 
worden tot op de dag van vandaag uitgewist 
in een proces van politieke ontkenning: ‘De 
essentie van genocide,’ schrijft Garabedian, 
‘is het vernietigen van archieven.’ Hier ver-
oorzaken de twee kanten van deze trauma-
tische ervaring wrijving. Het is noodzakelijk 
om het bewijsmateriaal te bewaren en het 
waarheidsgehalte aan te tonen van de her-
inneringen van overlevers en hun nakome-
lingen, maar tegelijkertijd is dat archief  zelf  
een vorm van agressie, een herhaling van 
de uitroeiing: ‘elke keer bewijs wordt ge-
vraagd, en bewijs wordt onophoudelijk 
gevraagd, staat men weer voor de beul; je 
moet getuigenis afleggen over je eigen folte-
ring, je eigen dood door foltering.’ Op dit 
punt krijgt het filosofische debat over het 
geheugen niet alleen een politieke dimensie, 
maar wordt het ook persoonlijk. Garabedian 
koppelt het expliciet aan zijn levenssituatie, 
zijn ‘diasporische subjectiviteit’. Hij is het 
kleinkind van grootouders die de genocide 
overleefden, en zijn ouders emigreerden 
vanuit Syrië naar België. Hij presenteert 
zichzelf  als het resultaat van uiteenlopende 
verhalen en talen die hem vreemd blijven en 
waarin hij zich een vreemde voelt. Hij citeert 
uit de film La Maman et la putain (1973) van 
Jean Eustache: ‘Slechts praten met de woor-
den van anderen, dat is wat ik zou willen. 
Dat moet pas vrijheid zijn.’ Het is een ver-
langen dat verschillende gebieden door-
kruist: van Garabedians geschiedenis, zijn 
oeuvre (hij werkt vaak met citaten, of  laat 
het woord aan anderen, zoals zijn ouders), 
tot de werkwijze van zijn doctoraat: het 
naast elkaar plaatsen van citaten, die met 
bindteksten aan elkaar worden geschreven.
 Garabedian komt tot de conclusie dat het 
niet-formuleerbare van het trauma van de 
‘Catastrofe’ via ‘het fictionele’ moet verlo-
pen: ‘Betekenis komt niet tevoorschijn uit 
geschiedenis, maar uit fictie.’ Het is een uit-
spraak die in overeenstemming is met de 
positie van Kristeva. Gevoelens, vreemd aan 
de codes en strikte betekenissen van het 
taalsysteem, manifesteren zich in wat zij het 
‘semiotische’ noemt: klank, ritme, kleur, en 
de transgressie van grammaticale en ande-
re regels. Kunst wordt dan de ideale com-
municatievorm voor de uitdrukking van 
lichamelijke processen die werkzaam zijn in 
taal (en beeldtaal), op de grens tussen bete-
kenis en emotie. Daarom is het jammer dat 
Garabedian een boeiende, meerstemmige 
kijk geeft op cultuurwetenschappelijke ana-
lyses van het geheugen, maar relatief  wei-
nig aandacht besteedt aan hoe betekenis 
dankzij fictie tot stand komt. Uitspraken 

Mekhitar Garabedian, Les mots des autres, 2011
© Mekhitar Garabedian, Galerie Albert Baronian
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zoals ‘diasporische subjecitiveit wordt gede-
finieerd door montage’ of  een voetnoot die 
een onverwachte koppeling legt tussen dia-
sporische tijdsbeleving en ritmes in de swing 
time in jazz, lijken uit te nodigen tot een 
meer diepgaande, experimentele verken-
ning vanuit zijn expertise als beeldend kun-
stenaar. Hier laat het gemis aan beeldmate-
riaal, zowel van eigen als van andermans 
werk, zich het sterkst voelen. De kunstenaar 
lijkt zich te distantiëren van de onderzoeker, 
waardoor de vormelijke en inhoudelijke 
mogelijkheden van het artistieke doctoraat 
onderbenut blijven.
 Jasper Rigole experimenteert meer met het 
genre. Hoewel in het colofon van de zeven 
kleine boekjes die Addenda vormen (Dingen, 
Herinneringen, Inventaris, Register, Catalogus, 
Noten/Notes en Manual), sprake is van een 
onderzoeksproject en een ‘serie publicaties 
die reflecteren over de praktijk’, presenteert 
de reeks zich niet uitdrukkelijk als doctoraat 
in de kunsten. Addenda leunt dichter aan bij 
een kunstenaarspublicatie, met het verschil 
dat het geen beeldmateriaal bevat, uitgezon-
derd een losse transparante plastic bladzijde 
die doet denken aan een fotonegatief. Hierop 
staan heel klein de afbeeldingen van de ten-
toonstelling 81 dingen waarvan ik dacht dat ik 
ze vergeten was, in 2015 in Z33, Hasselt, en in 
2016 in De Brakke Grond, Amsterdam (en 
besproken door Edo Dijksterhuis in De Witte 
Raaf nr. 179): een uiteenlopende reeks voor-
werpen uit het atelier van de kunstenaar, 
van een boekje Diaseries met geluid (voorwerp 
1) tot ‘een met de hand getekend mnemo-
technisch plan van een werkruimte’ (voor-
werp 81). 
 In het eerste van de zeven boekjes, geti-
teld Dingen, licht Rigole aan de hand van 
biografische verhalen een praktijk toe die 
draait rond het verzamelen (en transforme-
ren of  manipuleren) van andermans herin-
neringen, vooral dan amateurfoto’s en 
-films: Catalogus, een ander boekje, bevat 
een lijst van 999 filmspoelen. Centraal staat 
de toevallige verwantschap die ontstaat 
wanneer verloren (of  gevonden) voorwer-
pen of  beeldmateriaal samenkomen in een 
nieuwe, soms fictieve context. Dat onder-
zoek naar ‘andermans herinneringen’ 
wordt net als bij Garabedian gekoppeld aan 
het eigen leven. Bij Garabedian is dat auto-
biografische sterk verknoopt met de 
Armeense genocide, de diaspora en de 
migratie uit het Midden-Oosten. Ook Rigole 
koppelt persoonlijke herinneringen aan het 
collectieve geheugen, maar bij hem ont-
breekt de specifieke en ‘traumatische’ histo-
rische context waardoor Garabedians prak-
tijk zo beïnvloed wordt. Rigoles persoonlijke 
geschiedenis is ‘generischer’: hij beschikt 
over voor iedereen herkenbare en zelfs 
banale herinneringen, sterk bepaald door 
het medium van de amateurfilmopname: 
een verjaardag, een bezoek aan een pret-
park, of  de alledaagse taferelen die werden 
gefilmd om de spoel op te gebruiken zodat 
die ontwikkeld kon worden. Dezelfde alle-
daagsheid geldt voor de meer persoonlijke 
herinneringen uit zijn jeugd of  zijn artistie-
ke praktijk: zijn obsessionele verzamelwoe-
de, bezoeken aan rommelmarkten, of  
gesprekken met zijn dochtertje in het atelier. 
In Herinneringen verzamelt Rigole fragmen-
tarische herinneringen of  associaties die de 
81 tentoongestelde voorwerpen bij hem 
opriepen, in drie reeksen, van 2013 tot 
2015. Het persoonlijke speelt ook een 
belangrijke rol in Inventaris, een schijnbaar 
zorgvuldige, minutieuze beschrijving van 
de eigen studio waarin alle 81 objecten ook 
een plaats krijgen via voetnoten. De studio 
verschijnt als een geheugenpaleis, vergelijk-
baar met de ruimtes, gevuld met objecten 
en toneel van gebeurtenissen, die redenaars 
uit de Oudheid in gedachten doorkruisten 
om hun betoog te onthouden.
 Net als bij Garabedian is ook bij Rigole de 
onbetrouwbaarheid van het geheugen een 
thema. Zo beschrijft hij in Dingen een ver-
meende jeugdherinnering die afkomstig 
blijkt uit een gevonden familiefilm: herinne-
ringen zijn niet betrouwbaar en blijken 
inwisselbaar. Het meest intieme komt dus, 
zo wordt duidelijk, van buitenaf: ‘Iedere 
herinnering waarvan ik denk dat ze authen-
tiek is, is ergens aan een of  andere foto te 
linken. Het zijn constructies, tot stand geko-
men tijdens het herbekijken van die docu-
menten.’ Het belangrijke verschil met 
Garabedians proefschrift is dat de onbe-
trouwbaarheid van het geheugen ook op 
het niveau van de vorm wordt uitgewerkt. 
Rigole toont zich namelijk een onbetrouw-

bare verteller, een literaire techniek die in 
een doctoraat om begrijpelijke redenen 
hoogst ongebruikelijk is. 
 Een van de manieren waarop hij het wan-
trouwen van de lezer wekt, is het gebruik 
van ironie. Rigole presenteert zichzelf  als 
‘oprichter en enige werknemer’ van 
IICADOM (International Institute for the 
Conservation, Archiving and Distribution 
of  Other People’s Memories). Via een link 
(icadom.org) kan de lezer zich inschrijven 
als medewerker, maar de site (en de bijho-
rende Facebookpagina) is sinds 2015 niet 
meer gewijzigd. Een van de zeven boekjes is 
een Manual voor toekomstige medewerkers, 
waarin zowel het managementsjargon (‘a 
global leader’, ‘we have the drive to do bet-
ter’) als de wetenschappelijke taal wordt 
geparodieerd, met grafieken, lijstjes en cate-
gorieën om het beeldarchief  te ordenen. Iets 
gelijkaardigs deed Rigole ook in het werk 
Attraction (2013), dat in Noten/Notes in drie 
talen becommentarieerd wordt: ‘De Neder-
landse tekst is de meest persoonlijke (omdat 
Nederlands mijn moedertaal is), de Franse 
tekst symboliseert de haute culture van de 
contemplatieve taal van de filosofie, de 
Engelse tekst staat voor de taal van de inter-
nationaliteit en de objectieve wetenschap.’ 
Ook op het vlak van het ‘meest persoonlijke’ 
neemt Rigole een loopje met de waarheid. 
Zo voert hij zichzelf  op als een obsessief  ver-
zamelaar van sluitringen (‘rondellen’ of  
washers), en als lid van de Inter national 
Washer Society, waarvan de leden jaarlijks 
dubbels uitwisselen: een internetzoekop-
dracht naar dit bizarre genootschap levert 
geen enkel resultaat op. Deze onbetrouw-
baarheid maakt dat je ook zijn poëticale uit-
spraken met een korrel zout neemt. In 
Dingen merkt hij op: ‘Ik zie enkel mensen in 
de fleur van hun leven. De dood, daar doe ik 
niet aan mee.’ In de bijhorende noot 35 
(apart opgenomen in het boekje Noten/
Notes) wordt deze stelling onderuitgehaald: 
Rigole verwijst naar het werk Nude Decay 
(2008), waarin het verval van het lichaam 
gekoppeld wordt aan het verval van de 
beelddrager, via krassen of  kleurdegrada-
ties. En in Herinneringen lezen we bij de 35e 
herinnering uit 2013: ‘Ik herinner me een 
gesprek over de vraag of  we oude films über-
haupt als erotisch kunnen ervaren, in de 
wetenschap dat de afgebeelde personen nu 
overleden of  stokoud zijn.’
 Dit wantrouwen wordt versterkt door 
andere werken die Rigole bespreekt, zoals 
500 letters (2010), een ‘automatische 
bio-generator’ die op basis van enkele para-
meters een kant-en-klaar artist statement 
genereert, een ‘bizarre constructie van je 
eigen artistieke alter ego, vaak doorspekt 
met verwijzingen naar een uitgehold dis-

cours’. Gelijkaardig is Outnumbered, a brief  
history of  imposture (2009), waarin een 
panoramische schoolfoto uit de jaren dertig 
wordt verbonden met een database van 999 
bekende of  minder bekende bedriegers, van 
wie de korte biografieën verzameld zijn in 
Register. Een camera zoomt in op één school-
jongetje en gaat dan naar een volgend, ter-
wijl een Britse commentaarstem hun fictie-
ve biografieën en relaties vertelt, volgens een 
door de computer gegenereerd patroon.
 Zoals Rigole zelf  aangeeft, is OuLiPo, het 
experimentele schrijversgenootschap waar-
toe Georges Perec en Raymond Queneau 
behoorden, een belangrijke inspiratiebron. 
De tekst wordt opgevat als combinatiespel 
dat door interactie met de lezer de beperkin-
gen van het lineaire, klassieke leespatroon 
doorbreekt. Die invloed is ook duidelijk in 
Addenda: het spel met de 81 objecten, de 
reeksen van 81 herinneringen en evenveel 
voetnoten maken het mogelijk van het ene 
boekje naar het andere te springen en een 
eigen leesparcours uit te stippelen.
 De vraag is hoe het dan zit met de ‘weten-
schapscommunicatie’ in het artistieke 
onderzoek dat Addenda toch ook is, de reden 
dat het boek van een kunstenaarspublicatie 
verschilt. Manual is een parodie, maar het 
archief  van 999 filmfragmenten bevat wel 
degelijk bruikbaar materiaal voor een kri-
tisch antropologisch onderzoek. Rigole stelt 
dat de opkomst van betaalbare filmcamera’s 
gelijkliep met de opkomst van het massatoe-
risme, en wijst op enkele leemtes in het 
gevonden materiaal. Zo stelt hij vast dat het 
politieke en culturele rumoer van mei ’68 
opvallend afwezig is in opnames uit diezelf-
de periode. De verschillende categorieën 
tonen ook aan hoe gecodeerd bepaalde 
opnames zijn, zowel inhoudelijk als formeel, 
en hoe gecodeerd het intieme geheugen 
wordt dat aan die beelddragers wordt uitbe-
steed. Zijdelings verwijst Rigole naar de kri-
tiek op die naoorlogse beeldcultuur. Zo ver-
meldt hij dat zijn eerste 8mm-camera, een 
Eumig Viennette, het voorwerp was van een 
antireclame door de Situationisten, met als 
titel La domination du spectacle sur la vie. De 
camera zou van het individu een passieve 
beeldenmaker maken in plaats van een 
actieve deelnemer aan unieke situaties. De 
verspreiding van ‘andermans geheugen’ is 
in het tijdperk van de digitale reproduceer-
baarheid enkel toegenomen, en Rigole 
spreekt van een escalatie in de ‘selfiecul-
tuur’. Ook de afwezigheid in deze amateur-
opnames van lichamelijk verval en dood 
wordt opgemerkt, zoals in het eerder ver-
melde Nude Decay. Het ‘traumatische’ of  
‘onuitspreekbare’ wordt echter niet verder 
gethematiseerd, zoals bij Garabedian. Het is 
niet onbelangrijk te beseffen dat Rigoles lite-

raire voorbeeld, Georges Perec, als kind zijn 
moeder heeft verloren in die andere genoci-
de uit de twintigste eeuw: de holocaust. 
Perec had dus wel een zeer specifieke relatie 
met jeugdherinneringen en leemtes in het 
geheugen.
 Een uitgebreide kritische reflectie op de 
‘open plekken’ in Rigoles beeldarchief  blijft 
echter uit, laat staan dat er een ‘paranoïde 
lectuur’ van de eigen beeldpraktijk ontstaat. 
Ook de lezer wordt hier niet toe uitgenodigd: 
het wantrouwen dat Addenda opwekt, 
maakt deel uit van het spel, en de twijfels 
zijn vooral gericht op de betrouwbaarheid 
van de kunstenaar-verteller. Reflectie over 
de vorm en literaire aanpak van zijn ‘onder-
zoeksrapportering’ is eveneens afwezig. 
Rigole begint elk hoofdstuk in Dingen met 
een interessant citaat (van Benjamin, 
Bourriaud, Perec, Sontag), maar deze cita-
ten worden niet in een breder betoog gecon-
textualiseerd. Het verbaast vervolgens niet 
dat een ander klassiek element bij acade-
misch onderzoek, de bibliografie, ontbreekt. 
 Terwijl Garabedian zijn werk als ‘beelden-
maker’ buiten het discursieve luik van zijn 
proefschrift houdt, laat Rigole het onder-
zoek deel uitmaken van zijn oeuvre, zij het 
dan als ‘addenda’, wat een duidelijke hiërar-
chie impliceert. Het leidt tot een interessant 
vormexperiment, maar de implicatie is dat 
Rigole de rol van onderzoeker enkel ironise-
rend op zich wil nemen, ingebed in het ton-
gue-in-cheekjargon van de Manual. Juist die 
al met al vrijblijvende ironie neutraliseert 
dit onderzoek; niet alleen als kritisch pro-
ject, maar ook als mogelijk ‘reparatief ’ ant-
woord op de situationistische kritiek op de 
beeldcultuur. Rigole gebruikt het doctoraat 
in de kunsten als een genre waar op boeien-
de wijze mee te spelen valt, maar waarin 
uiteindelijk weinig echt op het spel staat.

To a stranger from a stranger van Mekhitar 
Garabedian en Addenda van Jasper Rigole 
verschenen in oktober 2015 by AraMER, 
Gent.

Jasper Rigole, 81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze vergeten was, 2015
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De ene ander is de andere niet
Ik weet niet wat jij gaat zeggen van Erik Hagoort

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

De conclusie van het doctoraat in de kun-
sten van Erik Hagoort is een gedicht, en het 
kan geciteerd worden zonder een spoiler te 
riskeren.

Ik bemin jou. Jij bemint mij.
Ik bemin jou van mijn kant.
Jij bemint mij van jouw kant.
Ik bemin jouw beminnen. Je draagt 
het mij toe.
Jij bemint mijn beminnen. Ik draag 
het jou toe.
Ik geniet van jouw genieten.
Jij geniet van mijn genieten.
Genieten van het genieten van 
de ander,
‘genot van het genot van de ander,
Liefde van de liefde van de ander’.
Genieten van het zeggen.
Strelen in de vocativus.

Deze zinnen – het citaat is van Levinas, over 
wie later meer – tonen dat Hagoort het zich 
niet makkelijk maakt. Hij wil in de handels-
editie van zijn doctoraat in woord en beeld tot 
uitdrukking brengen wat er zich heeft afge-
speeld tijdens een aantal gesprekken die hij 
organiseerde binnen het kader van het onder-
zoeksproject ‘Ontmoetingen hernemen’, uit-
gevoerd aan de Koninklijke Aca demie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen. Bovendien 
wil hij helder krijgen wat ontmoeten in het 
algemeen zou kunnen zijn, en dus wat men-
sen voor elkaar kunnen betekenen.
 De kunst die Hagoort maakt, past binnen 
de relational aesthetics: in plaats van iets te 
maken of  te doen, brengen kunstenaars 
sociale interacties tot stand die ze als kunst 
presenteren. Verspreid over een drietal jaar 
bracht Hagoort vijf  keer vijf  personen bij 
elkaar. Van die vijf  vijftallen maakte hij zelf  
steeds deel uit, en hij stelde ook de thema’s 
en gespreksregels vast. Onderwerp van bij-
voorbeeld het eerste gesprek in 2015: ‘Om 
jezelf  te zien heb je de ander nodig.’ Vooraf-
gaand aan dit gesprek werd afgesproken tij-
dens het converseren geen vragen te stellen, 
en evenmin antwoorden te geven. Bij twee 
bijeenkomsten in 2016 en 2017, met als 
onderwerp ‘aanspreken’ en ‘onbekommerd 
spreken’, werden de woorden van de deelne-
mers respectievelijk opgetekend door steno-
grafen of  neergeschreven door de gespreks-
partners – dit laatste gesprek voltrok zich in 
stilte: er werd gecommuniceerd door middel 
van handgeschreven zinnen.
 Ik weet niet wat jij gaat zeggen bevat kleu-
renfoto’s van de notitieschriftjes van steno-
grafen of  gesprekspartners, beschrijvingen 
van de dialogen en theoretische bespiegelin-
gen over ontmoeten. Twee constanten vallen 
op: zowel participatie als gelijkheid zijn nood-
zakelijk. Meewerken aan de totstandkoming 
van een socialere maatschappij is verplicht; 
passiviteit of  terughoudendheid zijn niet toe-
gestaan. Asymmetrische relaties, waarbij de 
ene partij ook maar de in druk zou wekken 
iets ‘meer’ te zijn, te weten of  te hebben, zijn 

taboe, omdat zo de suggestie van ongelijk-
heid wordt gewekt. Daarom is het ook fout 
iemand ‘iets’ te geven zonder iets terug te 
verwachten, zelfs als een op rechte vorm van 
naastenliefde; het reduceert de ander 
immers tot ‘degene die gebrekkig en behoef-
tig is’. Hagoort schrijft, zich beroepend op 
het Essay over de gift van Marcel Mauss: ‘De 
ontvanger kan op een bepaald moment ook 
gever zijn en de gever ontvanger. Niet parti-
ciperen in deze reciprociteit is naast asoci-
aal ook inferieur.’
 Hagoort past deze theorie toe op de 
gesprekken die hij organiseert, en omgekeerd 
ziet hij die gesprekken als de ultieme verwe-
zenlijking ervan. Daarom blijft het volstrekt 
onduidelijk wat er gezegd is. Vol ledige tran-
scripties zijn in het boek niet opgenomen, 
hoogstens geïsoleerde zinnen of  fragmenten. 
Uitspraken worden weergegeven zonder de 
afzender te vermelden. De gesprekspartners 
worden in de inleidingen genoemd en voor-
gesteld – het gaat over onder meer filosofe 
Ilse Bulhof, theatermaker Emke Idema, kun-
stenaar Nico Dockx, kunstenares Voebe de 
Gruyter, filosofieprofessor Arthur Cools en 
literatuurwetenschapper Geert Lernout 
– maar daarna worden alle aanhalingen 
anoniem. De deelnemers zijn ongetwijfeld tot 
boeiende gedachtewisselingen in staat, maar 
in het boek is daar geen sprake van. Het is 
hun im mers niet toegestaan om op welke 
manier dan ook markant te zijn – ze moeten 
op een volstrekt inwisselbare manier ‘mens’ 
blijven. De vrees dat iemand iets zou zeggen 
dat niet door om het even wie gezegd kan 
worden, zorgt ervoor dat er niets gezegd 
wordt. Enkele voorbeelden, die als citaten uit 
de context gerukt lijken, maar in het boek 
gewoon weg niet over context beschikken: 
‘Omdat er geen andere relatie tussen ons is 
dan dit gesprek heb ik geen enkele andere 
verwachting dan dit gesprek. Dat geeft er een 
ander gewicht aan, inderdaad, lichter dan 
wanneer ik met iemand die ik ken geconfron-
teerd zou zijn.’ ‘Zoals het werkt, beweging. 
Maar misschien kan ik daar niet veel meer 
over zeggen.’ ‘Een bloem heeft een relatie met 
andere bloemen.’ ‘Als ik vaker gesprekken in 
het donker zou hebben, zou het beter te han-
teren zijn.’ ‘Zwarte muziek. Ritme is daarvan 
een wezenlijk onderdeel. Het heeft te maken 
met in het moment te zijn.’ ‘Als je het hebt 
over culturele diversiteit is het zeker politiek.’ 
‘Aha, een hoop woorden.’ ‘Je creëert ruimte 
door die afspraken. Dat zie je ook vaak in taal 
gebeuren. Het ritueel van ‘Hallo, hoe gaat 
het?’. Het antwoord is voorspelbaar. Toch is 
er ruimte. Stap je over die code heen, dan heb 
je een situatie waarmee je allebei moet dea-
len.’ ‘We zouden allemaal onze ogen een tijd 
dicht kunnen doen.’
 Naast Mauss is het Emmanuel Levinas 
wiens ideeën worden aangewend. ‘In het 
sociale’, zo wordt Totaliteit en oneindigheid. 
Essay over de exterioriteit, diens hoofdwerk uit 
1961, door Hagoort samengevat, ‘verhou-
den we ons op zo adequaat mogelijke wijze 
tot elkaar. In de samenleving gelden gelijke 
rechten en plichten. We spreken in dezelfde 
zin over onszelf  als over anderen. Levinas 

echter wijst op een inadequatie tussen het 
zelf  en de ander: de ervaring dat je op een 
manier onderhevig bent aan de ander die 
niet inwisselbaar is. Die ervaring zet het soci-
ale op scherp.’ Hagoort reduceert de theorie 
van Levinas om zijn kunstpraktijk te staven, 
en presenteert zo ongewild zijn eigen versie 
van de tekortkomingen in het denken van de 
Frans-joodse filosoof. Vanuit een absoluut 
respect voor de ander, moet iedereen bereid 
zijn met iedereen te praten, en mag confron-
tatie of  onenigheid nooit het resultaat zijn. 
Verschillen zijn niet meer dan vooroordelen, 
en geen mens verdient het om streng op zijn 
tekortkomingen te worden aangesproken. 
Dat we allemaal gelijk zijn, is geen moeizaam 
te verwezenlijken ideaal, tegen de vele schan-
dalige machts concentraties in, maar een 
natuurstaat die probleemloos, dag na dag, in 
de praktijk kan worden omgezet.
 De manier waarop Hagoort het universa-
listisch denken van Levinas inschakelt, leidt 
zowel in de theoretische hoofdstukken als in 
de ‘reportages’ tot het verlies van onder-
scheid, betekenis en verantwoordelijkheid. 
Dat blijkt al uit de geselecteerde kunstenaars 
en denkers: niet meteen mensen die elkaar 
omwille van hun politieke, religieuze of  ideo-
logische overtuigingen naar het leven staan. 
Om het ‘artistiek onderzoek’ van Hagoort te 
doen slagen, kan en mag er van conflictstof  
geen sprake zijn. Dat mensen het radicaal 
oneens kunnen zijn, en elkaar de vreselijkste 
dingen kunnen verwijten: Hagoort schakelt 
het bij voorbaat als mogelijkheid uit. De ene 
ander is de andere niet – het is zelfs als ver-
moeden niet toegestaan. De dictatuur van de 
harmonie en de consensus regeert.
 Het gevolg is een mens- en wereldbeeld 
waarbinnen niets nog ‘erg’ genoemd mag 
worden, en waarin ‘de ander’ alles te verge-
ven valt omdat we nu eenmaal mensen 
onder elkaar zijn. De onhoudbaarheid van 
die positie blijkt vooral wanneer Hagoort, 
aan het slot van de theoretische reflectie 
waarin hij zich het denken van Levinas 
toe-eigent, een anekdote vertelt over Iwan, 
‘een goede vriend uit Moskou’. Iwan belde 
‘een paar dagen nadat het vliegtuig MH17 
boven Oekraïne uit de lucht was geschoten’. 
Hij voelde zich schuldig om burger te zijn 
van zijn land, en hij vroeg om vergeving. 
Eric protesteerde: ‘Ben je nou helemaal, zei 
ik meteen, ik wil niet dat je dat zegt, hoe lief  
ik het ook vind dat je dat zegt, ik wil het niet 
horen, jij hebt er part noch deel aan, jou treft 
geen enkele blaam.’ Een week later stond er 
echter een opmerkelijke kop op de voorpagi-
na van de Novaja Gazeta: ‘Vergeef  ons, 
Nederland’. Dat deed bij Hagoort een belletje 
rinkelen, want hij besefte dat hij Iwan zijn 
schaamte moest gunnen: ‘Hij maakt zich 
zacht en kwetsbaar voor mij. Hij is bezorgd 
om mij. Toen ik me dat realiseerde, schaam-
de ik me voor de vastberadenheid waarmee 
ik zijn verzoek had gepareerd. Door die 
schaamte voelde ik mij vreemd genoeg opge-
lucht. Tegen die schaamte viel niets in te 
brengen. Onbe kommerd pakte ik de telefoon 
om Iwan terug te bellen.’ Wat zijn schuld, 
kwaad en vergeving dan nog waard? 

Misschien kunnen de nabestaanden van de 
298 inzittenden van het boven Oekraïne 
neergehaalde vliegtuig binnenkort voor een 
gesprek worden uitgenodigd? Zullen ook zij 
‘onbekommerd’ Rusland vergeven? En ver-
dient Vladimir Poetin, toch ook een ander 
gelijk alle anderen, eveneens een kruisje 
voor het slapengaan?
 Naar dergelijke kritische vragen – die veel 
meer dan de beate bereidheid tot vergeving, 
voortkomen uit de hoop menselijk leed te 
voorkomen – taalt Hagoort geen moment. 
Een kritische houding, het maken van een 
onderscheid tussen goed en slecht, is vol-
gens hem zinloos. Op het eerste gezicht is 
dat vreemd, want tot 2000 was Hagoort 
kunstcriticus bij De Volkskrant. In 2005 
publiceerde hij het essay Goede bedoelingen. 
Over het beoordelen van ontmoetingskunst, 
geschreven op uitnodiging van Lex ter 
Braak, de toenmalige directeur van het 
Fonds BKVB. In die tekst probeerde Hagoort 
na te gaan waarom critici zoveel moeite 
hebben om ‘ontmoetingskunst’ – de Neder-
landstalige variant van de relational aesthe-
tics – te omarmen. Zijn verklaring was een-
voudig: ‘Ik denk dat kunstbeschouwers de 
vraag vermijden welke rol ethische houdin-
gen in ontmoetingskunst spelen. Alleen al 
door het stellen van de vraag zouden zij de 
suggestie wekken het goed te keuren dat 
kunstenaars zich met hun werk op het ter-
rein van de moraal begeven.’ 
 Het is een van de grote misverstanden van 
de relational aesthetics dat kunst een tekort 
zou hebben aan discursiviteit of  sociabiliteit 
– twee eigenschappen die sinds de renaissan-
ce onmiskenbaar verbonden zijn met het 
artistieke. Volgens Hagoort ontbreekt het 
kunst van oudsher ook aan ‘ethische’ of  
‘morele’ aspecten, en precies dat moet ont-
moetingskunst oplossen. Dat kunst altijd een 
morele of  ethische houding bevat, of  in ieder 
geval indirect uitspraken doet over hoe er al 
dan niet geleefd kan en moet worden, komt 
niet bij hem op. Omdat ‘ontmoetingskunst’ 
een schandalig gebrek aan ethiek in de kun-
sten teniet zou doen, moet er in kritisch 
opzicht ook een uitzondering voor worden 
gemaakt: in plaats van te oordelen over de 
artistieke kwaliteiten ervan, ‘wordt de kunst-
beschouwing verrijkt met het inschatten van 
goede bedoelingen. Er komt niet alleen een 
nieuwe dimensie van wikken en wegen bij, er 
valt er ook een af, en wel een die ons al te lang 
en onnodig heeft beziggehouden: de wil om 
een oordeel te vellen.’ Ongetwijfeld heeft zijn 
doctoraatsjury (met als leden Voebe de 
Gruyter, Marijke Hoogenboom, Geert 
Lernout en Dieter Lesage, met als voorzitter 
Henk de Smaele, en met als promotoren 
Arthur Cools en Nico Dockx) deze aanbeve-
ling ter harte genomen, want voor iets ander 
dan goede bedoelingen kan Eric Hagoort de 
titel van ‘doctor in de kunsten’ niet verkre-
gen hebben.

Erik Hagoort, Onbekommerd spreken, 2016

Ik weet niet wat jij gaat zeggen van Erik 
Hagoort verscheen in oktober 2017, in een 
Engels- en Nederlandstalige editie, bij Jap 
Sam Books, Heijningen.
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Een sensoriële machine
Woestijngetijden van Carla Swerts

STEVEN HUMBLET

Woestijngetijden is een dik maar klein boek. 
Het telt 474 pagina’s, maar door het poc-
ketformaat ligt het niet zwaar in de hand. 
Op de cover, vlak onder de titel, staat een 
foto van de negentiende-eeuwse Engelse 
fotograaf  Francis Frith uit 1857, een afbeel-
ding van een Egyptische piramide. De titel 
van het boek verwijst naar het lijvigste 
hoofdstuk: een afwisseling van tekst en 
beeld, meer dan 300 bladzijden, onderver-
deeld in vier kleinere hoofdstukken. Het 
beeldgedeelte bevat reproducties van schil-
derijen of  foto’s (voornamelijk negentien-
de-eeuws), zelf  genomen foto’s (analoog en 
digitaal) en eigen grafisch werk. De tekst 
bestaat uit eigen impressies afgewisseld met 
citaten van auteurs zoals Goethe, Flaubert, 
Camus en Pamuk. Beeld en tekst wisselen 
elkaar af  volgens een relatief  stabiel ritme: 
een enkele of  dubbele pagina tekst wordt 
onderbroken door een aantal dubbele pagi-
na’s met beelden, die reliëf  geven aan de 
tekst, door te illustreren, te becommentarië-
ren, of  het vertoog te bevestigen.
 Dit middendeel wordt voorafgegaan en 
gevolgd door andere teksten. Een woord 
vooraf  en een inleiding openen het boek; 
een glossarium, een essay over Sebald, een 
nabeschouwing en een bibliografie sluiten 
het af. Elk onderdeel heeft een specifieke 
taak. In het woord vooraf  bedankt Swerts 
iedereen die haar ondersteunde bij de reali-
satie van dit doctoraatsproject, uitgevoerd 
aan de Universiteit Hasselt met Kris Pint als 
promotor. In de inleiding situeert ze haar 
project in een rudimentair geschetst intel-
lectueel kader; het glossarium schuift 
negen tien begrippen naar voren als per-
spectieven op haar artistieke praktijk; in het 
essay over Sebald voert ze de Duitse auteur 
op als de ideale onderzoeker in de kunsten 
– een portret dat meteen als zelfportret kan 
gelezen worden. In elke tekst komt een 
andere stem aan het woord: in de inleiding 
zoekt Swerts aansluiting bij een academisch 
vertoog, in het glossarium vervelt de kun-
stenares tot kunsthistoricus die beschrijft 
hoe haar werk kan (moet?) worden gelezen, 
en in het essay ontpopt ze zich via Sebald tot 
een apologeet van een doctoraat in de kun-
sten dat zich wezenlijk zou onderscheiden 
van het traditionele academische docto-
raat. De enige functie van deze teksten lijkt 
erin te bestaan dit boek te onderscheiden 
van een ‘regulier’ kunst- of  kunstenaars-
boek door het tot een waarachtig doctoraat 
in de kunsten te maken – of  liever: het boek 
te conformeren aan wat men denkt dat een 
doctoraat in de kunsten zou moeten zijn.
 In de inleiding schetst Swerts de ont-
staansgeschiedenis van haar artistieke 
praktijk, gegrond in haar ervaring met en 
fascinatie voor wat zij stelselmatig (en kri-
tiekloos) het Midden-Oosten en de Oriënt 
noemt. Ze probeert haar fascinatie intellec-
tueel te kaderen binnen een groter verhaal 
over de spanningen tussen Oost en West. Zo 
opent ze met een summiere beschrijving 
van hoe ‘het Westen’ en ‘de Oriënt’ elkaar 
spiegelen in hun wederzijds onbegrip. Ze 
steunt op de analyse van Edward Said, maar 
keert er zich ook snel van af. Waar Said het 
negentiende-eeuwse oriëntalisme in de 
westerse literatuur en beeldende kunst 
duidt als een (niet onschuldige) vergaarbak 
van westerse fantasiebeelden over ‘de 
Oriënt’, zal Swerts zich juist uitdrukkelijk in 
het verlengde van die traditie plaatsen. Ze is 
zich bewust van het gevaar dat Said aan-
haalt, maar ze meent er zich aan te kunnen 
onttrekken door werk te maken dat vertrekt 
vanuit haar unieke, persoonlijke ervaring 
ter plekke. Brutaal vertaald: ze zal ontsnap-
pen aan de westerse clichés door simpelweg 
naar het Oosten te trekken en ginds getrouw 
verslag te doen van alle lichamelijke indruk-
ken die ze opdoet. Als lichtend voorbeeld 
haalt ze negentiende-eeuwse auteurs als 
Flaubert en De Nerval aan, van wie wordt 
verondersteld dat ze net zoals zij de zintuig-
lijke ervaring van het landschap centraal 
stellen. Swerts gaat zelfs zover om dit princi-
pe uit te roepen tot de taak bij uitstek van de 
kunstenaar, en om het te gebruiken om 

haar werk te onderscheiden van dat van 
andere contemporaine kunstenaars die in 
dezelfde regio werken. Terwijl zij werkt zon-
der vooringenomen idee, zouden anderen 
in het Oosten een vooraf  bestaand beeld 
willen stofferen of  bewijzen. Swerts daaren-
tegen zal een en al ontvankelijkheid zijn. Ter 
verdediging van deze positie roept ze in het 
tweede deel van de inleiding de hulp in van 
denkers als Deleuze, Ingold en Barthes. Ze 
gebruikt hen om zich af  te zetten tegen een 
academisch spreken dat – volgens haar – te 
star, te dwangmatig en te abstract zou zijn, 
en dat ze ervaart als een knellend keurslijf  
dat haar artistieke vrijheid belemmert en 
haar werk dreigt te reduceren tot een illus-
tratie bij een theoretische uiteenzetting. 
Daarom pleit ze voor een ander soort van 
spreken, dichtbij de zintuigelijke ervaring, 
dat niet geïnteresseerd is in het formuleren 
van conclusies, maar zich liever vermeit in 
associaties, en dat het ‘ik’ van de kunste-
naar (op een directe manier geïmpliceerd in 
artistiek onderzoek), niet uitwist maar juist 
centraal stelt. Dat centrale ‘ik’ belichaamt 
volgens haar dan ook het essentiële verschil 
tussen het doctoraat in de kunsten en het 
reguliere doctoraat, en het is een idee dat 
Swerts verder poogt te verduidelijken in 
haar afsluitend essay over Sebald. 
 Deze verdediging van een associatief, zin-
tuiglijk denken kan echter geen excuus zijn 
voor het haastwerk in het eerste deel van de 
inleiding. Swerts doet niet meer dan aan-
stippen, en ze engageert zich niet of  nauwe-
lijks met het denken van Said of  met de beel-
den van de kunstenaars waartegen ze zich 
afzet. Het wijst op een fundamenteel onver-
mogen om ontleende concepten of  geciteer-
de passages en beelden helder en precies te 
duiden of  in te zetten.
 Het glossarium bestaat uit alfabetisch 
geordende lemma’s zoals ‘affecten’, ‘associa-
ties’, ‘fragment’, ‘herinnering’, ‘lichaam’, 
‘foto grafie’, ‘tekenen’, ‘technieken’ en ‘schrij-
ven’. Meer nog dan in de inleiding valt op dat 
hier voortdurend een artistiek handelen 
wordt geanalyseerd: het wemelt van zinne-
tjes die beginnen met ‘ik’ of  ‘mijn’ – ‘ik zie…’, 
‘ik denk…’, ‘ik onderschrijf…’, ‘ik hou (niet) 
van…’, ‘mijn schrijven…’, ‘mijn kijken…’, 
‘mijn beleving…’. Veelzeggend is de manier 
waarop Swerts het lemma ‘fotografie’ bena-
dert. Ze begint met de nuchtere vaststelling 
dat ze tijdens dit project voor het eerst met 
het medium werkte, en dat ze er niet echt 
mee vertrouwd is: ze studeerde voordien 
illustratieve vormgeving. Tege lijkertijd ziet 

ze haar gebrek aan ervaring niet als pro-
bleem, maar juist als voordeel dat haar in 
staat zou stellen onbevooroordeeld te kijken 
naar wat foto’s in haar opwekken. Dat foto-
grafie het medium bij uitstek is van direct 
contact (je kan alleen een foto nemen van 
iets als het zich vlakbij bevindt) sterkt haar 
in haar overtuiging dat het fotografische 
beeld een pure vertaling kan zijn van een 
lichamelijke sensatie die de maker ter plekke 
ervaart, en die transparant kan meegedeeld 
worden aan de (toekomstige) kijker. Die 
overtuiging wordt echt problematisch in 
het licht van haar gebruik van negentien-
de-eeuwse foto’s: nergens valt er een woord 
over de manier waarop deze beelden tot 
stand kwamen, voor wie ze bestemd waren 
en hoe ze de ‘Oriënt’ precies verbeeldden. 
Fotografische representatie (en hetzelfde 
geldt voor de schilderijen en de tekstfrag-
menten in het artistieke luik) heeft voor 
Swerts blijkbaar als enige taak een netwerk 
van (vooral formele) associaties op te roepen, 
niet alleen tussen de beelden en citaten 
onderling, maar ook tussen de beelden of  
citaten en haar eigen lichamelijke ervaring. 
Swerts leest beelden en teksten niet als uit-
spraken over de landen die ze bezoekt, maar 
als loutere concentraties van sensoriële data. 
 Wat is dan de precieze functie van al deze 
omkaderende teksten? Bieden ze iets meer 
dan wat de kijker en lezer uit een aandach-
tige lectuur van het middengedeelte (het 
eigenlijke artistieke werk) zelf  had kunnen 
opmaken? Waarom die drang om alle over-
tuigingen, ideeën en methodes die ten 
grondslag liggen aan het artistieke werk te 
expliciteren, terwijl zo’n uitgebreid en om-
zwachtelend vertoog vooral frustreert en 
benauwt? Ook al wil Swerts, zo stelt ze uit-
drukkelijk, de kijker niet van zijn autonomie 
beroven, toch is het precies dat wat er 
gebeurt: overal stuiten we op haar stem, 
altijd legt zij vast wat we worden geacht te 
zien, hoe we het dienen te interpreteren, 
welke formele en inhoudelijke keuzes we 
aan het werk moeten zien. De verklarende 
teksten lijken als verdedigingswal opgewor-
pen, een poging om kritiek te ondervangen 
door beweegredenen toe te lichten. Maar in 
plaats van het problematische karakter van 
het artistieke luik toe te dekken, wordt het 
juist versterkt. De scherpe, treffende obser-
vaties die ze gul uitstrooit, worden na het 
lezen van het glossarium ondraaglijk licht-
vaardig en naïef, als Swerts’ ahistorische en 
apolitieke blik op de bezochte landen mate-
loos gaat irriteren. De wijze waarop alles 

wordt teruggebracht tot haar eigen licha-
melijke, zintuigelijke ervaring, sluit elk con-
tact met de ander uit. Soms duikt er zo’n 
figuur op in haar blikveld (een kind met 
zure pruimen, of  een Arabier die een ISIS-
militant zou kunnen zijn), maar nooit komt 
deze ‘ander’ tot leven, nooit krijgt hij of  zij 
het woord. Het gesprek dat Swerts voert, 
zowel in tekst als in beeld, beperkt zich tot 
een dialoog tussen haar observaties en die 
van Europese schrijvers, schilders en foto-
grafen. Is er dan nog sprake van een werke-
lijk onbevooroordeeld contact? Gaat ze, net 
zoals de oriëntalisten van weleer, niet 
veeleer het gesprek aan met het (verbeelde) 
verleden van de plekken die ze bezoekt 
(getuige de aandacht voor mummies, 
archeologische vondsten, oude sites, verval-
len ruïnes), dan met het lastige, complexe, 
tegenstrijdige heden? Dat het ‘zelf ’ van de 
kunstenares als het soevereine begin- en 
eindpunt van het artistieke handelen wordt 
geponeerd, kan ook anders en scherper 
geformuleerd worden. Is het een gevolg van 
haar artistieke praktijk, of  vloeit het voort 
uit misverstanden over de verwachtingen 
die een doctoraat in de kunsten moet invul-
len, door het eigen handelen tot onderwerp 
van reflectie te maken? Dit proefschrift sug-
gereert het laatste: Swerts trekt zich terug 
in haar eigen lichaam in de hoop te ont-
snappen aan de steriele, wezensvreemde en 
autoritaire geest van het academisch spre-
ken. Voor haar kan enkel het lichaam 
garant staan voor de openheid die dat spre-
ken nu eenmaal zou ontberen. Wat ze daar-
bij ‘vergeet’ is dat het lichaam, zonder de 
interventie van een bewustzijn dat kan hel-
pen begrijpen wat er gebeurt, enkel stom 
naar zichzelf  kan verwijzen. Zo blijft niet 
alleen de oppositie tussen ‘het Westen’ en 
‘de Oriënt’ behouden, ook de tegenstelling 
tussen geest en lichaam wordt in hoge mate 
versterkt.

Woestijngetijden. Een zintuiglijke herteke-
ning van de Westerse verbeelding van het 
Midden-Oosten van Carla Swerts verscheen 
in september 2017 bij AraMER, Gent.

Carla Swerts, Egirdir, 2012
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ANNE RUYGT

1989 is het jaar dat Europa geconfron-
teerd werd met dramatische, verstrekken-
de om wentelingen. De Berlijnse Muur viel, 
het Einde van de Geschiedenis werd afgekon-
digd, en met de nieuwe informatietechnolo-
gie genaamd het internet nam de globalise-
ring ongekende vormen aan. Voor Katarzyna 
Ruchel-Stockmans, professor in de kunstge-
schiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, 
leverde 1989 het startpunt voor haar pro-
motieonderzoek naar fotografie en geschie-
denis. Of  beter gezegd, naar kunstenaars 
die het ‘medium fotografie’ en het ‘concept 
geschiedenis’ sindsdien ter discussie hebben 
gesteld. Dat levert een brede waaier aan 
kunst werken op: van videowerken van 
Harun Farocki, Andrei Ujică en Yael 
Bartana tot fotomontages van Zofia Kulik 
en schilderijen van Luc Tuymans.
 In 2015 verscheen de handelseditie van 
Ruchel-Stockmans’ onderzoek (waarop ze 
in 2011 in Leuven promoveerde), getiteld 
Images Performing History. Photography and 
Representations of  the Past in European Art 
After 1989 bij Leuven University Press. Het 
is het twintigste deel in de belangwekkende 
Lieven Gevaert Series voor de studie naar 
fotografie, kunst en visuele cultuur. In de 
reeks verschenen onder meer bijdragen van 
invloedrijke denkers als Ariella Azoulay en 
T.J. Demos, en werd werk van en over Jan 
Dibbets, Allan Sekula en de Düsseldorfer 
Schule gepubliceerd. 
 Ruchel-Stockmans situeert haar onder-
zoek in de context van de politieke omwen-
telingen in Europa, de cultuurverschuivin-
gen tussen Oost en West, de historiographic 
turn in de kunsten (een term van Dieter 
Roelstraete) en baanbrekende tentoonstel-
lingen uit 1989 als Magiciens de la Terre en 
The Other Story. Al deze gebeurtenissen 
beschouwt zij als indicatoren van de nood-
zaak om geschiedenis, als concept, te her-
zien. De uitvinding van de fotografie heeft 
de geschiedenis fundamenteel veranderd en 
niet per se in positieve zin. Er wordt steeds 
meer geschiedenis geproduceerd, vooral 
heel veel beeldmateriaal, maar tegelijkertijd 
groeien de maatschappelijke twijfels en het 
wantrouwen met betrekking tot de 
geschied schrijving. De kunstenaars die 
Ruchel- Stockmans bespreekt richten zich 
op de mogelijkheden en beperkingen van de 
representatie van geschiedenis. Hun werk 
analyseert het ‘performatieve karakter van 
beelden’, ofwel de actieve rol van fotografie 
in het produceren en herschrijven van 
geschiedenis. Het idee van performativity is 
de voornaamste gemene deler tussen de 
casestudy’s die Ruchel-Stockmans opvoert. 
Ze erkent daarbij dat de geselecteerde kun-
stenaars sterk van elkaar verschillen, zowel 
qua materiaalkeuze, leeftijd als artistieke en 
historiografische opvattingen. De bespro-
ken kunstwerken behoren niet tot één 
bepaalde stroming. Deze opzet maakt het 
mogelijk om dwarsverbanden te leggen, 
maar zorgt ook voor een fundamenteel pro-
bleem: Images Performing History is ontzet-
tend specifiek en generaliserend tegelijker-
tijd. Er wordt tot op het kleinste detail 
ingezoomd op het beeld en de specifieke 
keuzes van de kunstenaar. Zo worden bre-
dere ontwikkelingen – qua medium, musea-
le context, maatschappelijk debat – naar 
het zijtoneel verplaatst. Elk hoofdstuk prik-
kelt tot nadenken en het leggen van verban-
den, maar roept tegelijk ook zoveel nieuwe 
vragen op, dat het een boek op zich had 
kunnen zijn.
 De vijf  kunstenaars die Ruchel-Stockmans 
bespreekt hebben een volstrekt eigen refe-
rentiekader, waarbij opvalt dat de nadruk 
eerder op televisie, cinema en schilderkunst 
ligt dan op fotografie. Al deze media kennen 
hun eigen tradities en hebben een eigen kri-
tisch discours. De geselecteerde kunstwer-
ken zijn bovendien niet los te zien van de 
nationaliteit en culturele achtergrond van 
de kunstenaar, en de context waarin het 
werk wordt gepresenteerd. Dit stelt de 
onder zoeker gelijk voor de ingewikkelde 

opgave het overzicht te behouden en een 
rode draad aan te geven. Het helpt ook niet 
dat de plek van fotografie in musea in dat-
zelfde tijdsbestek onmiskenbaar is veran-
derd. Door de opkomst van de kunstmarkt 
voor fotografie profileerden ook steeds meer 
documentaire fotografen zich als auteur. En 
terwijl de ruimte in journalistieke media 
afnam, probeerden musea de canon van de 
kunstgeschiedenis juist te verbreden wat 
betreft gender, nationaliteit, geografische 
focus en voormalige ‘niet-artistieke’ disci-
plines zoals nieuwsfotografie. Veel van het 
bronmateriaal van de kunstenaars in 
Images Performing History is inmiddels 
waardig bevonden als museumobject, en 
daar wordt maar zijdelings aandacht aan 
besteed. In plaats daarvan kiest Ruchel-
Stockmans voor zorgvuldige, vergelijkende 
beeldanalyses en gedegen kunsthistorische 
besprekingen.
 Images Performing History opent met de 
vele interpretaties en theorieën over ‘het 
einde van de geschiedenis’. Dit concept 
werd gemeengoed door het polemische boek 
Het einde van de geschiedenis en de laatste man 
(1992) van de Amerikaanse politieke den-
ker Francis Fukuyama. Het einde van de 
Koude Oorlog interpreteerde Fukuyama als 
een definitieve opheffing van alle politieke 
tegenstellingen en daarmee beschouwde hij 
het als het eindpunt van de ideologische 
evolutie van de mensheid. De hegeliaans 
‘ideale staat’ was volgens hem bereikt in de 
universalisering van de westerse liberale 
democratie. Ruchel-Stockmans merkt op 
dat ‘het einde van de geschiedenis’ zowel 
opduikt in het gedachtegoed van Oost- als 
West-Europese denkers, van Vilém Flusser 
en Zygmunt Bauman tot Boris Groys en 
Jean Baudrillard. Haar belangstelling gaat 
in het bijzonder uit naar Flusser, wiens 
eigenzinnige fotografietheorie in de laatste 
jaren een revival kende. In 2007 verscheen 
bij uitgeverij IJzer de eerste Nederlandse 
vertaling van zijn baanbrekende publicatie 
Für eine Philosophie der Fotografie (1983) en 
twee jaar terug wijdde het tijdschrift EXTRA 
– Fotografie in context een heel nummer aan 
zijn denken. Flusser verbindt in zijn theorie 
het denken over het einde van de geschiede-
nis met de opkomst van de fotografie. Hij 
beschrijft in het essay ‘Photography and 
History’ foto’s als een soort dammen die in de 
stroom van de geschiedenis worden geplaats, 
en daarbij historische gebeurtenissen blok-
keren: ‘dams placed in the way of  the stream 
of  history, jamming historical happenings’. 
Hij concludeert dat we met de intrede van de 
fotografie terecht zijn gekomen in het post-
historische tijdperk. Het fotografische beeld 
is alomtegenwoordig en bepalend geworden 
voor ons dagelijks leven. Zo kunnen we vol-
gens Flusser niet langer over geschiedenis 
denken in termen van lineaire ontwikkeling, 
maar alleen in losse beelden en sequenties. 
Zijn opvatting over geschiedenis, als gehin-
derde ‘stroom’, druist in tegen het vooruit-
gangsdenken van Hegel.
 De ideeën van Flusser klinken ook door in 
de eerste casestudy van het boek, die gaat 

over Videograms of  a Revolution (1992) van 
de Duitse kunstenaar Harun Farocki en de 
Roemeense filmmaker Andrei Ujică. Aan de 
hand van televisiebeelden en found footage 
onderzochten Farocki en Ujică de twijfel-
achtige verslaggeving van de Roemeense 
revolutie van 1989. De volksopstand en val 
van het regime van Ceauşescu leken zich live 
op televisie te voltrekken, maar algauw 
bleek dat verschillende beelden in scène 
waren gezet. De directe aanleiding voor de 
revolutie, de massamoord op demonstran-
ten in Timisoara, bleek niet eens te hebben 
plaatsgevonden. ‘Waarheid’ werd als crite-
rium vervangen door ‘geloofwaardigheid’, 
stelt Ruchel-Stockmans in dit verband. Voor 
Jean Baudrillard en Giorgio Agamben 
maakten de gebeurtenissen de waarheids-
claim van fotografie onhoudbaar. Farocki 
en Ujică stelden het medium zelf  ter discus-
sie. Met Videograms of  a Revolution wilden zij 
de hypothese van Flusser testen: in hoever-
re zijn de beelden op te vatten als een regis-
tratie van de gebeurtenissen en in hoeverre 
hebben ze die gebeurtenissen zelf  tot stand 
gebracht? De actualiteit van dit werk is 
bijna beangstigend, met het oog op het 
trumpiaanse post-truth tijdperk, en de rol 
van burgerjournalistiek en sociale media in 
de verslaggeving en bevordering van de 
Arabische Lente. In zeker opzicht kwam 
Ruchel-Stockmans’ promotieonderzoek dus 
net te vroeg. De thema’s die ze bespreekt zijn 
alleen maar relevanter, en de technologi-
sche mogelijkheden oneindig groter gewor-
den. In recent onderzoek richt ze zich bij-
voorbeeld op de rol van mobiele camera’s en 
drones in de representatie van gewapende 
conflicten. Dat doet ze vanuit het perspec-
tief  van hedendaagse kunstenaars als Rabih 
Mroué en filmmakers als Ossama 
Mohammed en Wiam Simav Bedirxan. 
 De tweede casestudy zoomt in op het even 
persoonlijke als ironische werk van de Poolse 
kunstenaar Zofia Kulik, dat onlangs nog te 
zien was in het kader van de tentoonstelling 
Freedom is Recognized Necessity in het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Zoals in alle casestu-
dy’s probeert Ruchel-Stockmans ook hier de 
strategie van de kunstenaar te ontleden. 
Kulik is het te doen om een grondige herzie-
ning van het modernisme, met name wat 
betreft de traditionele genderopvattingen, de 
veelal westerse oriëntatie, het vooruitgangs-
denken en de notie van het archief. Met haar 
fotomontages plaatst ze zichzelf  in de traditie 
van politieke kunstenaars als John Heartfield, 
Alexander Rodchenko, Hans Haacke en 
Martha Rosler. Op satirische wijze refereert 
Kulik aan het sovjettijdperk en de visuele 
representatie van ‘het collectieve lichaam’. 
Bovendien onthult ze het fragmentarische 
karakter van de geschiedenis en de herinne-
ring zoals die verschijnt in de eindeloze her-
haling van (televisie)beelden. 
 Vergelijkbaar met Kulik is de Israëlische 
kunstenaar Yael Bartana; zij kiest voor de 
strategie van omkering en speelt met beel-
den uit de sovjetpropaganda, eigent zich zio-
nistische beeldtaal en de nationalistische 
symboliek uit de cinema toe. In haar video-

trilogie And Europe Will Be Stunned uit 
2007-2011 fictionaliseert Bartana histori-
sche bewegingen en gemeenschapsutopie-
en. Het werk is opgenomen in Polen en 
houdt het midden tussen satire, nostalgisch 
verlangen en oprechte hoop op een betere, 
gemeenschappelijke toekomst, ondanks het 
trauma van de catastrofes van de twintigste 
eeuw. Ruchel-Stockmans beschrijft de trilo-
gie als een oefening in het verbeelden van de 
toekomst, waarin het verleden in herinne-
ring wordt gebracht als kritische verwijzing 
naar het heden. Ter vergelijking wordt dan 
ook nog het videowerk Spielberg’s List 
(2003) van de Israëlische kunstenaar Omer 
Fast besproken. Een zeer interessante kun-
stenaar met verwante ideeën, maar de ver-
gelijking leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
een beter of  ander begrip van het werk van 
Bartana. En dit is geen uitzondering: 
ondanks de fascinerende verbanden lijkt de 
keuze voor kunstenaars en kunstwerken die 
in Images Performing History naast de vijf  
centraal staande kunstenaars worden 
genoemd soms wat arbitrair.
 De laatste casestudy staat het verst van 
het fotografiediscours af. Ondanks de fasci-
natie van de Belgische kunstenaar Luc 
Tuymans voor de fotografische representa-
tie van geschiedenis wordt zijn werk door-
gaans besproken in de context van de schil-
derkunst. Dat doet ook Ruchel-Stockmans, 
die zijn werk vergelijkt met de schilderkun-
stige praktijk van Gerhard Richter, Wilhelm 
Sasnal en Dierk Schmidt. Toch ze zet een 
stap verder. Ze merkt op dat Tuymans de 
fotografie niet alleen inzet als bronmateri-
aal, maar juist geïnteresseerd is in de (histo-
rische) functie, betekenis en ambities van 
het medium. Het schilderen transformeert 
de bestaande beelden, licht die beelden uit 
het politieke debat en schept zo ruimte voor 
kritische reflectie.
 De diverse kunstenaars in Ruchel-Stock-
mans’ onderzoek delen een fascinatie voor 
propaganda en de (verraderlijke) werking 
van beelden in de representatie en totstand-
koming van geschiedenis. Images Performing 
History biedt daarbij soms treffende 
beschouwingen, al vraagt dit onderzoek om 
een aangescherpt vervolg in de huidige, 
onstuimige tijd – de geschiedenis is aller-
minst voorbij.

Yael Bartana, And Europe Will Be Stunned / Mur i wieza (Wall and Tower), 2009, still

De geschiedenis herzien
Images Performing History. Photography and Representations of  the Past in European Art After 1989  

van Katarzyna Ruchel-Stockmans

Images Performing History. Photography 
and Representations of  the Past in 
European Art After 1989 van Katarzyna 
Ruchel-Stockmans verscheen in september 
2015 bij Leuven University Press.
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DANIËL ROVERS

Een museum stichten dat musea verzamelt 
en dat toch zo handzaam is dat het in een 
handtas kan – zulke musea worden boeken 
genoemd. Het boek en het museum hebben 
dezelfde oorsprong, namelijk het verlangen 
naar kennis, en ze bezitten als het goed is de 
vaardigheid die kennis samenhangend en 
overtuigend te presenteren. Omdat collec-
ties verspreid raken en musea sluiten, kun-
stenaars in de vergetelheid raken en stuk-
ken in het depot belanden of  vernietigd 
worden, is de geschiedenis van musea niet 
makkelijk te achterhalen. Om de achterlig-
gende machtsstructuur – de beslissingen 
die leiden tot de bouw, de inrichting, de 
keuze voor tentoonstellingen – zichtbaar te 
maken, moet in de archieven worden gedo-
ken. Een studie die de opgedolven feiten en 
verbanden in boekvorm samenbrengt, kan 
tonen hoe een museum door een keten van 
oorzakelijkheid en toeval uitgroeide tot het 
instituut dat zich vandaag als vanzelfspre-
kendheid presenteert.
 Wouter Davidts’ Triple Bond gaat over de 
stormachtige ontwikkeling van musea voor 
hedendaagse kunst in de afgelopen vijftig 
jaar, en dan met name over de driehoeksver-
houding die ontstond tussen architectuur, 
musea en kunst(enaars). Het boek bundelt 
essays die eerder zijn gepubliceerd in tijd-
schriften of  catalogi, en het is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op het onderzoek 
dat Davidts verrichtte in het proefschrift 
Bouwen voor de Kunst?, waarvan in 2006 bij 
A&S/books een handelseditie verscheen, 
opvallend genoeg zonder illustraties. Dat 
het twee zeer verschillende boeken zijn, 
heeft eerder dan met de inhoud te maken 
met het tentoonstellende karakter van het 
recentste boek. Dat is vooral een kwestie 
van ontwerp. In Triple Bond, vormgegeven 
door Sam de Groot, staan de voetnoten én 
het zwart-witbeeldmateriaal (de afbeeldin-
gen zijn doorgaans niet groter dan drie bij 
drie centimeter) in de marges. Zo krijgt de 
lezer een goed beeld van de gebouwen, ont-
werpplannen en kunstprojecten, maar 
wordt toch ook herinnerd aan het feit dat 
elke afbeelding slechts een beperkte blik op 
de werkelijkheid biedt.
 Een museumboek dat Davidts meermaals 
aanhaalt, is Museum in ¿Beweging? Het 
museum voor moderne kunst ter discussie uit 
1979: een onderzoek naar de ideeën van 
Jean Leering, van 1964 tot 1973 directeur 
van het Van Abbemuseum, en in die hoeda-
nigheid de ‘Sandberg van de jaren zestig en 
zeventig’ genoemd. Leering pleitte voor 
overzichtelijke en publieksgerichte tentoon-
stellingen, voor kunsthuizen beheerd door 
kunstenaars en voor de opsplitsing van het 
museumdirectoraat in drie deelfuncties, 
waarvan één uitsluitend gericht op studie 
en verdieping. Het boek uit 1979 besprak 
en toetste deze idealen, maar de meeste 
aandacht ging uit naar de problemen die 
om de hoek komen kijken bij grootschalig 
verzamelen en tentoonstellen. Naast onder 
meer een interview met Leering, en een kri-

tische bespreking van zijn ideeën door Carel 
Blotkamp, was er ook ruimte voor een 
gesprek met een educatief  medewerker, een 
essay van Geert Bekaert, een gesprek met 
Joseph Beuys. Het boek sloot af  met een 
‘beeldverhaal’, een collage van afbeeldin-
gen over ontwikkelingen die nog zouden 
plaatsvinden: de komende technische inno-
vaties, de veranderende omgang met seks, 
religie en geweld, de politieke betekenis van 
tentoonstellingen, de zeer korte levensduur 
of  juist enorme omvang van kunstwerken. 
 Triple Bond is in vergelijking met Museum 
in ¿Beweging? eerder historiserend dan agen-
derend. Het werpt geen blik op de toekomst, 
maar op het verleden. Sommige problemen 
die werden aangekaart in 1979 zijn inmid-
dels opgelost of  gewoon verdwenen, maar 
tegelijk blijft de vraag wat de functie of  
bestaansreden is van een museum voor heden-
daagse kunst – een begrip dat altijd een oxy-
moron zal blijven – en of  en hoe kunste-
naars daarin thuis kunnen zijn. Het tijdperk 
dat Davidts bestudeert begint bij het start-
punt van de zogeheten museum boom – met 
de opening van het Centre Pompidou in 
1977. Dat museum was vooral vernieu-
wend omdat het verschillende culturele 
functies in één gebouw samenbracht, zoals 
een bibliotheek en een musicologisch onder-
zoekscentrum. Het museum moest niet 
alleen een bewaarplaats worden, maar ook, 
minstens zo belangrijk, een werkplaats waar 
kunstenaars hun oeuvre konden uitbreiden.
 Willem Sandberg was jurylid van de 
architectuurwedstrijd. Hij zag het Centre 
Pompidou als een mogelijkheid om zijn 
oude droom van het museum als warenhuis 
te verwezenlijken, een huis voor de kunsten 
waar tevens muziek, dans, literatuur, film 
en foto zou worden getoond. Zijn Stedelijk 

Museum had hij in 1954 laten uitbreiden 
met een flexibel in te richten, glazen en dus 
doorzichtige tentoonstellingshal, zodat 
voorbijgangers konden zien wat er binnen 
zoal gebeurde. Centre Pompidou moest een 
plek worden waar, zoals Sandberg in zijn 
manifest ‘NU’ had geschreven, de twintigste 
eeuw eindelijk kon worden ‘geopend’, een 
museum dat een thuis kon bieden aan ‘de 
voorhoede’, zonder, luidde de veelzeggende 
toevoeging, elitair of  ondoorzichtig te zijn.
 De voornaamste wensen in het program-
ma van eisen waren flexibiliteit en door-
dringbaarheid: door flexibele ruimtes te 
scheppen werd geanticipeerd op de kunst 
van de toekomst, en transparantie was ver-
eist om af  te rekenen met het beeld van het 
museum als bolwerk van de happy few. 
Renzo Piano en Richard Rogers sleepten de 
opdracht in de wacht met een ontwerp van 
een binnenstebuiten gekeerde loods, met 
infrastructuur zoals liften en buizen zicht-
baar aan de buitenkant geplaatst; de bij-
naam van het gebouw luidde aanvankelijk 
‘de raffinaderij’. De architecten hadden 
inspiratie opgedaan bij Fun Palace, een nooit 
gerealiseerd ontwerp van Cedric Price voor 
een entertainmentcentrum in Londen. In 
dat gebouw zou 24 uur per dag entertain-
ment te beleven zijn – het leek een gigan-
tisch stuk speelgoed, toegankelijk voor alles 
en iedereen. Voor het interieur baseerden 
Piano en Rogers zich op de gestapelde ver-
diepingen van de Neue Nationalgalerie van 
Mies van der Rohe in Berlijn.
 Bij oplevering klonk meteen scherpe kri-
tiek, niet eens vanwege die extravagante 
gevel, maar vanwege de doorgeslagen flexi-
biliteit. Nu alles mogelijk geworden was, 
bleek in de praktijk veel níét meer te kun-
nen; al die leegte beloofde slechts vrijheid. 
Robert Hughes stelde vast dat het Pompidou 
alles was wat een museum niet zou moeten 
zijn. Ook de directie zag na verloop van tijd 
in dat het gebrek aan structuur een makke 
was; in de jaren tachtig werd een interieur-
verbouwing doorgevoerd met schermen, 
schotten en panelen, ontworpen door Gae 
Aulenti. Tegelijk leverde het museum in die 
eerste jaren onder leiding van Pontus 
Hultén spraakmakende, of  in ieder geval 
drukbezochte tentoonstellingen af. Die 
overvloed noopte Jean Baudrillard ertoe het 
begrip ‘l’effet Beaubourg’ te munten: te veel 
beelden en betekenissen leidden tot een 
implosie; kans op artistieke verandering of  
politiek verzet werd verspeeld.
 Het verlangen naar flexibiliteit en leegte is 
ontstaan in het New York van de jaren zes-
tig en zeventig, toen de industrie het stads-
centrum verliet en krakers en kunstenaars 
hun intrek namen in vrijgekomen panden. 
In Triple Bond vertelt Davidts dat verhaal in 
een groep teksten over institutionele kritiek, 

en meer bepaald in het hoofdstuk over 
Gordon Matta-Clark en de Alternative Spaces 
Movement. Deze beweging was ontstaan uit 
protest tegen verwaarlozing van en specula-
tie met gebouwen, terwijl de woningnood, 
zeker onder kunstenaars, nijpend bleef. 
Curator Alana Heiss richtte het Institute for 
Art and Urban Resources (IAUR) op, dat de 
hallen onder de Brooklyn Bridge tot ateliers 
transformeerde. Heiss onderhandelde met 
gemeentelijke instanties en projectontwik-
kelaars, en ze gaf  verlaten gebouwen een 
artistieke bestemming. Het grootste project 
van IAUR was de metamorfose van een 
school in Queens tot de atelier- en tentoon-
stellingsruimte Project Studio One, oftewel 
PS1. Het gebouw werd op essentiële plekken 
aangepast met hulp van Shael Shapiro, de 
‘onzichtbare architect’. Hedendaagse kun-
stenaars, legde Heiss uit, hadden een aversie 
ontwikkeld voor maagdelijk witte ruimtes; 
ze wilden een relatie aangaan met een door-
leefde ruimte. In het postminimalisme ont-
stond er een nieuwe artistieke zuiverheid, 
die veel waarde hechtte aan ‘unpurchasabil-
ity’, aan werk dat niet kon worden verwor-
ven of  geconsumeerd.
 Wat dat betreft is het ironisch, zo laat 
Davidts zien, dat vanaf  de jaren tachtig de 
loft, of  de typologie van de loft, de opvolger 
werd van de white cube. De tot tentoonstel-
lingshal omgebouwde industriële ruimte 
ontwikkelde zich, in de woorden van Jene 
Highstein, tot de ‘officiële onofficiële stijl’. 
Sommige musea leken zich in loftstijl te hul-
len uit een verlangen naar vernieuwing en 
experiment, eerder dan zelf  vernieuwend te 
zijn. Davidts is sceptisch over dergelijk for-
malisme, zoals hij overigens ook vraagte-
kens plaatst bij de wens van Sandberg (en 
van Leering) om het museum te integreren 
met het ‘dagelijks leven’. Interessanter acht 
hij pogingen om de scheiding tussen muse-
um en werkelijkheid te tonen én te onder-
mijnen. Hij bespreekt uitgebreid Window 
Blow-Out (1976) van Gordon Matta-Clark, 
die de vensters van het Institute of  
Architecture and Urban Studies in New York 
dichtplakte met foto’s van kapotte ruiten 
van vervallen industriële monumenten in 
de Bronx, maar niet nadat hij eerst de ramen 
met een windbuks aan diggelen geschoten 
had. Peter Eisenman, directeur van het insti-
tuut, was verbijsterd, liet de ruiten repare-
ren en verwijderde het kunstwerk.
 In Bouwen voor de kunst? plaatste Davidts 
tegenover zulke iconoclastische verlangens 
de denkoefeningen van Theodor Adorno – 
een theoretisering van de museale context. 
Adorno bevroeg in zijn essay ‘Valéry Proust 
Museum’ de standpunten van een bekende 
museumcriticaster (Paul Valéry) en een al 
even bekende bewonderaar (Marcel Proust). 
Valéry noemde het museum een barbaarse 
opeenhoping van uit hun oorspronkelijke 
omgeving ontvreemde werken, een plek 
waar de kunst van haar leven wordt 
beroofd. Proust daarentegen prees het 
museum als de schouwplaats bij uitstek, 
waar de dingen afscheid kunnen nemen 
van het leven en als het ware rustig kunnen 
sterven om weer als kunst tot leven te wor-
den gewekt. Adorno stelde een synthese 
van beide opvattingen voor. De vervreem-
ding die het museum met zich mee brengt is 
nodig om het kunstwerk los te maken van 
zichzelf  en van zijn schepper. Juist door de 
teraardebestelling gaan kunstwerken een 
eigen leven leiden. Een museum kan en mag 
zich nooit als authentieke plek voordoen. 
Het is een plaats waar het kunstwerk tot zijn 
recht komt, maar nooit ofte nimmer thuis 
kan komen. Davidts citeerde Geert Bekaert, 
die er in het verlengde van Adorno op heeft 
gewezen dat de kunst een zekere drempel, 
een afscheiding nodig heeft om als kunst te 
worden gezien. Architectuur dient daarvoor 
in te staan: ‘Die grens geeft iemand de moge-
lijkheid om te stellen: hier is het leven, daar 
komt de kunst, en in vrijheid te bepalen 
waar hij het meeste belang aan hecht, waar 
hij het gewicht van de werkelijkheid legt.’
 Davidts’ fragmentarische, essayistische 
kunst- en museumgeschiedenis maakt geen 
teleologische gang door de twintigste eeuw 

Gordon Matta-Clark, Window Blow-Out, New York, 1976

De gouden handtekening van Hans Hollein bij Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 1982

Een museum dat musea verzamelt
Triple Bond van Wouter Davidts en Pavilion Propositions van John Macarthur,  

Susan Holden, Ashley Paine en Wouter Davidts



De Witte Raaf  – 196 / november – december 2018 16

met als eindbestemming het perfecte kunst-
instituut – hij laat zien dat er keuzes gemaakt 
dienen te worden, en dat elke keuze ruimte 
kan scheppen, maar per definitie evengoed 
interessante mogelijkheden uitsluit. Over 
het algemeen zal een museumbestuur – dat 
de opdracht tot een nieuw gebouw verstrekt 
– geneigd zijn trends te volgen, te kijken wat 
andere, machtige instituten hebben gedaan, 
en het vergt moed en intelligentie – of  juist 
ongekend eigenzinnige domheid – om een 
eigen pad in te slaan. 
 Het museum Abteiberg in Mönchen-
gladblach maakte voor de nieuwbouw die 
in 1982 gereedkwam heldere keuzes. Het 
was een project van directeur (en beeldend 
kunstenaar) Johannes Cladders in samen-
werking met architect Hans Hollein. 
Cladders geloofde dat kunstwerken behoefte 
hadden aan stabiliteit, en dat een museum-
gebouw tot dwalen moest verleiden door 
zalen van verschillende grootte en met 
onverwachte overgangen. De architectuur, 
altijd haaks staand op de getoonde werken, 
mocht zichzelf  niet verbloemen. Het muse-
um moest een totaalervaring bieden, en als 
het daarin slaagde, dan werd het zelf  een 
kunstwerk; Abteiberg kon als Gesamt-
kunstwerk worden beschouwd. Davidts 
bewondert Cladders om zijn visie, maar laat 
ook zien dat dit project op kritiek kon reke-
nen; het werd passé verklaard en geridiculi-
seerd, niet het minst omdat Hollein buiten 
op een marmerplaat zijn handschrift in 
gouden letters had aangebracht. Harald 
Szeemann hekelde later de ‘artistieke pre-
tenties’ van menig museumarchitect, die 
vaak gepaard gaan met de neiging tot prot-
serigheid.
 Veel aandacht besteedt Davidts aan Tate 
Modern, zowel aan de verbouwing van de 
energiecentrale langs de Thames in 2000, 
als aan de uitbreiding ervan in 2016, beide 
van Herzog & De Meuron. Tate Modern ving 
in de jaren negentig aan met een enquête 
onder kunstenaars: het merendeel stelde 
het liefst tentoon in heringerichte gebou-
wen, waar de ingrepen minimaal waren en 
licht naar binnen scheen. Museumdirecteur 
Nicholas Serota benadrukte dat kunste-
naars zich dus vooral thuis voelden in ruim-
tes met gebruiksgeschiedenis en patina. Het 
museum moest niet alleen een showcase 
worden, een tentoonstellingsplek, maar ook 
een workplace – het museum van de toe-
komst, of  in ieder geval deze oude energie-
centrale, zou een huis worden waar kunst 
werd geproduceerd. Dat laatste is nooit echt 
van de grond gekomen – wat ook veroor-
zaakt zal zijn door de sterke kostenover-
schrijding bij de bouw, hoe verwaarloosbaar 
ook in verhouding tot de bezoekers stroom 
die Tate Modern later genereerde. Van pati-
na en daglicht was bij de uitvoering amper 
nog sprake. Herzog & De Meuron benadruk-
ten de industriële schaal en schoonheid van 
het gebouw, maar dan alleen door de turbi-
nehal leeg te laten en te verven in authen-
tiek ogend licht- en donkergrijs. De tentoon-
stellingszalen werden van daglicht verstoken 
white cubes die opgingen in het gebouw 
waarvan slechts de schil overbleef.
 Het publiekssucces noopte binnen tien 
jaar tot uitbreiding. Ook dit keer volgde een 
enquête, niet meer geadresseerd aan kunste-
naars maar aan bezoekers. Davidts noteert 
zonder daar cultuurpessimistische opmer-
kingen bij te plaatsen; hij volgt zelfs toenma-
lig directeur Chris Dercon, die de bezoekers-
stroom niet als probleem wilde zien, maar 

als kans om kunst progressief  te verspreiden 
onder een breed en divers publiek. De nieu-
we vleugel zou moeten inspelen op de socia-
le en educatieve functie van het museum. 
Bezoekers konden er leren van de kunstwer-
ken. Meer nog: leren werd een artistieke acti-
viteit. De perfecte ruimte voor kunstenaars 
en kunstwerken was niet langer een priori-
teit. Juist nu de overheid steeds minder inves-
teerde in kunst en cultuur, en miljonairs op 
veilingen de beste stukken opkochten, zo 
argumenteerde Dercon, moest het museum 
zich met hernieuwde toewijding op zijn 
publieke functies richten.
 Over de nieuwbouw van Herzog & De 
Meuron is Davidts enthousiast. Hij ziet er 
een moderne, democratische toren van 
Babel in, gevormd naar het voorbeeld van 
Robert Smithsons Mirrored Ziggurat. Het 
museum gaat terug naar de bron, naar het 
eerste mouseion in Alexandrië, waar manus-
cripten bewaard werden in een oord van 
contemplatie en studie. De architecten 
kozen bij de uitbreiding voor ouderwetse 
monumentaliteit, ook door een donkerbrui-
ne baksteen te gebruiken. Ze bewijzen, 
aldus Davidts, dat museumarchitectuur 
niet op zoek hoeft te gaan naar een nieuwe 
vorm, en toch kan ‘zinspelen op de moge-
lijkheden van een publieke institutie in tij-
den van privatisering’. Het ‘zinspelen op’ 
maakt duidelijk hoe onbestemd dit gebaar is 
– het is een herkenbare museummelancho-
lie, die daarom ook banaal kan worden 
genoemd. Want natuurlijk bestaat er een 
grote spanning tussen een museum dat 
inzet op het aandachtige kijken, ervaren en 
bestuderen, en een instituut dat zoveel 
mogelijk publiek binnen wil of  moet halen. 
Dercon stelde voluntaristisch: ‘You can 
learn to make good decisions from art.’ Dat 
klinkt mooi, maar de vraag is dan: hoe? 
Gelukkig hoeven museumdirecteuren geen 
onderbouwd en consequent betoog te hou-
den over de werking van kunst. Hun belang-
rijkste taak is tegenwoordig om geldschie-
ters – inclusief  het belastingbetalende 

publiek – over de streep te trekken en te laten 
geloven in de waarde van een zeer kostbaar 
gebouw waarvan de bestaansreden steeds 
opnieuw gegeven dient te worden. 
 Een bijzondere casestudy levert Davidts 
met de reconstructie van de nieuwbouw 
van het Stedelijk Museum – een essay dat in 
2007 in een eerdere vorm verscheen in De 
Witte Raaf (nr. 128). Het is een schoolvoor-
beeld van wat er mis kan gaan bij een uit-
breiding. Na twee mislukte pogingen tot 
nieuwbouw onder Wim Beeren (met Robert 
Venturi als architect) en Rudi Fuchs (met 
Álvaro Siza) publiceerde een commissie van 
drie oudere heren het rapport ‘Terug naar 
de top’, waaruit een sterk nostalgisch ver-
langen sprak naar de roemruchte periode in 
de jaren vijftig en zestig. Het rapport leidde 
tot een programma van eisen dat inzette op 
wat Sandberg ‘een thuis voor de voorhoede’ 
had genoemd, en dat vertaald werd als een 
ontmoetingsplaats voor heel cultureel 
Amsterdam, waar je met elkaar ‘afspreekt’. 
Hoewel de periode Sandberg opgehemeld 
werd, luidde de conclusie verrassend genoeg 
dat de Sandbergvleugel moest worden 
gesloopt. Er werd opvallend weinig gezegd 
over wat een museum moet of  kan zijn aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw. De 
commissie was bezig met de eigen (teloorge-
gane) avant-gardepositie, maar bezat niet 
het overzicht op wat in de toekomst vernieu-
wend kon zijn.
 Over het resultaat – een ontwerp van 
Benthem Crouwel – is Davidts vernietigend 
streng. De oudbouw heeft al zijn kleur en 
patina verloren na het uitbreken van de 
alom geprezen parketvloer; de lichtinval is 
grotendeels weg. De eis tot transparantie 
leverde een entreehal op die het midden 
houdt tussen een luchthaven, een winkel-
centrum en de foyer van een multinational. 
Een dieptepunt in het bouwproces, memo-
reert Davidts, en in de marge toont hij de 
krantenfoto’s, was de sloop van de Sand-
bergvleugel in 2007. Directeur Gijs van 
Tuyl walste met een bulldozer het oude 

gebouw in, terwijl wethouder van Cultuur 
Caroline Gehrels een baksteen door de al 
kapotte ruiten wierp. De cultuurbonzen 
haalden de voorpagina van De Telegraaf, het 
idee kwam van de communicatieafdeling 
van het museum. Je zou er de voorafscha-
duwing in kunnen zien van de culturele 
sanering van 2011 onder staatssecretaris 
Halbe Zijlstra, wiens bijnaam korte tijd 
Halbe de Sloper luidde. Wie moest de tradi-
tie van (niet-lucratieve) artistieke vernieu-
wing verdedigen als vernieuwers zo opzich-
tig voor commerciële platitudes kozen? Het 
Stedelijk werd voor veel geld verbouwd – 
wat niet kan worden gezegd van het in 
2013 gesaneerde en gesloten museum De 
Paviljoens in Almere, een stad waar in 
Amsterdam vaak op wordt neergekeken 
omdat er geen cultuur voorhanden zou zijn.
 Davidts spreekt er schande van en hij 
haalt – tot twee keer toe – de uitspraak van 
Victoria Newhouse aan: museumdirecteu-
ren én -bestuurders laten hun gebouwen al 
te vaak rigoureuze veranderingen onder-
gaan die ondenkbaar zouden zijn wanneer 
het de collectie betrof. Opmerkelijk is dat de 
sloop van de Sandbergvleugel – een pavil-
joen van glas en staal, als uitbreiding van 
het massieve, stenen gebouw van architect 
A.W. Weissman – plaatsvond in een tijd 
waarin het paviljoen als tentoonstellings-
ruimte herontdekt werd. Het startschot van 
de paviljoenhausse werd gegeven met de tij-
delijke ruimte die Zaha Hadid in 2000 
bouwde voor de Serpentine Gallery.
 Samen met John Macarthur, Susan 
Holden en Ashley Paine schreef  Wouter 
Davidts het boek Pavilion Propositions over de 
opkomst van het paviljoen, en de verande-
rende verhouding tussen architectuur en 
kunst. Het paviljoen biedt de mogelijkheid 
om architectuur als beeldende kunst te 
tonen; de noemer waaronder dat gebeurt is 
vaak de ‘creatieve industrie’. Architectuur 
dient impliciet als voorbeeld voor de kunsten, 
omdat ze het veelal zonder subsidie stellen 
kan. Het paviljoen heeft bovendien ‘strategi-
sche’ voordelen: iedereen, ook geldschieters, 
begrijpt zo’n ruimte meteen; alleen al door 
de schaal maakt een dergelijk bouwwerk 
indruk, en het is lang niet zo duur als archi-
tectuur die geacht wordt decennia mee te 
gaan. Het is tegelijk functioneel en praktisch, 
en kan worden opgebouwd en afgebroken. 
(Wat dat betreft zou de afbraak van de 
Sandbergvleugel gebillijkt kunnen worden, 
als die elders weer zou zijn opgebouwd.)
 Wouter Davidts is in Triple Bond zowel 
hoopvol als pessimistisch over de toekomst 
van het museum voor hedendaagse kunst. 
Museale activiteiten zijn niet noodzakelijk 
verbonden met de vorm van het gebouw; 
ook een white cube kan op een vernieuwende 
manier worden gebruikt. Hij vestigt zijn 
hoop eerder op kunstenaars dan tentoon-
stellings- of  beleidsmakers – de eerste groep 
(Broodthaers, Buren, Smithson, Matta-
Clark) kan op zijn bewondering en inlevende 
interpretaties rekenen, de tweede op scrupu-
leuze kritiek. Architecten vormen binnen de 
driehoek een aparte categorie; vooral 
(Belgische) architecten met artistieke ont-
vankelijkheid (Robbrecht en Daem, Xaveer 
De Geyter) ontvangen categorische steun.
 Pessimistisch is Davidts omdat hij te vaak 
heeft gezien dat de eerste eis bij een museum 
is dat het moet fungeren als landmark, als 
schakel in een gentrificatieplan, als bestem-
ming voor koopkrachtige toeristen. Aan die 
periode lijkt echter een einde te komen. 
Chris Dercon verloor zijn baan als artistiek 
leider van de Volksbühne toch ook omdat 
hij werd gezien als een aanjager van de gen-
trificatie in Berlijn. En de gemeente Amster-
dam laat de menshoge plastic letters (een 
designklassieker) I AM AMSTERDAM weg-
halen van het Museumplein. Zou in de 
nieuwe context van klimaatrapporten, 
populisme en sociale tweedeling het muse-
um zich niet opnieuw moeten oriënteren op 
de achtertuin? De avant-garde kan dan 
besluiten, zolang het vliegtuig nodig blijft 
om nieuwe museumuitbreidingen zoals het 
Louvre in Abu Dhabi te bezoeken, thuis te 
blijven en een boek te lezen.

Sloop energiecentrale Turbine Hall,  
Tate Modern, Londen, 1998

The Switch House in aanbouw, Herzog & De Meuron, Tate Modern, Londen, 2015

Van Baerlestraat 31 na sloop Sandbergvleugel Stedelijk Museum, Amsterdam, 2006
foto Martin Alberts, collectie Stadsarchief  Amsterdam

Triple Bond. Essays on Art, Architecture, 
and Museums verscheen in maart 2017 bij 
Valiz, Amsterdam.
 Pavilion Propositions. Nine Points on an 
Architectural Phenomenon van John 
Macarthur, Susan Holden, Ashley Paine en 
Wouter Davidts verscheen in juni 2018 bij 
Valiz, Amsterdam.
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‘Hoedt U voor wensdenken’
De ruimtemakers. Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980 van Tim Verlaan

ED TAVERNE

Op zaterdag 21 juli 2018 werd na vijftien 
jaar bouwputten de Noord/Zuidlijn van de 
Amsterdamse metro officieel geopend. In het 
commentaar van NRC Handelsblad werd 
gewaarschuwd voor ‘grote-projecten angst’. 
Dat grote infrastructurele projecten ontspo-
ren ligt, aldus de krant, aan de mensen die ze 
uitvoeren. Vertraging is niet onvermijdelijk, 
maar kan geanalyseerd worden om herha-
ling te voorkomen. Evalu aties van de Noord/
Zuidlijn zullen ongetwijfeld volgen, maar de 
eerste lessen kunnen volgens NRC 
Handelsblad al worden getrokken: ‘Maak het 
project niet te complex. Wacht niet met 
ingrijpen als uitvoerders niet capabel blijken 
te zijn. Reserveer voldoende geld voor de risi-
co’s, waarbij betrokkenheid van het Rijk 
onvermijdelijk lijkt. Bepaal of  de besluitvor-
ming en de uitvoering niet te complex zijn 
om door het lokale bestuur te worden afge-
handeld. Onder handel beter met aannemers 
en leveranciers. Hoedt U voor wensdenken 
bij enthousiaste bestuurders.’
 De auteur van deze wijze adviezen is ano-
niem, maar het zou Tim Verlaan kunnen 
zijn. Verlaan is als stadshistoricus in 2016 
gepromoveerd op een proefschrift waarin de 
voorgeschiedenis van het ‘grote-projecten 
syndroom’ minutieus uit de doeken wordt 
gedaan. De ruimtemakers. Projectontwik-
kelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-
1980 is de enigszins misleidende titel van de 
handelseditie die zich tot het academisch 
werkstuk verhoudt als een verfilmde roman 
tot het gedrukte boek. Het een is niet beter 
dan het ander, maar ze verschillen in de 
dosering van informatie. Dit boek gaat, 
anders dan de titel doet vermoeden, niet 
exclusief  over één actor in de totstandko-
ming van de naoorlogse Nederlandse bin-
nenstad, maar over de wisselende successen 
en tactieken van tal van bondgenoten: poli-
tici, ambtenaren en beleidsmakers, maar 
ook protest- en actiegroepen uit de civic soci-
ety. Het is een boek dat uitmondt in een poli-
tieke verslaggeving van de strijd over de ver-
nieuwing van de binnenstad, en wat dat 
betreft dekt de titel van Verlaans proefschrift 
– De toekomst van de Nederlandse binnenstad – 
de lading beter.
 Want een strijd was het! Sedert het laatste 
kwart van de negentiende eeuw zijn stedelij-
ke centra bij uitstek de locatie waar de 
modernisering van de samenleving zich vol-
trekt en bevochten wordt. In steden als 
Amsterdam werd rond 1900 de overgang 
van ambacht naar industrie en de omvor-
ming van centrum tot zakenwijk ‘gestuurd’ 
door een evenwichtig politiek-bestuurlijk 
stelsel. Dat proces verliep behoedzaam, zij het 
niet zonder beschaafde protestgeluiden, 
beschaafd zeker in vergelijking met metropo-
len als Londen, Berlijn en Parijs. Ook de 
weerstand van de ‘zeer hoge kwaliteit’ van de 
zeventiende-eeuwse stedenbouw en stadsin-
richting speelde een rol. Na de Tweede 
Wereld oorlog werd, in het verlengde van de 
wederopbouw, de Nederlandse binnenstad 
‘getroffen’ door een tweede, buitengewoon 
agressief  moderniseringsoffensief. In de 
jaren zestig en zeventig ging het niet meer 
om incidentele ingrepen maar om de fysieke 
en functionele vernieuwing van complete 
binnensteden. Bewoners van bedreigde ach-
terstandswijken zagen zich geplaatst tegen-
over een machtig bouwindustrieel complex 
dat stadsbestuurders beloofde te verlossen 
van angstdromen over provincialisme en 
burgerlijkheid. Wist Amsterdam rond 1900 
definitief  te ontsnappen aan de dreiging ‘een 
dode stad aan de Zuiderzee’ te worden, van 
1960 tot 1980 was het niet het verleden dat 
de stad achtervolgde, maar de vormgeving 
van de toekomst. Als het zo uitkwam, werd 
daar op straat bikkelhard over gevochten.
 De ruimtemakers is een toegankelijk boek 
over een van de grootste en meest ingrijpen-
de stedelijke projecten uit de naoorlogse 
geschiedenis van Nederland – een heroïsche 
onderneming die qua omvang en complexi-
teit hooguit vergelijkbaar is met de ‘georga-
niseerde’ verbouwing van het Nederlandse 
landschap zoals die tegelijkertijd plaatsvond 
door ruilverkavelingen en landinrichtings-

projecten. Het is opmerkelijk dat Tim 
Verlaan de eerste historicus is die de volle 
omvang van deze vernieuwing in kaart 
heeft gebracht.
 Dat komt in de eerste plaats door de disci-
plinaire verkokering die in deze wijk van het 
stadsonderzoek hard heeft toegeslagen. De 
bijzondere kwaliteit van het onderzoek van 
Verlaan is dat hij de twee pijlers van de 
naoorlogse modernisering van de Neder-
landse binnenstad (binnenstadsreconstruc-
ties en stadsvernieuwing) niet als op zich-
zelf  staande acties benadert, maar als 
intrinsiek gerelateerde projecten van een en 
dezelfde vernieuwingsoperatie. Binnen-
stadsreconstructies worden opgevat als ‘de 
verbetering van de bebouwde kom uit ste-
denbouwkundig oogpunt, waarvoor bebou-
wing wordt afgebroken en functieverande-
ring plaatsvindt (cityvorming)’. Dat is 
van ouds het terrein waar economen, archi-
tecten, geografen en bestuurskundigen aan 
het werk zijn, met als centrale onderzoeks-
thema’s vastgoed, grondpolitiek, stadsont-
wikkeling en besluitvorming. Stadsver-
nieuwing daarentegen is een minder ‘hard’ 
proces en wordt in dit boek voorgesteld als 
het antwoord op cityvorming, kaalslag en 
sanering van gestigmatiseerde binnen-
stadswijken; als een specifieke fase en (pro-
test)beweging waarin economische en ver-
keerstechnische functies ondergeschikt 
worden aan de sociale, communicatieve en 
psychische dimensies van het binnenstads-
leven. Dit is traditioneel het domein van de 
sociologie als maatschappijwetenschap, 
met als centrale onderzoeksthema’s stede-
lijk leven, woonmilieu, mobiliteit, sociale 
settings en leefstijl. De stedelijke werkelijk-
heid kan echter pas goed worden begrepen 
vanuit een geïntegreerde en interdiscipli-
naire benadering. Sedert de jaren tachtig 
heeft de stadsgeschiedenis zich opgeworpen 
als de discipline bij uitstek waar allianties en 
kruisbestuivingen plaatsvinden. Maar wie 
de onvolprezen rubriek ‘Stadsgeschiedenis 
in buitenlandse tijdschriften’ van het 
Vlaams- Nederlandse tijdschrift Stads-
geschiedenis volgt, weet dat daar tot nu toe 
weinig van terecht is gekomen. Het discours 
en de inzichten van architectuur- en tech-
niekhistorici – specialisten als het gaat om 
ruimtelijke en fysieke stedelijke systemen – 
vindt niet of  nauwelijks aansluiting bij 
stadshistorici. In De ruimtemakers vindt die 
kortsluiting wél plaats, en mede daardoor is 
het boek een belangrijk voorbeeld van inno-
vatieve geschiedschrijving. Vooral de prak-
tijkvoorbeelden (Utrecht, Den Haag en 
Amsterdam) laten zich lezen als scènes uit 
een klassiek drama waarin tijd, plaats en 
handeling samen aanschouwelijk worden. 
In het onderzoek van Tim Verlaan is de bin-
nenstad niet zomaar een decorstuk, maar 
een dynamische plaats van handeling en 
een padafhankelijke (f)actor van betekenis 
in binnenstadsreconstructies.

Wat de activiteiten van de ruimtemakers 
– projectontwikkelaars en hun coalities – 
verbindt met die van actievoerende, kritische 
druktemakers op straat is dat beide groepen 
opereerden in de schaduw van dezelfde 
moderniseringsprocessen. In de inleidende 
hoofdstukken legt Verlaan uitvoerig uit 
welke ontwikkelingen ten grondslag liggen 
aan binnenstadsconstructies: suburbanisa-
tie, motorisering en cityvorming. Dat is een 
correcte inschatting, maar het blijft, in de 
betoogtrant van het boek, te zeer achter-
grondinformatie en het verklaart onvoldoen-
de de felheid van het maatschappelijke 
gevecht over de maatregelen die lokale 
bestuurders dachten te moeten nemen om 
de modernisering in goede banen te leiden. 
Bij het lezen van de casestudy’s over Hoog 
Catharijne in Utrecht, het Spuikwartier in 
Den Haag en de Amster damse Jodenbree-
straat bekroop mij het gevoel dat planning en 
strategie, maar ook debatten en schermutse-
lingen, vanaf  het begin tot het eind gedomi-
neerd werden door twee maatschappelijke 
urgenties. Enerzijds was er de bezorgdheid, 
zo niet paniek, van ambtenaren en bestuur-
ders begin jaren zestig over de onbeheers-
baarheid van het ‘technologische drama’ 
van stedelijk vervoer, en anderzijds de onrust 
en later de woede van burgers over de onder-
mijning van het intieme en huiselijke leven, 
als gevolg van het grootste sociale kwaad uit 
de naoorlogse geschiedenis: de woningnood. 
In navolging van techniekhistorici spreekt 
Verlaan over een ‘betwiste modernisering’: 
de zegeningen van welvaart en overvloed 
werden zowel enthousiast omarmd als met 
onbehagen en (wan)hoop afgewacht. Die 
paradox leidde soms jarenlang tot bestuurlij-
ke verlamming en tot als door oorlogsgeweld 
geteisterde binnenstadswijken, gedomineerd 
door het constante gedreun van de slopersha-
mer, met braakliggende terreinen ‘waar oude 
rotzooi verandert in nieuwe rotzooi, maar 
wel duurder’, zoals Kronkel het omschreef. 
Het leidde tot steeds weer dezelfde fotogenieke 
beelden van vernieling en verspilling van 
woonruimte – foto’s die langer op het netvlies 
bleven dan beelden van de plaatsvervangen-
de, naar houvast zoekende, onopgesmukte 
parkeergarages en kantoor gebouwen. De 
woningnood die voor politici en bestuurders 
slechts kwantitatief  was, kreeg door de stads-
sanering een gezicht, en werd een alarmsig-
naal voor de risico’s en onzekerheden die het 
werken aan ‘de stad van de toekomst’ met 
zich meebrengt: het verlies aan woningen, 
buurtvoorzieningen en de ermee samenhan-
gende sociale verbanden.
 Hoe voltrok de reconstructie van de bin-
nensteden van Utrecht, Den Haag en 
Amster dam zich in de praktijk? Hoe verlie-
pen planning en besluitvorming, wie waren 
de dominante spelers, en hoe succesvol 
waren hun strategieën? Oppervlakkig gezien 
is er sprake van dezelfde patronen in vrijwel 
alle steden waar dergelijke operaties tot uit-

voering kwamen. In de loop van de jaren 
vijftig werd de onverenigbaarheid van histo-
rische stadscentra en het gestaag uitbrei-
dende autoregime steeds manifester. Die 
spanning leidde tot revolutionaire initiatie-
ven. Het belangrijkste voorbeeld is het ver-
schijnen van een nieuwe speler in een door 
gemeentelijke diensten, stedenbouwkundi-
gen en woningbouwcorporaties gedomi-
neerde stadsontwikkeling: de projectont-
wikkelaar. Met zijn komst voltrok zich een 
cruciale omslag: het marktdenken werd 
geïntroduceerd in de stedelijke (her)inrich-
ting en beleidsinterne afstemming evolueer-
de naar maatschappelijke coalitievorming.
 Projectontwikkeling en initiatiefnemers in 
de binnenstad – dat is de rode draad en het 
(politieke) thema dat de drie praktijkvoorbeel-
den niet alleen verbindt, maar vooral ook van 
elkaar onderscheidt. Als politiek verslaggever 
benadert Verlaan de binnenstadsoperaties 
niet enkel als ruimtelijke en fysieke verschijn-
selen, maar vooral vanuit de drijfveren van 
politici, bestuurders, gemeenteambtenaren, 
projectontwikkelaars, stedenbouwers en 
bewoners. Dankzij die methode lukt het hem 
om – met behulp van verrassend gevarieerd 
bronnenonderzoek – een fascinerend empiri-
sch en historisch onderbouwd beeld te geven 
van de binnenstadsreconstructie als planolo-
gisch vraagstuk én als maatschappelijk thea-
terstuk. Wel kreeg ik de indruk dat, met name 
in de eindconclusies, de intrinsieke verweven-
heid van beide steeds meer uit het verhaal 
verdween. In de slotfase – in de beschrijving 
en verklaring van de omslag begin jaren 
zeventig – identificeert Verlaan zich te veel 
met de kritische burgers van toen, en krijgen 
de sociale en fysieke de structie die de plan-
nenmakerij van bestuurders en ontwikke-
laars heeft aangericht, de volle laag. Daardoor 
blijft de vraag onbeantwoord waarom het 
brede experiment van maatschappelijke coa-
lities in de steden zo snel kon imploderen. En 
waarom projectontwikkelaars niet opnieuw 
met ‘revolutionaire’ initiatieven kwamen, 
maar zich op tal van locaties hebben laten 
verleiden tot compromissen met onverdraag-
lijke bedrijfs ongevallen tot gevolg, zoals het 
Max Euwe plein in Amsterdam waar het boek 
uitzichtloos mee eindigt, en dat Verlaan 
besmuikt omschrijft als ‘de ultieme synthese 
van sociaaldemocratische idealen en vrije-
marktdenken, met sociale huurwoningen die 
uitkijken op een staatscasino’.
 In een lezing uit 1987 citeerde de Gro-
ningse hoogleraar Piet Lukkes, die in de jaren 
zestig betrokken was bij de planontwikkeling 
van Hoog Catharijne, de Britse ontwikke-
laar-publicist C.J. Collins. Die constateerde 
‘dat mensen renovatie-programma’s altijd 
sceptisch ontvangen en dat veel overtuigings-
kracht nodig is om ze in een verkrot gebied te 
laten financieren, bouwen en vestigen. Direc-
ties, banken, bouwers en al die anderen over-
halen, vergt veel tijd.’ Niet alleen de vastgoed-
wereld en de financiële sector vertonen 
sheeplike gedrag. Het grote publiek reageert 
niet veel anders. Collins adviseerde ontwikke-
laars hoog in te zetten op marketing om in 
een vroeg stadium ‘coöperatie, communica-
tie en een psychologisch klimaat’ te bewerk-
stelligen, en inspraak en medezeggenschap 
een stap voor te zijn. Lukkes concludeert: ‘De 
markt heeft zo zijn eigen spelregels. Noch op 
de veemarkt van Den Bosch noch in de inter-
nationale politiek vindt het spel van loven en 
bieden plaats ten aanschouwe van het grote 
publiek. Hoofd rolspelers in een binnenstads-
plan zullen deze regel niet zonder gevaar 
kunnen veronachtzamen. Mede in verband 
daarmee kan het nuttig zijn dat belangstel-
lende buitenstaanders hun zucht om het spel 
te beïnvloeden wat intomen.’ Toen Lukkes dit 
in 1987 opschreef, waren de hevigste scher-
mutselingen in de Neder landse binnenstad 
achter de rug, en waren bestuurders en amb-
tenaren massaal en schaapachtig overstag 
gegaan door hun technocratische toekomst-
visioenen in te ruilen voor een meer sociaal 
stadsvernieuwingsbeleid.

De ruimtemakers. Projectontwikke laars en 
de Nederlandse binnenstad 1950-1980 van 
Tim Verlaan verscheen in november 2017 bij 
Vantilt, Nijmegen.

Interieur van het winkelcentrum Hoog Catharijne, Utrecht, 1983
Het Utrechts Archief, fotodienst GAU
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Immersie, de ervaring van het kopje-onder 
gaan, maar dan in een theatrale omgeving 
in plaats van in het water – daar gaat het om 
in Nele Wynants’ doctoraat De binnenkant 
van het beeld. Een uitgave in het Neder lands 
gelukkig, want het boek is een boeiende, 
maar gespierde turf  die noopt tot geregeld 
terugbladeren om de uiteenzetting te kun-
nen vatten. Wel verhelderen de uitgebreide 
voorbeelden zeer goed de lastige theater-
theorie en zorgen de vele noten – opvallend 
en grafisch ingenieus met de breedte van 
een halve pagina – voor verluchting van de 
bladspiegel. Dat de ervaring van immersie 
volgens Wynants een stuk verder gaat dan 
gladde virtual reality is meteen duidelijk; 
immersieve performances leiden de toe-
schouwers vandaag naar niets minder dan 
een andersoortige ontologie: ze laveren tus-
sen verschillende multisensorische impul-
sen. Wynants schrijft: ‘De ervaring van aan-
wezigheid in een immersieve performance 
[…] wordt best gevat in het multistabiel 
beeld van het eendkonijn.’ Je ziet het ene of  
het andere, de eend of  het konijn, maar 
nooit de twee in één en dezelfde blik. Dat is 
althans de conclusie van haar thesis, en de 
weg ernaartoe is lang.
 Immersieve performances beantwoorden 
aan ‘een eeuwenoud verlangen een onmid-
dellijke of  authentieke beleving te evoceren 
voorbij de grenzen van de representatie’, 
schrijft Wynants. Een zucht naar de bin-
nenkant – naar de baarmoeder lijkt het wel. 
Tegelijk is die neiging juist contemporain. 
Het internet veranderde onze relatie tot ver-
halen ingrijpend; we willen steeds dieper in 
het verhaal en in het beeld duiken. ‘We zijn 
niet langer consumenten van de massame-
dia, maar deelnemers aan sociale media.’
 De binnenkant van het beeld bestaat uit vier 
delen: eerst wordt immersie gesitueerd in een 
technologisch, kunsthistorisch en theater- 
theoretisch kader. De rol van de toeschouwer 
is het uitgangspunt. In studies over theater 
en (digitale) technologie wordt im mersie 
overwegend besproken als effect van virtuele 
realiteit; de toeschouwer blijft buiten 
beschouwing. Wynants vertrekt van de rela-
tie tussen immersie en theatraliteit. Op het 
eerste gezicht lijken ze elkaars tegengestelde: 
de toeschouwer van immersieve omgevin-
gen bevindt zich aan de binnenkant van het 
beeld terwijl het theater een gekaderd per-
spectief  van buitenaf  biedt. Maar dat geldt 
alleen voor de klassieke toneelopstelling. In 
hedendaagse voorstellingen – op de grens 
tussen performance, video- en installatie-
kunst – staat het li chaam van de toeschou-
wer vaak centraler in een zintuiglijk spel. 
Theatraliteit verbindt de toeschouwer met 
datgene waarnaar gekeken wordt; in immer-
sie primeert een gevoel van aanwezigheid. 
Toch is dat dubbelzinnig: ‘Het verlangen naar 
een onmiddellijke, immersieve ervaring stoot 
altijd ook op de tussenkomst van het medium 
(van schilderkunst tot technologie) dat een 
spel speelt met de zintuigen. Dit ambivalente 
spel ontstaat […] tussen de media en maakt 
ook immersie tot een theatrale belevenis.’
 De volgende delen behandelen telkens 
een dramaturgisch concept, met name 
mise-en-scène, scenario en aanwezigheid. 
Wynants probeert een antwoord te formu-
leren op vragen als: hoe krijgt een toeschou-
wer een plaats toegewezen in de enscene-
ring van een beeld? Hoe verloopt het verhaal 
in een immersieve omgeving? Veronderstelt 
immersie een specifieke vertelstructuur? En 
wat gebeurt er met de aanwezigheid van de 
toeschouwer wanneer de grens tussen toe-
schouwersruimte en fictieve ruimte ver-
vaagt? Ze pakt dat onderzoek historisch-ar-
cheologisch aan. Deel twee, over de 
mise-en-scène, begint bij de fries in de Villa 
dei Misteri in Pompeï, van zestig jaar voor 
onze jaartelling. De wortels van immersief  
theater gaan terug tot deze muurschilderin-
gen met levensgrote mythologische tafere-
len. De toeschouwer wordt omgeven door 
beelden die de hele kamer innemen en 
wordt op verschillende manieren in het 
beeld naar binnen getrokken. In Las Meninas 
(1656), een ander voorbeeld, combineert 

Velázquez twee westerse representatiemo-
dellen. De toeschouwer staat enerzijds voor 
het schilderij als waarnemer van een 
wereld; anderzijds wordt hij naar de ‘bin-
nenkant’ van het tafereel gelokt, alsof  hij 
deel uitmaakt van de scène.
 Tussen de historische kunstwerken door 
behandelt Wynants hedendaagse werken – 
zoals Picture for Women van Jeff  Wall (1979), 
waar de blik van kijker, model én fotograaf  
elkaar kruisen. Een derde representatiemo-
del komt erbij: de ‘absorptieve’ modus, 
waar bij de protagonist geabsorbeerd lijkt in 
handeling en gedachten, en zich nauwelijks 
bewust is van een publiek. Geabsorbeerde 
personages, interne toeschouwers en terug-
kijkende figuren belichamen de verschillen-
de visuele relaties die ontstaan tussen voor-
stelling en toeschouwer.
 Met Dionysus in 69 van Schechner en The 
Performance Group (1968-69), ontstaat 
een werkelijk interactieve theatrale erva-
ring. De voorstelling vormt een ankerpunt in 
de geschiedenis van de performance. Met 
rituelen en extatische dansen worden de 
deelnemers tot participatie verleidt; de toe-
schouwer mag zelf  haar (Wynants gebruikt 
resoluut het vrouwelijke voornaamwoord) 
graad van betrokkenheid bepalen – van een 
afzijdige, voyeuristische positie, via een rela-
tieve betrokkenheid door in de nabijheid van 
of  middenin de actie te zitten zonder echt 
deel te nemen, tot actieve participatie. Wel 
blijft die participatie strak geregisseerd, zon-
der dialoog of  echte inmenging toe te laten.
 Ook in het interactief  theater onder-
scheidt Wynants dramaturgische strategie-
en om de toeschouwer te incorporeren (ze 
gaan terug op de beeldstrategieën uit de 
beeldende kunsten): passieve en actieve 
participanten, geabsorbeerde figuren en 
terugkijkende figuren die expliciet contact 
zoeken met de toeschouwer buiten de ver-
beeldingswereld.
 Met deel drie over het scenario stappen we 
terug in de geschiedenis. De barokke plafond-
schilderingen van de Sala dei Giganti van 
Giulio Romano (1534) verbeelden de strijd 
tussen goden en titanen. Reuzen gestalten en 
instortende gebouwen overdonderen visueel 
zo sterk dat de toeschouwer gedesoriënteerd 
raakt bij het betreden van de zaal. Charles 
Dickens tekende op dat de suppoost er zelf  
onwel van leek te worden… De notie van 
‘script/scenario’ krijgt een andere betekenis 
dan de louter narratieve functie. Behalve de 
structuur van de vertelling (hier een mytho-
logisch verhaal), verschijnt er ook een 
patroon van acties en interpretaties (enkele 
visuele of  tekstuele sleutels volstaan om de 
situatie als coherent geheel te begrijpen) en 
zelfs een ruimtelijk principe.
 In de tweede helft van de negentiende 
eeuw worden panorama’s populair: grote, 
ronde gebouwen met een landschapsschil-
derij op de binnenwand van de rotonde, 

zoals het Panorama van de verwoesting van 
Pompeii door de uitbarsting van den Vesuvius in 
1886. Een landschap wordt op schaal weer-
gegeven met de bedoeling dat het niet te 
onderscheiden is van wat het representeert. 
De circulaire kijkmodus, schrijft Wynants, 
‘benadert het omliggende landschap als een 
geheel, in plaats van afzonderlijke, na elkaar 
te bekijken tableaus’. De toeschouwer loopt 
rond op een centraal platform en wordt 
aangezet tot een dynamische kijkervaring. 
In krantenberichten werden vrouwen met 
een gevoelig zenuwstelsel het bezoek afge-
raden, omdat ze er misselijk van zouden 
worden, maar opvallend genoeg staan op 
een spotprent uit Le Tribulet uit 1892 alle-
maal mannen te wankelen. 
 Binnen de hedendaagse kunst ziet Nele 
Wynants de panoramische blik opduiken in 
de interactieve installatie Scripted Emotions 
(2006) van Kurt d’Haeseleer. Met twee ver-
rekijkers op het dak laat hij de toeschouwer 
door het landschap meebewegen of  ‘pan-
nen’ (van het Engelse panning) en zo een 
eigen film opbouwen – achter de rug van de 
spiedende kijker om worden de acties door 
de maker in scène gezet. Zo onderzoekt 
d’Haeseleer de mogelijkheden van interac-
tieve montage zonder causale logica.
 In een boeiende bespreking van de lands-
cape plays van Gertrude Stein toont Wynants 
de ruimtelijke aspecten én de gefragmen-
teerde aard van Steins teksten en opvoerin-
gen. Stein verwerpt elke vorm van vertel-
ling, beschrijving of  dialoog. Dat vraagt om 
een andersoortige dramaturgie, verwant 
met schilderkunstige composities van een 
landschap: een veelheid aan elementen, 
objecten en gebeurtenissen staan simul-
taan naast elkaar. De toeschouwer is vrij om 
te associëren en betekenissen te scheppen. 
Zo ontstaat mettertijd het postdramatische 
theater. De voorstelling Het verdwalen in 
kaart (2009) van Lotte van den Berg combi-
neert de kijkperspectieven van belichaamde 
ervaring en beschouwend kijken: gemeen-
schappelijke rituelen die acteurs en publiek 
samen opzetten staan naast en tegenover de 
beknopte tekst die van bovenuit geprojec-
teerd wordt op de speelvloer, en te lezen valt 
via schermen aan de zijkant.
 Derde en laatste begrip in het vierde deel 
van Wynants’ proefschrift is ‘aanwezig-
heid’. Met de opkomst van nieuwe media 
veranderen begrippen als liveliness, presence 
en werkelijkheid. Het ‘hier-en-nu-karakter’ 
van het theater komt onder druk te staan. 
‘Live’ en ‘gemediatiseerd’ zijn niet langer 
tegengesteld, maar wederzijds afhankelijk 
en overlappend. Ook hier zijn historische 
voorbeelden te geven. Rond 1800 voert de 
Belgische natuurkundige Étienne-Gaspard 
Robertson experimenten uit waarbij hij 
‘geesten van overledenen’ oproept. De figu-
ren bewegen dankzij de vernuftige combi-
natie van een toverlantaarn en lenzen die 

de op glas beschilderde taferelen vergroten. 
Door een stel wieltjes lijken de geprojecteer-
de beelden uit de verte naar voor te treden. 
Het publiek reageert uitzinnig.
 In het digitale tijdperk experimenteren 
artiesten op hun eigen manier met de mate-
rialiteit van het lichaam. Perceptuele ‘mul-
tistabiliteit’ (hedendaagse versies van het 
eendkonijn) en ‘liminaliteit’ (grenserva-
ring) worden uitgetest. Met innovatieve 
mediatechnologieën zoeken makers een 
middenweg tussen theater en media in de 
zo geheten ‘intermedialiteit’.  Techno-theater 
CREW is een goed en door Wynants uitge-
breid besproken voorbeeld. CREW transpor-
teert de ‘immersant’ naar een toestand die 
zich tussen reële en virtuele werelden 
ophoudt. Vooral in de eerste livevoorstellin-
gen van dit collectief  raakten toeschouwers 
behoorlijk van de kaart, met af  en toe hevi-
ge desoriëntatie en zelfs out-of-body ervarin-
gen tot gevolg. In Crash (2004) betreedt de 
toeschouwer een virtuele ruimte waarin ze 
kan rondkijken en -bewegen, dankzij een 
360-graden-captatie met een zogenoemde 
januscamera en computermanipulatie met 
realtime navigatie. Sommige beelden bin-
nen de virtuele ruimte zijn herkenbaar, 
want opgenomen in de omgeving die pas 
betreden werd, andere fictief. De twee soor-
ten beelden worden vermengd. De virtuele 
ruimte valt samen met de belichaamde 
ruimte van de ‘immersant’; immersie dringt 
het lichaam zelf  binnen. In W(Double U) 
(2008) gaat die immersie voorbij de gren-
zen van het individu. Twee ‘immersanten’ 
wisselen elkaars blik en lichaam uit via een 
headswap. Ze stappen rond in elkaars wereld, 
moeten synchroon bewegen en elkaar hard-
op pratend instructies geven: ‘Een auto 
rechts. Stop!’ De twee deelnemers zijn op 
twee plaatsen tegelijk. Wynants citeert Eric 
Joris, artistiek leider van CREW, die spreekt 
van een transitionele ruimte: verschillende 
registers van aanwezigheid en onmiddel-
lijkheid schuiven in elkaar. CREW vertelt 
een lichamelijk verhaal door deprivatie van 
wat gewoonlijk onder het lichamelijke 
wordt verstaan; hier is de ervaring er vooral 
een van spelen met verwarring. Joyfully lost 
in immersion. Het is een totaal andere 
manier van omgaan met de omgeving: je 
beseft hoe feilbaar je zintuigen, maar ook 
hoe groot je verbeeldingsvermogen, en hoe 
plastisch je hersenen zijn.
 Hoe zit het dan met het script? Als je naar 
een voorstelling kijkt vanuit je stoel in het 
donker, in een theater of  een filmzaal, wordt 
je iets getoond en verteld. Als je er in zit, is 
het niet meer nodig iets te vertellen. In de 
film zie je een vrouw eerst onderaan de trap 
staan en dan later bovenaan, en je weet dat 
ze de trap opging. In een embodied context 
moet je zelf  de treden nemen.
 Het is niet de vraag of, maar hoe het 
immersieve zich binnen het theater zal ont-
wikkelen. Er zullen nieuwe mediatechnolo-
gieën gecreëerd worden om onze zintuigen 
verder te bespelen, en om andere mogelijk-
heden van waarnemen en ervaren aan te 
boren. Zo wordt onze verhouding tot de 
wereld, en daarmee tot onszelf, verder ver-
kend en bevraagd. Want alles komt voort 
uit ervaring en experiment. Het hier en nu 
van het theater biedt daar bij uitstek de tijd 
en de ruimte toe.

Lost in immersion
De binnenkant van het beeld. Immersie en theatraliteit in de kunsten van Nele Wynants

De binnenkant van het beeld. Immersie en 
theatraliteit in de kunsten van Nele Wynants 
verscheen in oktober 2017 bij AraMER, 
Gent.

Giulio Romano, Sala dei Giganti, Palazzo del Te, Mantua, 1532-1534
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Het zopas verschenen Design & Politics. The 
Public Promotion of  Industrial Design in 
Postwar Belgium (1950-1986) is een bete-
kenisvolle uitgave in het vooralsnog weinig 
zichtbare domein van de Belgische design-
geschiedenis. Het proefschrift van Katarina 
Serulus werd in juni 2016 verdedigd aan de 
Faculteit Ontwerpwetenschappen van de 
Universiteit Antwerpen, en het bezorgde de 
auteur de titel van doctor in de interieurar-
chitectuur. Op de website van Leuven 
University Press wordt de handelseditie 
gecatalogeerd bij de kunstboeken. Dat het 
onderwerp van de studie met diverse disci-
plines wordt geassocieerd, illustreert de ver-
snipperde positie van designgeschiedenis in 
de Belgische academische wereld. Voor wie 
het boek los van de ontstaansgeschiedenis 
leest, zal het nochtans duidelijk zijn: dit is 
een designhistorische publicatie, die zich op 
bijzonder overtuigende wijze inschrijft in 
een op internationaal vlak al decennialang 
erkend onderzoeksveld.
 Design & Politics belicht de relaties tussen 
design en politiek in naoorlogs België. Serulus 
bespreekt de manier waarop de emanciperen-
de en professionaliserende discipline van de 
industriële vormgeving of  esthétique indus-
trielle – zoals ze aanvankelijk werd genoemd 
– van overheidswege werd ondersteund, 
gepromoot en gerecupereerd. De protagonis-
ten zijn de meest toonaangevende nationale 
organen voor de promotie van industriële 
vormgeving: het kwaliteitslabel Le Signe d’Or 
of  Het Gouden Kenteken (1956-1966), het 
Insti tuut voor Industriële Vormgeving 
(1956-1971) en het Brusselse Design Centre 
(1962-1986). Deze organisaties fungeerden, 
zo legt Serulus uit, als fora waar het begrip 
design in België inhoudelijk werd vormgege-
ven en onderhandeld door diverse actoren 
‘zoals de staat, de in dustrie, educatieve orga-
nisaties, zakenlui, objecten, consumenten-
groepen, financiële instellingen, designpro-
fessionals en socio- culturele organisaties’. 
Zoals in vele West-Europese landen werd de 
institutionalisering van design vooral gesti-
muleerd door politieke en economische drijf-
veren. Dat de eerder vermelde organen net als 
Minister van Economische Zaken Jean Rey 
(1902-1983) een sleutelrol speelden was 
bekend, maar Serulus diept het verhaal uit en 
rijgt bestaande en vooral ook nieuwe micro-
geschiedenissen aaneen tot een inzichtelijke 
en vlot geschreven studie.
 Het boek bestaat, net als het proefschrift, 
uit drie thematische delen die elkaar mits 
enige overlap chronologisch opvolgen en die 
zijn opgebouwd uit twee hoofdstukken. Het 
eerste deel ‘Competing visions of  design’ 
belicht de wijze waarop design erkend werd 
door de Belgische overheid in de jaren vijftig. 
In het eerste hoofdstuk bespreekt Serulus 
vroege overheidsgesteunde initiatieven ter 
promotie van design, de oprichting van het 
Instituut voor Industriële Vorm geving en Le 
Signe d’Or, en de motieven van Minister Rey 
om design op de kaart te zetten. Het tweede 
hoofdstuk laat zien hoe Henry van de Velde, 
die in deze periode in vrijwillige ballingschap 
in Zwitserland verbleef, handig werd ingezet 
om de ‘nieuwe’ ontwerpdiscipline geloof-
waardig neer te zetten. Van de Veldes con-
troversiële oorlogsverleden werd onderge-
schikt gemaakt aan zijn betekenis als 
internationaal erkende designpionier, en als 
zogenaamd spirituele vader van de Bauhaus 
academie. Op die manier kon hij als geen 
ander ingezet worden als boegbeeld of  ‘mas-
cotte’, zoals Serulus het verwoordt, bij de 
nationale verankering van de industriële 
vormgeving –  een discipline die tot op zeke-
re hoogte nog als geïmporteerd fenomeen 
werd beschouwd. Uit het eerste deel van het 
boek blijkt vooral dat de erkenning van 
industriële vormgeving in België relatief  
laat op gang kwam en een allesbehalve van-
zelfsprekend proces was, gekenmerkt door 
twijfel, experiment en obstakels. Vanuit een 
doorgedreven vorsende houding brengt 
Serulus de agenda’s en visies met precisie in 
beeld, en vestigt ze tegelijkertijd de aan-
dacht op niet of  minder gekende organisa-
ties, zoals Art et Travail, een in 1953 in 

Brussel opgerichte vereniging die zich expli-
ciet bekommerde om de kwaliteit van de 
werkomgeving van de arbeidersbevolking 
en de verheffende rol van kunst en design.
 Het tweede deel van Design & Politics is 
getiteld ‘Design promotion and Cold War 
politics’ en staat in het teken van het belang-
rijkste globale politieke conflict in de tweede 
helft van de twintigste eeuw: de Koude 
Oorlog. Ook de geschiedenis van de institu-
tionalisering van design in België moet 
immers vanuit transnationaal perspectief  
belicht worden. Dat design een betekenis-
volle rol gespeeld heeft in de Koude Oorlog is 
breed erkend en ruim bestudeerd, maar 
Serulus voegt nieuwe verhaallijnen toe. Het 
hoofdstuk ‘Visions and fantasies of  ‘Euro-
pean’ design in the early Cold War years 
(1961-1970)’ wijst op een bijzonderheid 
van de Belgische situatie. De promotie van 
een nationaal imago werd in de vroege 
jaren zestig gecombineerd met de ambitie 
om bij te dragen aan de creatie van ‘Euro-
pees’ design, als antwoord op kapitalistische 
en communistische visies op productie en 
consumptie. Spilfiguur was Josine des 
Cressonnières (1926-1985), secretaris-ge-
neraal van Le Signe d’Or, die in 1961 ook op 
internationaal niveau een significante rol 
opneemt als secretaris-generaal van de in 
1957 opgerichte International Council of  
Societies of  Industrial Design (ICSID). Het is 
bekend dat Des Cressonnières op korte tijd 
een indrukwekkend netwerk uitbouwde en 
dat ze een cruciale rol speelde in de ontwik-
keling van het Belgisch design. Verschillende 
getuigen van het eerste uur verwezen graag 
en uitdrukkelijk naar haar werk, zoals bij-
voorbeeld Adelbert Van De Walle (1922-
2006), toenmalig directeur van het Gentse 
Museum voor Sierkunst, die in 2005 in De 
Witte Raaf  nr. 116 werd geïnterviewd. Bij 
gebrek aan een persoonlijk archief  is er 
rond Des Cressonnières echter veel ondui-
delijkheid blijven bestaan. Het is de verdien-
ste van Serulus om het beeld scherper te 
stellen, dankzij opnieuw gedreven speur-
werk, onder meer in de designarchieven 
van de Universiteit van Brighton en het 
archief  van de Hochschule für Gestal tung 
in Ulm, en een interview met de dochter van 
Des Cressonnières. In het volgende hoofd-
stuk komt een bijzondere en tot voor kort 
nauwelijks gekende uitwisseling aan bod 

tussen Brussel en Moskou, mede gefacili-
teerd door de ICSID en de contacten van Des 
Cressonnières. Tijdens de detente, toen de 
spanningen in de Koude Oorlog minder 
hoog opliepen in de jaren zeventig, kwam 
het tot een samenwerking tussen het 
Brusselse Design Centre en de Russische 
tegenhanger VNIITE, een van de enige niet- 
westerse leden van de ICSID. Design, zo 
toont Serulus aan, werd niet alleen als nati-
onale propaganda ingezet, maar ook als 
middel om raakvlakken op te zoeken en eco-
nomische samenwerkingen te stimuleren.
 Het laatste deel van Design & Politics gaat 
over de promotie van ‘Belgisch’ design door 
het Brusselse Design Centre, een in 1962 
naar buitenlands voorbeeld opgericht insti-
tuut dat ook onder leiding van Josine des 
Cressonnières kwam te staan. Na twee jaar 
voorbereiding opende het designcentrum de 
deuren op een strategische locatie in de 
moderne Ravensteingalerij, tussen het Cen-
traal Station en het Paleis voor Schone 
Kunsten. Het designcentrum investeerde in 
het creëren van een exclusieve modernisti-
sche stijl (Made in Belgium) die België op 
buitenlandse markten moest presenteren als 
moderne en competitieve natie. Een eerste 
hoofdstuk bespreekt de pogingen en strate-
gieën om het beeld van zo’n nationale stijl tot 
stand te brengen, zoals door het inrichten 
van een permanente tentoonstelling van 
‘goede’ Belgische producten in combinatie 
met wisselende thematische exposities in de 
met zorg vormgegeven tentoonstellings-
ruimte van het centrum. In het tweede 
hoofdstuk, getiteld ‘C’est belge, ça? (1970-
1983)’, laat Serulus zien hoe het Brusselse 
instituut bleef  inzetten op de idee van een 
karakteristiek ‘nationale’ designproductie, 
ook wanneer steeds meer communautaire 
spanningen die operatie dwarsboomden. 
Andere ontwikkelingen, zoals de toenemen-
de interesse voor ecologische designparadig-
ma’s, leek het instituut op te pikken en een 
plaats te willen geven, evenwel zonder de 
aloude strategie van het promoten van ‘goed 
Belgisch design’ opzij te schuiven.
 Eerder dit decennium verschenen even-
eens bij Leuven University Press twee andere 
doctoraten in boekvorm die deels ingaan op 
de geschiedenis van het design in naoorlogs 
België of  op de manier waarop het wonen 
ermee werd verbonden: mijn boek Lessen in 

goed wonen: woonvoorlichting in België (2010) 
en Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen 
in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig 
van Els De Vos (2012), naast Rajesh 
Heynickx promotor van het proefschrift van 
Serulus. Design & Politics vormt een directe 
aanvulling op de designgeschiedenis in deze 
twee als ‘architectuurboeken’ gecatalogeer-
de publicaties. Voort bouwend op het werk 
van Javier Gimeno- Martínez, die het onder-
zoeksproject initieerde en het werkstuk mee 
begeleidde, laat het boek van Serulus over-
tuigend zien dat het nationaal beleid met 
betrekking tot vormgeving niet beperkt 
bleef  tot huishoudelijk design. Dit wordt 
duidelijk vanaf  de eerste bladzijde: de eerste 
Belgische designproducent die ter sprake 
komt is Fabrique National (FN) uit Herstal, 
een fabrikant van vuurwapens die vandaag 
in eerste instantie met gewelddadige con-
flicten wordt geassocieerd, maar die in de 
jaren vijftig geprezen werd omwille van zijn 
uitdrukkelijke investeringen in design. Zo 
waren op de Belgische Sectie van de 
Triënnale van Milaan van 1957 elegante 
jachtgeweren van FN te zien als voorbeel-
den van de beste designproductie die het 
land op dat moment te bieden had. Terwijl 
recent nog de exportlicenties van FN naar 
Saoedi-Arabië om politieke redenen werden 
ingetrokken, kreeg het bedrijf  in de jaren 
vijftig extra zichtbaarheid op door de over-
heid gefinancierde designtentoonstellingen.
 Dergelijke designhistorische verhalen bie-
den inzicht in de politieke dimensie van de 
voortdurend muterende materiële cultuur. 
Maar anders dan bijvoorbeeld in Groot-
Brittannië, waar designgeschiedenis al 
meerdere decennia een erkende universitai-
re discipline is met eigen verenigingen, tijd-
schriften en master- en doctoraatsprogram-
ma’s, opereren Belgische designhistorici 
binnen of  vanuit andere disciplines, zoals 
kunst-, architectuur- of  interieurgeschiede-
nis. Hoewel designgeschiedenis in België 
weinig zichtbaar en ondervertegenwoor-
digd blijft, is dat als vertrekpunt niet nood-
zakelijk problematisch. Het stimuleert 
design historici om creatieve oplossingen te 
zoeken, om over universitaire grenzen heen 
samen te werken en om deel te nemen aan 
internationale en transnationale netwer-
ken en evenementen. Design & Politics is een 
mooi product van zo’n manier van werken. 
Het is een bijzonder solide studie met een 
nationale focus die ook bewust wordt gepo-
sitioneerd in een internationaal onder-
zoeksveld. De publicatie van het proefschrift 
in een Engelstalig en rijk geïllustreerd boek 
strookt met de aard van het werk en is er 
tegelijk een passende bekroning van.
 Samen met recente tentoonstellingscata-
logi die de geschiedenis van design in België 
belichten – Design Derby. Nederland-België. 
1815-2015, samengesteld door Frank 
Huygens en Mienke Simon Thomas (2015), 
en Panorama. Een geschiedenis van modern 
design in België, samengesteld door Katarina 
Serulus en Javier Gimeno-Martínez (2017) 
– roept Design & Politics indirect de vraag op 
hoe het vandaag gesteld is met de relatie tus-
sen design en politiek. Het Belgische Design 
Centre verdween meer dan dertig jaar gele-
den, en recente gefederaliseerde instellingen 
voor designpromotie ondergingen diverse 
hervormingen of  fusies. In Vlaanderen 
wordt design vandaag beschouwd als een 
‘creatieve industrie’, naast mode en gaming, 
die door het Flanders District of  Creativity 
wordt ondersteund. Flanders DC helpt voor-
al ‘ondernemers’, en doet dit naar eigen zeg-
gen op een ‘neutrale’ manier. Het leggen van 
verbanden tussen design als vorm van cul-
tuurproductie en de overheid gebeurt in elk 
geval een stuk behoedzamer dan een halve 
eeuw geleden. De keerzijde van de medaille 
is dat de economische waarde van design 
nog sterker wordt onderlijnd.

Elegante jachtgeweren
Design & Politics. The Public Promotion of  Industrial Design in Postwar Belgium (1950-1986) van Katarina Serulus

Dubbelloops jachtgeweren van FN Browning, Belgische sectie van de Triënnale van Milaan, 1957
© Archivio Fotografico, Triennale di Milano

Design & Politics. The Public Promotion of  
Industrial Design in Postwar Belgium 
(1950-1986) van Katarina Serulus ver-
scheen in oktober 2018 bij Leuven Uni-
versity Press.
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KOEN SELS

Kan men de Auteur doodverklaren zonder 
dat diezelfde auteur (met kleine a) daarna 
alsnog op het toneel verschijnt, met zijn 
eigen agenda, identiteit en perspectief ? 
Bestaat er een lezer of  toeschouwer die 
helemaal uit zijn greep bevrijd is, die de 
autoriteit van de Auteur achter zich gelaten 
heeft? Twee recente boeken uit de mooie 
‘Vis-à-vis’-reeks van uitgeverij Valiz tasten 
via de notie van het auteurschap naar de 
– altijd problematische, want ongrijpbare – 
buitenwereld van het kunstwerk. In The 
Lure of  the Biographical (een Engelstalige 
bewerking van haar proefschrift Leven als 
een kunstenaar uit 2010, besproken in De 
Witte Raaf nr. 146) begeeft Sandra Kisters 
zich in de troebele wateren van de biografi-
sche interpretatie. In The Shape of  Evidence 
bekijkt Sophie Berrebi het document- als-
kunstwerk, en hoe dat de ‘gemaaktheid’ 
benadrukt van wat een objectief  in beeld 
gebrachte werkelijkheid lijkt. Beide boeken 
volgen hetzelfde stramien: ze schetsen eerst 
(respectievelijk) een kunsthistorisch en the-
oretisch kader, en werken dat vervolgens uit 
aan de hand van concrete voorbeelden – bij 
Kisters heten ze casussen, Berrebi heeft het 
over theoretische objecten. En hoewel beide 
studies zeer verschillend zijn, overlappen ze 
elkaar op een cruciaal punt. Beide boeken 
stellen scherp op de autonomie van de kunst 
ten opzichte van een soms duizelingwek-
kende intersubjectieve ‘reële’ ruimte; het is 
de autonomie, zoals Berrebi stelt, waar elke 
generatie kunstenaars sinds het modernis-
me mee te maken heeft gehad, en die het 
voor eigen doeleinden heeft aangewend.
 Sandra Kisters is kunsthistorica en hoofd 
Collectie en Onderzoek bij Museum Boijmans 
Van Beuningen. In The Lure of  the Biographical 
onderzoekt ze de (zelf)representatie van de 
moderne kunstenaar aan de hand van drie 
tot de verbeelding sprekende namen: 
Auguste Rodin, Georgia O’Keeffe en Francis 
Bacon. De hoofdtitel van het boek lijkt wat 
misleidend, want hoewel de levensverhalen 
uiteraard aandacht krijgen, gaat de studie 
slechts zijdelings over de zin en onzin van 
interpretaties die vertrekken vanuit het per-
soonlijke leven van de kunstenaars. De titel 
verwijst echter ook naar de aantrekkings-
kracht van de biografie voor kunstenaars 
zelf. Centraal staat namelijk de manier waar-
op deze drie kunstenaars, vaak met de 
gedienstige medewerking van anderen, de 
lezing van hun werk hebben proberen te stu-
ren, onder meer door een beroep te doen op 
de autonomie van het kunstenaarschap.
 Aan het begin van het boek verwijst 
Kisters naar de (post)structuralistische dood-
verklaring van de auteur en de opkomst – in 
de jaren tachtig – van het ‘New Historicism’ 
en de ‘New Art History’, met hun hernieuw-
de aandacht voor de historische en sociale 
context waarbinnen kunst functioneert. 
Tegelijk komt de recentere notie van een 
‘(auto)biographical turn’ aan bod, die de 
sociale positie, status en habitus van de kun-
stenaar in ogenschouw neemt om – voorbij 
mythes over het genie – naar de betekenis 
hiervan voor het werk te kijken. Kisters 
wenst geen naïef  pleidooi te houden voor een 
biografische aanpak in de kunstgeschiede-
nis, waar het levensverhaal sowieso nog 
vaak het dominante model is. Ze wil een ana-
lyse bieden van diverse biografische benade-
ringen, om te onderzoeken door wie en op 
welke manier (zelf)representatie van kunste-
naars in de moderniteit beïnvloed is.
 De ‘auteur’ wordt hier dus niet buiten spel 
gezet, maar hij wordt ook niet opnieuw naar 
het centrum van de kunstbeschouwing 
gemanoeuvreerd. In The Lure of  the Bio-
graphical verschijnt hij vooral als een manipu-
lator in een speelveld van betekenis produce-
rende machten. Het woord ‘lure’ spreekt in 
dat opzicht boekdelen: het biografische wordt 
voorgesteld als een verlokking, een sirene die 
de kunsthistoricus naar een hermeneutische 
schipbreuk leidt als hij zich niet wapent tegen 
de schone schijn van mythes en kleinere fic-
ties. Door zo de na druk op manipulatie en 
controle te leggen, wordt een realiteit voorbij 
de waan geïmpliceerd. De vraag is dan welke 

realiteit dat zou kunnen of  moeten zijn. Het 
leven? De context? Het werk zelf? Of  toch de 
lezer of  beschouwer?
 Het boek opent met twee algemene hoofd-
stukken. In het eerste bekijkt Kisters de his-
torische achtergronden van de biografische 
aanpak in de kunstgeschiedenis, met name 
bij Plinius de Oudere en in Giorgo Vasari’s 
De levens van de grootste schilders, beeldhou-
wers en architecten (1550/1568). De meeste 
aandacht gaat uit naar de mythes die van 
oudsher met het kunstenaarschap zijn ver-
bonden: van de klassieke, aan heiligenle-
vens verwante omschrijving van de kunste-
naar als wonderkind of  kluizenaar, tot de 
romantische noties van het waanzinnige 
genie, de tragische kunstenaar en de bohe-
mien. In het tweede hoofdstuk gaat Kisters 
uitgebreid in op de tekstuele en beeldende 
middelen die worden ingezet om die mythes 
vorm te geven. Aan bod komen onder meer 
(auto)biografieën, dagboeken, brieven, 
(zelf)portretten, testamenten, foto’s, docu-
mentaires, biografische films, kunstenaars-
huizen en monografische musea.
 Beide delen lezen vooral als een fragmen-
tarische inventaris van kunstenaarsmythen 
en media. Een overkoepelende theorie die 
een nieuwe blik biedt op de verhouding tus-
sen leven en werk, of  tussen identiteit en 
representatie, ontwikkelt Kisters niet. Wel 
benadrukt ze twee verschillende, op elkaar 
inwerkende historische tendensen, die tot 
vandaag doorwerken. De eerste is verbon-
den met wat ze de ‘cult of  the artist’ noemt, 
en komt voort uit de veranderde socio- 
economische positie van de kunstenaar 
sinds de tweede helft van de achttiende 
eeuw; kunstenaars moesten met elkaar 
wedijveren om de aandacht en de gunst van 
een nieuw publiek uit de hogere midden-
klasse. Dat leverde een paradoxale situatie 
op, waarin de kunstenaar zijn onafhanke-
lijkheid sterk ging benadrukken. Daartegen-

over staan de complexe en door Kisters te 
rudimentair beschreven kritische benade-
ringen van de biografische aanpak en het 
auteurschap, die vooral in de tweede helft 
van de twintigste eeuw opgang maakten. 
Een ontwikkeling die sterk samenhangt met 
de opkomende mediatisering en personali-
sering van het kunstenaarschap. Dat was 
de context die Roland Barthes ertoe bracht 
om de Auteur – die hij in zijn bekende essay 
nadrukkelijk ‘een modern personage’ 
noemde – dood te verklaren.
 In de casussen wordt – in chronologische 
volgorde – ingegaan op de voortschrijdende 
pogingen van Rodin, O’Keeffe en Bacon om 
controle te krijgen over de manier waarop ze 
door anderen worden gerepresenteerd. 
Kisters bespreekt bij elke kunstenaar achter-
eenvolgens: de vroege artistieke ontwikke-
ling, het vestigen van een reputatie, de con-
trole over de receptie van het werk, en de 
invloed op de postume reputatie en erken-
ning. Dat levert een soms ontluisterend – en 
ook wel repetitief  – vertoog op waarin overal 
mystificaties worden aangeduid of  vermoed. 
Verwijzingen naar financiële motieven lopen 
als een rode draad door alle casussen, maar 
het zijn vooral de pogingen tot imagobuilding 
die opvallen. Rodin bijvoorbeeld bleef  zijn 
imago van miskend genie ook lang na zijn 
royale publieke erkenning cultiveren, en liet 
zich steevast eenzaam in zijn atelier fotografe-
ren, terwijl hij in werkelijkheid voortdurend 
door medewerkers en assistenten omringd 
was. Bacon benadrukte dan weer graag zijn 
chaotische werkwijze en vertelde steevast dat 
hij nooit werkte op basis van schetsen – na 
zijn leven werden er echter talloze schetsen 
gevonden in zijn atelier. Door een strenge 
redactie van interviews en teksten over zijn 
werk probeerde hij invloed uit te oefenen op 
ongewenste interpretaties; verwijzingen naar 
niet te miskennen invloeden dienden te wor-
den geschrapt. Zijn vroege werk had volgens 

de kunstenaar helemaal geen plaats binnen 
zijn oeuvre. Bij O’Keeffe schenkt Kisters veel 
aandacht aan de rol die haar echtgenoot, de 
fotograaf  en galeriehouder Alfred Stieglitz, 
speelde in het vestigen van haar reputatie. 
O’Keeffe heeft haar handen vol gehad om de 
freudiaanse interpretaties met betrekking tot 
de ‘vrouwelijke seksualiteit’ te weerleggen die 
Stieglitz in het begin van haar carrière her-
haaldelijk naar voren bracht.
 Door de focus op wat in de ondertitel van 
het boek ‘modern artists’ wordt genoemd, 
overheerst in dit boek het beeld van de soli-
taire en onafhankelijke kunstenaar, iemand 
die (voort)leeft in zijn werk. De besproken 
kunstenaars zijn voor deze studie willige 
onderzoeksobjecten – ze waren bij leven al 
erg beroemd en werden dan ook overvloe-
dig en op alle mogelijke manieren in beeld 
gebracht. Ze hebben ook met elkaar gemeen 
dat ze één mythe sterk in de hand werkten: 
de mythe van een leven dat voornamelijk 
geleid werd in het zalige isolement van het 
atelier. Dat atelier speelt een cruciale rol in 
Kisters’ boek, ook al omdat de ateliers of  
woningen van de drie kunstenaars na hun 
leven werden opengesteld voor het publiek. 
In haar conclusie bevestigt ze opvallend 
genoeg, nadat ze eerst toch juist de zorgvul-
dige constructie van dit atelierideaal (als 
deel van het imago) heeft geschetst, dat 
kunst voor deze kunstenaars op de eerste 
plaats kwam, en dat hun publieke imago 
daar ondergeschikt aan was. 
 De publieke verschijning als een noodzake-
lijk kwaad – is dat niet een te volgzame con-
clusie? Zijn leven en beeld (imago) wel zo 
makkelijk te scheiden? Wat is een levensver-
haal anders dan een representatie, een ver-
telling? Het antwoord van Barthes, om nog 
eens terug te grijpen op de stem die door The 
Lure of  the Biographical spookt: ‘Per slot van 
rekening is het leven maar een imitatie van 
het boek, en het boek zelf  enkel een weefsel 
van tekens, een onachterhaalbare, tot in het 
oneindige terugwijkende imitatie.’
 Het is Kisters’ verdienste dat ze systema-
tisch aantoont dat er geen ideale uitgangs-
positie bestaat om een kunstwerk tegemoet 
te treden, al was het maar omdat geen enke-
le lezing werkelijk vrij is van (al dan niet 
ingebeelde) kennis over de kunstenaar en 
zijn context. Problematischer is dat ze daar-
bij werkelijkheid en fictie tegen elkaar uit-
speelt. Nu en dan glijdt die aanpak af  naar 
een naïef  geloof  in objectieve(re) represen-
taties: zo lijkt ze te suggereren dat portretfo-
to’s in opdracht van een kunstenaar minder 
betrouwbaar zijn dan foto’s genomen door 
een onafhankelijk fotograaf. Wellicht is der-
gelijk onderzoek naar de (on)betrouwbaar-
heid van de manier waarop een kunstenaar-
schap vormgegeven wordt een voudigweg 
gedoemd om op zoek te blijven naar dat ene, 
treffende, juiste, kloppende beeld. Maar of  
die bestaan? Zijn er documenten die de bio-
grafische ‘realiteit’ achter het werk eendui-
dig tonen? Objectieve foto’s die des kunste-
naars ware aard laten zien? Biografieën die 
alles vermelden?
 Aan het einde van het boek benadrukt 
Kisters nogmaals dat de kunstenaar van-
daag geen andere keuze heeft dan te partici-
peren in het debat over de betekenis van zijn 
of  haar werk; die stem vindt altijd weer – en 
terecht – gehoor. We kunnen wel proberen 
de intentie van de kunstenaar te negeren, of  
weg te zetten als ‘subjectief ’, maar wat hij 
of  zij zegt doet er volgens Kisters hoe dan 
ook toe: ‘After all, the artist’s voice still has 
validity in explaining the work, despite its 
subjective character and attempts to ignore 
the author’s intention.’
 De vraag die vervolgens gesteld moet wor-
den is om welke ‘validiteit’ (of  autoriteit) het 
hier gaat. Wat is de artistieke waarde van het 
persoonlijke, en hoe ‘persoonlijk’ is dat per-
soonlijke eigenlijk? Waar raakt het leven van 
de kunstenaar dat van de toeschouwer, waar 
gaan het ‘strikt’ biografische en het particu-
liere over in een ruimere, intersubjectieve 
wereld? Dat lijkt me de vraag die Kisters’ stu-
die voorbij haar premisse – kunstenaars 
manipuleren de interpretatie van hun werk 
door beelden van zichzelf  te ensceneren – 
zou kunnen brengen, en die ook het verband 
zou kunnen leggen met andere, recentere 

Het ware leven
The Lure of  the Biographical van Sandra Kisters en The Shape of  Evidence van Sophie Berrebi

Auguste Rodin in zijn atelier, 1905
© Musée Rodin, Parijs, foto Albert Harlingue
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kortsluitingen van leven en werk. Hoe te 
oordelen over Joseph Beuys’ mythische bio-
grafie, die hij vormgaf  in zijn werk? Wat te 
denken van Cindy Shermans geënsceneerde 
zelfportretten, waarop ze systematisch 
vrouwelijke clichébeelden belichaamde? Of  
Mike Kelleys beeldend zelfonderzoek naar 
de culturele dimensie van persoonlijke trau-
ma’s en onderdrukte herinneringen?

Terwijl Kisters’ studie tot op zekere hoogte 
circulair is (wie van manipulatie uitgaat, 
ziet die altijd wel opduiken), werkt auteur, 
kunsthistorica en curator Sophie Berrebi in 
The Shape of  Evidence veeleer tastend toe 
naar een beter begrip van haar onderwerp. 
Zij stelt de vraag naar wat de plaats en bete-
kenis is van het document binnen de heden-
daagse kunst, en vertrekt daarbij wel dege-
lijk vanuit een afgebakend theoretisch kader, 
maar ‘gebruikt’ kunstwerken vervolgens 
vooral om hardop denkend, vergelijkender-
wijs en soms vrij associërend – kortom: 
essayistisch – tot onverwachte con clusies 
voorbij dat kader te komen. De auteur stelt 
bij aanvang al dat de besproken kunstwer-
ken geen idee of  functie zullen illustreren, 
maar het startpunt vormen van de in het 
boek ontwikkelde beschouwing. Verwijzend 
naar Hubert Damisch wil Berrebi het kunst-
werk bekijken als ‘theoretisch object’, dat 
wil zeggen een object dat bij wijze van spre-
ken verplicht tot theorievorming, en tegelijk 
de middelen aanlevert om dat te doen. Het 
boek is door die opzet minder volledig en 
systematisch dan dat van Kisters, maar 
schept wel meer ademruimte voor zowel het 
kunstwerk als de lezer. 
 Berrebi opent met een persoonlijke pro-
loog waarin ze via twee anekdotes ingaat op 
de subjectieve werking van het schijnbaar 
onpersoonlijke document. Eerst bespreekt ze 
een foto waarop haar vader en grootvader te 
zien zijn voor een marktkraam in Tunis; een 
foto die haar onder ogen kwam als illustratie 
in een boek over de Joodse gemeenschap in 
Tunis. Voor de redacteuren van het boek was 
het beeld niets meer dan een historisch docu-
ment dat het kiesstelsel illustreerde, en dat de 
steun toonde die gewone mensen aan dat 
stelsel gaven. Berrebi zelf  beschouwde die 
lezing met verwondering. Ze vond het zelfs 
een misinterpretatie, omdat het voor haar 
eenvoudigweg een familiefoto was. De twee-
de anek dote betreft de handgeschreven 

nota’s die Roland Barthes schreef  aan haar 
grootmoeder, die in de jaren zestig onder 
diens begeleiding een doctoraat schreef  
– Berrebi heeft de nota’s geërfd en zorgvuldig 
in een map bewaard. Wat voor iemand 
anders belangrijke documenten zouden 
kunnen zijn over een beroemd semioloog en 
essayist, is voor haar zéér persoonlijk: ‘Those 
little notes, which make me feel as though I 
were re-experiencing the devotion my grand-
mother had for the professor, bring Barthes 
uncomfortably close.’
 De verwarring van interpretatieve regimes 
die beide documenten teweegbrengen, lijkt 
bewust te worden opgezocht door de kunste-
naars die in dit boek worden besproken. Voor 
Berrebi vormt dergelijke gevonden of  gestich-
te verwarring het uitgangspunt om de artifi-
cialiteit, de gemaaktheid van het document 
als zodanig te onderzoeken. Daartoe moet 
het document – dus ook de foto en notities 
die haar zo dierbaar zijn – los van context en 
genreconventies worden beschouwd. Berrebi 
verwijst naar Barthes’ La Chambre Claire 
(1980), waarin hij de stelling verdedigde dat 
men niet kan doordringen tot een foto, juist 
vanwege zijn bewijskracht, die een opschor-
ting of  zelfs verlam ming van de interpretatie 
teweegbrengt. Het vermogen van een foto 
om de interpretatie lam te leggen, bestaat 
erin dat hij zowel de aandacht vasthoudt als 
verdere vragen doet verstommen. Berrebi wil 
de interpretatie juist opnieuw vlot trekken, 
door aandacht te besteden aan de manieren 
waarop een document zijn ‘autoriteit’ ver-
werft en hoe het als ‘bewijsmateriaal’ fun-
geert. Met een verwijzing naar John Taggs 
studie The Burden of  Representation (1988) 
stelt ze dat een bewijs nooit voor zich spreekt; 
het is gevormd door specifieke technieken, 
procedures, instituten en machtsrelaties.
 Berrebi opent haar inleiding met citaten 
van Eugène Atget, Molly Nesbit, Walker 
Evans, Zoe Leonard, Hito Steyerl en Walter 
Benjamin. Samen geven ze een beeld van de 
vele gedaantes die het document binnen de 
beeldende kunst kan aannemen. In de daar-
na volgende korte kunsthistorische schets 
vermeldt ze onder meer de ideeën van de 
surrealisten en Georges Bataille, die het 
document waardeerden vanwege van zijn 
anti-esthetische kwaliteiten. Verder ver-
wijst ze naar Mary Kelly’s Post-Partum 
Document (1973-1979) en ander (post)con-
ceptueel werk, waarin het document de 

materiële neerslag vormt van ideeën of  pro-
cessen. Ook laat ze haar licht schijnen op 
een door ‘onderzoek’ gestuurde histo-
risch-artistieke blik, waarbij nagegaan 
wordt welke rol het document en het archief  
speelden in de vorming van geschiedenis. 
Deze zeer verschillende praktijken hebben 
in ieder geval gemeen, aldus Berrebi, dat ze 
de gespannen relatie tussen document en 
kunstwerk op de voorgrond plaatsen. 
 Dat uitgangspunt wordt concreet gemaakt 
in een mooie, meanderende bespreking van 
een aantal klassiek geworden schilderijen 
van Edouard Manet; daarin ontwaart 
Berrebi een ongemakkelijke en soms con-
traire verhouding met het fotografische 
document. Zo levert Portrait d’Emile Zola 
(1868), met op de achtergrond drie repro-
ducties van schilderijen, waaronder Manets 
eigen Olympia, commentaar op de verande-
rende positie van de schilderkunst in tijden 
van technische reproduceerbaarheid. En 
L’Excécution de Maximilien (1868/1869) is 
een historische scène met een herkenbare 
documentaire component, maar reikt toch 
ook voorbij de (door Manet als bot ervaren) 
feitelijkheid van het gebruikte fotografische 
bronnenmateriaal, bijvoorbeeld François 
Auberts foto’s van de kledingstukken die de 
Mexicaanse keizer Maximiliaan tijdens de 
executie droeg. Manet integreerde de for-
mele kenmerken van die documenten in 
een monumentaal schilderij, zonder hun 
logica te volgen. Berrebi stelt dat het werk 
onderzoekt en laat zien wat de schilder-
kunst beter doet dan de documentaire foto-
grafie; want de fotografie kan dan wel de 
materiële feiten afbeelden, maar het echte 
drama vat ze niet.
 Tegen deze (kunsthistorische) achter-
grond schetst Berrebi een ‘epistemologie 
van het document’. Berrebi haalt de door 
Foucault geïnspireerde historici Jacques Le 
Goff  en Pierre Toubert aan, die hebben 
gesteld dat er niet één waarheidsgetrouw 
document bestaat, dat elk document een 
leugen is. Het is de taak van de historicus 
om deze ‘montage’ of  constructie te analy-
seren en demonteren – en na te gaan hoe 
deze documenten in het verleden tot ‘monu-
menten’ zijn verheven. De analyse van de 
gemaaktheid van het document leidt tot een 
ontmanteling van objectiviteit; ook het 
document heeft een auteur – een auteur 
met een eigen identiteit en perspectief. 
 Berrebi projecteert deze taakomschrijving 
(van de historicus) nadrukkelijk op de prak-
tijk van de kunstenaars die ze bespreekt. En 
je zou zelfs kunnen zeggen dat de ontmante-
ling ook de kern is van haar eigen interpreta-
tieve methode. In vier thematische hoofd-
stukken komen een aantal kunstenaars aan 
bod die in hun werk nadrukkelijk beeldend 
onderzoek doen naar de manier waarop het 
document-als-kunstwerk zijn eigen orde 
schept én ontrafelt. Centraal staan Jean-Luc 
Moulène, Zoe Leonard, Christopher 
Williams, Fiona Tan, Sven Augustijnen en 
Wendelien van Oldenborgh. Wat al deze (en 
nog veel andere) namen bindt: ze beschou-
wen het document niet louter als de neerslag 
van een realiteit, een idee of  een concept, 
maar ook als uitgangspunt voor een onder-
zoek naar de formele procedures achter de 
productie van kennis.
 In het hoofdstuk over Moulène bijvoor-
beeld laat Berrebi overtuigend zien hoe de 
kunstenaar zich tegelijk bedient van én 
ingaat tegen de zogenaamd objectieve – 
maar in werkelijkheid door machtsrelaties 
gestructureerde – beeldtaal van fotografi-
sche documenten. Hun objectiviteit is een 
effect van de geformaliseerde belichting, de 
standaardpose, de vaste kadrering, en de 
anonimiteit van de fotograaf. Door te wijzen 
op de referenties (de straatfotografie, 
Charles Baudelaires gedicht ‘À une passan-
te’ en Vermeers Meisje met de parel) toont 
Berrebi aan dat Moulènes Père Lachaise – 
Bastille, 15 september 1998 niet zomaar een 
foto is van een willekeurige vrouw in een 
stadsbus, maar een gelaagd beeld waarin 
een productieve spanning bestaat tussen 
een subjectieve snapshot en een visueel 
icoon – tussen persoonlijke ontdekking en 
collectieve herkenning. Deze ene foto beli-
chaamt volgens Berrebi de tweeledigheid 
van het document: enerzijds is het een door 
macht en ideologie getekend instrument, 
anderzijds fungeert het als autonoom genre 
binnen een kunsthistorische traditie.
 De erkenning van deze tweeledigheid 
vormt de rode draad in dit boek. In haar 
hoofdstuk over Zoe Leonard beschrijft 
Berrebi vooral de aandacht die de kunste-

naar schenkt aan de subtiele variaties in 
kleur en textuur die verborgen liggen achter 
de schijnbaar wetenschappelijke objectiviteit 
en uniformiteit van luchtfoto’s en uniforme 
fotoreeksen, zoals in haar installatie met bij-
na-identieke postkaarten van de Niagara-
water vallen. Bij Christopher Williams gaat 
Berrebi dieper in op zijn (vaak letterlijke) 
omkeringen van de conventies van de com-
merciële fotografie. Een voorbeeld is 
Williams’ reeks Dix-huit leçons sur la société 
industrielle, die bestaat uit door professione-
le fotostudio’s geproduceerde beelden van 
onder meer chocoladerepen, autobanden 
en camera’s. Bij Fiona Tan, Sven Augustijnen 
en Wendelien van Oldenborgh analyseert 
Berrebi hun (kritische) bewerking en gebruik 
van problematische historiografische genres 
en narratieven, zoals (witte) getuigenissen 
over de koloniale geschiedenis. De meeste 
aandacht gaat hier naar Augustijnens docu-
mentairefilm Spectres (2011), waarin oudko-
loniaal Jacques Brassinne de La Buissière 
wordt gevolgd in zijn onderzoek naar de 
moord op Patrice Lumumba, een geschiede-
nis waarbij hij zelf  nauw betrokken was.
 In haar epiloog benadrukt Berrebi dat de 
besproken kunstenaars ons, kijkers, ontvan-
kelijk maken voor de wijzen waarop informa-
tie wordt geconstrueerd en gepresenteerd, en 
de manier waarop die informatie vervolgens 
circuleert. Hier herneemt ze ook haar idee 
van het kunstwerk als ‘theoretisch object’. 
Uit Berrebi’s interpretaties van kunstwerken 
kun je afleiden dat zo’n object niet alleen de 
realiteit in beeld brengt (het documenteert 
zelf  een werkelijkheid), maar ook aanzet om 
de productie van die realiteit te onderzoeken 
(het theoretiseert de productie van ‘reali-
teit’). Berrebi noemt enkele tendensen die 
symptomatisch zijn voor de plaats van het 
document in de hedendaagse cultuur. Met de 
notie ‘shape of  thinking’ verwijst ze naar de 
aansporing die er van de kunsten uitgaat om 
de pseudo- objectiviteit van academisch 
onderzoek te verlaten en nieuwe vormen van 
schrijven te ontwikkelen. De auteur dient 
rekenschap af  te leggen van zijn eigen posi-
tie, en van elke autoriteit die met hardop 
spreken gepaard gaat. Deze rusteloze auteur 
– met kleine letter a – staat mijlenver af  van 
de autoriteitsfiguur die Barthes in al zijn 
gedaantes uit de lectuur wilde verbannen.
 In de slotalinea van The Shape of  Evidence 
gaat Berrebi nog een stap verder. Uit de door 
haar besproken kunstpraktijken leidt ze een 
transformatie in het gehele veld van cul-
tuur, kennisproductie en kunst af. Deze 
praktijken zouden symptomatisch zijn voor 
de veranderingen in de hedendaagse kunst: 
‘They spell out dialectical changes at work 
in art production, shifting back and forth 
between disappearance of  contemporary 
art as a whole and its reinvention in other 
sectors of  culture and knowledge producti-
on.’ Met die enigszins vage, speculatieve 
conclusie over een ‘einde’ van de kunst 
knoopt Berrebi aan bij de recente, op ‘onder-
zoek’ gerichte stroming binnen de beelden-
de kunsten, waarbij de grenzen tussen 
kunst, cultuur en menswetenschappen ver-
vagen. Het is een verstrekkende conclusie, 
die de vraag doet rijzen naar wat kunst dan 
eigenlijk nog scheidt van onderzoek.
 Berrebi wijst vooral op allerlei kritische, 
onpersoonlijke strategieën van de heden-
daagse kunstenaar en het contemporaine 
kunstwerk: het archief  wordt gedeconstru-
eerd, visuele ongerijmdheden verstoren wat 
glad is, het koloniale document wordt open-
gebroken en blootgesteld, het document 
wordt omgekeerd en zijn inherente onstabi-
liteit onthuld. Het ironische is natuurlijk dat 
alle nadruk op verstoring, deconstructie en 
onthulling niet bepaald nieuw is. En hoe 
verstorend is het om steeds maar weer te 
hameren op artistieke verstoring? Is het 
kunstwerk niet altijd meer dan alleen een 
theoretisch object? Is het door zijn relatieve 
ongebondenheid niet in staat om iets heel 
eigens te doen – iets wat niets met ‘onder-
zoek’ vandoen heeft? Wat moeten we aan-
vangen met al die menselijke en artistieke 
impulsen die voorbij de analyse, het wan-
trouwen, de deconstructie reiken? Wat te 
doen met humor, verbeelding, fictie?

The Lure of  the Biographical van Sandra 
Kisters verscheen in augustus 2017 bij Valiz, 
Amsterdam.
 The Shape of  Evidence van Sophie Berrebi 
verscheen in november 2014 bij Valiz, 
Amsterdam.

Jean-Luc Moulène, Père Lachaise – Bastille, Paris, 15 September 1998
© Jean-Luc Moulène – ADAGP, Courtesy Chantal Crousel, Parijs, Thomas Dane, Londen, Greta Meert, Brussel
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MARC HOLTHOF

Johan Pas doceert hedendaagse kunst, ver-
zamelt kunstenaarspublicaties, en stichtte 
de Collection for Research on Artist’s 
Publications. In oktober 2017 werd hij 
directeur van de Koninklijke Antwerpse 
Academie voor Schone Kunsten. Pas is de 
allereerste directeur van de Academie 
– sinds de stichting in 1664 door David 
Teniers de Jonge – die géén kunstenaar is. 
 Artist’s Publications: The Belgian Contri-
bution is een – in het Engels geschreven – 
kunsthistorisch verhaal, of  misschien moet 
ik stellen: post- of  neokunsthistorisch narra-
tief. Want Pas is zich bewust van de limieten 
en gebreken van het genre. ‘Omdat dit het 
eerste boek over het onderwerp is, heb ik 
gekozen voor een conventionele chronologi-
sche benadering. Al ben ik mij ervan bewust 
dat een lineair verhaal uitzetten en kunste-
naars en werken kiezen om het te vullen, het 
risico inhoudt om vooral zichzelf  te bevesti-
gen,’ schrijft hij. De kunstgeschie denis is een 
beproefde discipline die Pas goed beheerst en 
hij levert een gedegen en leesbaar boek af. Je 
zou kunnen stellen dat een chronologische 
aanpak garant staat voor toegankelijkheid, 
omwille van de evidente orde die aan het 
materiaal gegeven of  opgedrongen wordt, én 
omwille van het verhaal dat verteld wordt. 
Bovendien schrijft Pas vlot en goed, in prima 
Engels. Bij een boek dat de terra incognita van 
de Belgische kunstenaarspublicatie in kaart 
wil brengen en publiek wil maken, ligt een 
chronologische ordening van het materiaal 
voor de hand.
 Maar wat is een kunstenaarsboek, een 
kunstenaarspublicatie, en hoe definieer je 
die in het kader van een studie als deze? Pas 
aarzelt zelf  voor hij met een definitie op de 
proppen komt. Is een kunstenaarsboek, 
zoals Peter Downsborough het stelde, niet 
‘gewoon een boek, zij het van een kunste-
naar’? Zo eenvoudig is het niet. Allereerst 
omdat dit boek niet (alleen) over kunste-
naarsboeken gaat, maar over publicaties van 
kunstenaars. Na vastgesteld te hebben dat 
‘trachten een kunstenaarsboek of  -tijd-
schrift te definiëren […] even absurd is als 
trachten een allesomvattende definitie van 
kunst in het algemeen te leveren’, conclu-
deert Pas dat hij beter een ‘de-definitie’ kan 
hanteren. Een simpele omschrijving, zeg 
maar. Hij beschouwt een kunstenaarspubli-
catie ‘als een publicatie waarbij één of  meer 
kunstenaars het volledige (of  toch ten min-
ste een groot) aandeel hebben in het proces 
van het opzet, de productie en eventueel de 
distributie’.
 In de praktijk hanteert Pas een rekbare 
opvatting die naargelang de behoeften vari-
eert tussen een strikte en een ruimere 
opvatting, waarbij af  en toe ook een opmer-
kelijke catalogus, de geschriften van een 
kunstenaar (zoals Écrits van Thierry De 
Cordier) of  andere gedrukte fenomenen bij 
het corpus betrokken worden. Het kunste-
naarsboek waarover Pas het wil hebben is 
bovendien een democratische publicatie die 
weinig of  niets van doen heeft met de peper-
dure kunstboeken gemaakt door kunste-
naars in gelimiteerde uitgaven. De kunste-
naarsboeken die Pas behandelt hebben niet 
noodzakelijk de status van kunstwerk. Het 
zijn publicaties van en door kunstenaars. 
Pas legt de nadruk niet op de uitgave, maar 
op de publicatie: het publiek maken van een 
boek of  tijdschrift als een, ten minste poten-
tieel, democratische daad. Al geeft hij 
meteen toe dat het onderscheid soms moei-
lijk te maken is. Ed Ruscha verspreidde zijn 
eerste boekwerken in de jaren zestig tegen 
de prijs van een paar dollar, nu zijn diezelfde 
publicaties exclusieve verzamelobjecten 
geworden.
 In feite, zo suggereert Pas, hoort het feno-
meen van de kunstenaarspublicatie thuis in 
een veel bredere categorie, namelijk die van 
de zelfrepresentatie van kunstenaars. Een 
genre waarbij ook catalogi, monografieën, 
pamfletten, manifesten, posters, uitnodi-
gingen en ander drukwerk, interviews, 
reportages, radio- en tv-optredens, mails, 
posts en tweets horen. Kortom: alles wat 
een kunstenaar hanteert om te communi-

ceren met zijn publiek. Dat fenomeen ont-
staat bij de avant-gardebewegingen van 
eind negentiende, begin twintigste eeuw en 
heeft in de hedendaagse kunst vanaf  de 
jaren zestig een hoge vlucht genomen. 
Communicatie is even belangrijk, en soms 
zelfs belangrijker geworden dan de kunst-
voorwerpen zelf. Het fenomeen kunst kan 
niet gereduceerd worden tot verkoopbare 
objecten, zoals verzamelaars, galeriehou-
ders, museumbeheerders en financiers 
graag geloven. Kunst is veel meer: ze creëert 
een relatie tussen kunstenaar en publiek – 
waarbij meer middelen ingezet worden dan 
het kunstwerk alleen.
 Pas heeft het expliciet over die zelfrepre-
sentatie, maar hij waagt slechts sporadisch 
een poging om dat groter geheel (de immen-
se massa aan drukwerk en communicatie-
middelen) aan te snijden. Begrijpelijk, want 
dat zou een gigantische taak zijn. Nochtans 
is daar, zo noteert hij, al een begin mee 
gemaakt door enkele musea en verzame-
laars. Zo bevat de collectie Herbert in Gent 
niet alleen kunstwerken, maar ook publica-
ties ‘rond’ of  ‘bij’ die kunstwerken. De ten-
toonstellingen zijn vaak bijzonder interes-
sant juist vanwege het begeleidende 
materiaal. Ook de collectie Daled, inmiddels 
ondergebracht in het MoMA, bevat dit soort 
publicaties. En het M HKA erfde het archief  
van het ICC dat voor een groot deel uit druk-
werk bestond.
 Hoe belangrijk al dat materiaal is, bewijst 
Pas aan de hand van slechts één specifieke 
vorm van dergelijke zelfrepresentatie, zij het 
de meest prestigieuze: het kunstenaars-
boek. De beste hoofdstukken zijn die waarin 
hij het belang van kunstenaarspublicaties 
illustreert aan de hand van bekende episo-
des uit de kunstgeschiedenis, zoals surrea-
lisme, cobra of  pop art. Dat levert niet nood-
zakelijk nieuwe inzichten op, maar Pas kan 
wel verbanden leggen en details aanbren-
gen die in een traditionele kunstgeschiede-
nis – met haar nadruk op grote meesterwer-
ken – buiten beeld blijven.
 Artist’s Publications: The Belgian Contri-
bution begint niet in 1960 – het jaar waarin 
men gewoonlijk het ontstaan van het kun-
stenaarsboek situeert, als gevolg van de 
opkomst van de hedendaagse kunst. Pas 
noemt allereerst, op het einde van de negen-
tiende eeuw, voorlopers als Van Nu en Straks 
en Les XX, en ook het latere Ça ira en de 
publicaties van de avant-gardebewegingen 
uit het interbellum. Zijn eigenlijke verhaal 
begint na de Tweede Wereldoorlog, toen 
tijdschriften en tijdschriftjes – zoals Les 
Lèvres Nues van Marcel Mariën – een sleu-
telrol speelden in de artistieke ontwikkeling. 

Het ging snel: van ‘klassiek’ surrealisme via 
de revolutionaire variant naar het situatio-
nisme, waarna ook cobra ontstond. Pas 
brengt de vertakkingen en verbindingen 
tussen deze bewegingen aan de hand van 
hun publicaties goed en gedetailleerd in 
beeld. Hij illustreert zo perfect Paul De Vrees 
stelling dat ‘de kleine kunstmagazines de 
wieg van de kunst zijn’.
 Een volgend hoofdstuk begint met de 
opkomst van pop art vanaf  1965. Onder 
meer Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, 
Panamarenko en Jef  Geys worden door deze 
Amerikaanse kunstvorm beïnvloed en 
beginnen een carrière waarin kunstenaars-
boeken en -publicaties zeer belangrijk wor-
den geacht. Boek en tijdschrift worden 
media die een belangrijke, zo niet centrale 
rol spelen in deze oeuvres. Zo vormt het 
roemruchte Kempens Informatieblad de rug-
gengraat van het oeuvre van Geys.
 Het conceptualisme had de bedoeling de 
kunst te dematerialiseren, maar dat leidde 
paradoxaal genoeg – zo noteert Pas in een 
volgend hoofdstuk – tot een explosie van 
publicaties op papier. Zoveel zelfs dat zijn 
betoog er een tikje onoverzichtelijk door 
wordt, ook omdat in deze periode de écht 
grote namen ontbreken. De belangrijkste 
ontwikkeling is dat er een evolutie is van de 
door kunstenaars uitgegeven publicaties 
naar publicaties uitgegeven door (kleine) 
onafhankelijke uitgevers met namen als Guy 
Schraenen, Yves Gevaert, Yellow Now, uitge-
vers die ook werk brengen van buitenlandse 
kunstenaars als Daniel Buren, James Lee 
Byars, Peter Downsborough en Lawrence 
Weiner, wat navolging vindt bij instituten als 
het ICC, het Paleis voor Schone Kunsten en 
de Vereniging in Gent.
 Vanaf  de jaren tachtig is het hek van de 
dam. Het aanbod reikt van punkpublicaties 
zoals het blad Force Mental van het duo 
AMVK – DDV (Anne-Mie Van Kerckhoven 
en Danny Devos) tot de even ironisch als 
fraai uitgegeven Van Sandt auction catalogue 
(een fake catalogus) van Guillaume Bijl, de 
Berlijnse Signal-catalogus van Luc Tuymans 
of  het Inflight-rampenmagazine van Johan 
Grimonprez, gepubliceerd bij zijn film Dial 
H-I-S-T-O-R-Y.
 Een van de grote gebreken van de klassie-
ke (kunst)geschiedenis is dat zodra het 
heden begint te naderen, deze zo geolied 
lopende machine compleet het overzicht 
verliest en verwordt tot een boemeltrein. 
Pas vangt dit euvel op door behendig van 
positie te wisselen. Hij schuift een stoel op 
en is niet langer kunsthistoricus, maar 
curator. Hij ruilt de alwetendheid in voor de 
verder niet gespecificeerde persoonlijke 

voorkeur. Het laatste deel van het boek is 
niets meer en niets minder dan een tentoon-
stelling van kunstenaarspublicaties. Daar-
toe moet het boek gedraaid worden, van 
horizontaal naar verticaal. Op een dubbele 
pagina wordt een publicatie uit Pas’ eigen 
collectie in detail getoond, met bovenaan 
meestal de titelpagina en eronder enkele 
binnenbladzijden.
 Boeken dienen om vast te nemen, je kan ze 
niet tentoonstellen, en ook dit boek-in-het-
boek is een verre van ideale vorm. Het laat de 
lezer wel toe om van dichtbij reproducties 
van zeldzame publicaties te bekijken. Van het 
Happening News nr.1 (1965) van Pana-
marenko en Hugo Heyrman tot A Number of  
Books Becoming A Specific Set (2015) van 
Peter Lemmens en Mark Luyten.
 Artist’s Publications: The Belgian Contri-
bution is een voortreffelijk, en zo goed als vol-
ledig overzicht van het kunstenaarsboek in 
België. Als er kritiek op te leveren is, dan op 
de vormgeving. Niet op hoe het eruitziet (het 
is erg fraai vormgegeven door Studio Luc 
Derycke), maar op hoe het functioneert. 
Voor een boek over kunstboeken is het een 
beetje spijtig dat de wisselwerking van tekst 
en beeld erg beperkt blijft. Johan Pas’ thesis 
wordt als een doorlopende, niet geïllustreer-
de tekst gepubliceerd die om de paar bladzij-
den onderbroken wordt door een dubbele 
pagina met illustraties. Verwij zingen in de 
tekst refereren naar de op die pagina’s afge-
beelde publicaties, met als ge volg dat je 
omslachtig van tekst naar illustratie moet 
bladeren. En om van de illustraties naar de 
desbetreffende tekst te komen, heb je de hulp 
van de index nodig. Het vereist inzet en vol-
harding om vooruit of  achteruit te bladeren 
tot de afbeelding van een cover gevonden is.
 Er zullen lezers zijn die worden afgeschrikt 
door de veelheid aan informatie, de massa 
namen, de uniforme tekstmassa en de over-
vloed aan – klein afgedrukte – illustraties. 
Geen enkele kunstenaar, uitgever of  publica-
tie wordt uit de doorlopende tekst gehaald 
om er zodoende meer aandacht aan te schen-
ken. De weinige vrouwen (zoals AMVK of  Lili 
Dujourie) die Pas noemt, en die een eigen, 
originele bijdrage leverden aan het genre, 
hadden dat zeker verdiend. Door de strikte 
indeling in periodes raken publicaties van 
absolute grootheden als Marcel Broodthaers 
en Jef  Geys verspreid over verschillende 
hoofdstukken. Ondanks Pas’ omzichtigheid 
bij het hanteren van de kunstgeschiedenis is 
het toch weer die verdomde dwang van de 
periodisering die het ondeelbare oeuvre van 
deze twee kunstenaars in mootjes hakt.
 Enkele keren, zoals in de inleiding en in de 
laatste paragraaf  van het boek, alludeert 
Pas op een discussie die woedde toen hij het 
boek schreef, maar die nu al gedateerd is: 
het digitale gevaar dat het boek zou bedrei-
gen. Pas levert het eenvoudige antwoord op 
dit waanidee als hij schrijft: ‘In vergelijking 
met digitale platformen is drukwerk een 
relatief  stabiele en permanente omgeving.’ 
Stabiliteit, een gegarandeerde houdbaar-
heid voor een overzienbaar aantal jaren 
– dat is inderdaad wat een kunstenaar 
nastreeft als hij een boek of  publicatie 
maakt. Geen website, mail, tweet of  andere 
vergankelijke manier van communicatie 
kan die houdbaarheid garanderen. In deze 
digitaal dolle dagen beseffen we te weinig 
dat alleen de vluchtigste, tijdelijke én over-
bodige informatie aan het digitale domein 
mag worden toevertrouwd. Wie een langere 
termijn voor ogen heeft, kiest voor de rela-
tieve duurzaamheid van papier.
 Ook dit boek, een monument voor het 
onderschatte genre van het kunstenaars-
boek, is ondenkbaar in de vorm van een web-
site – die binnen de kortste keren offline zou 
zijn wegens gebrek aan fondsen of  de voort-
schrijdende technologische veroudering. 
Hoogstens het laatste deel, het tentoonstel-
lingsdeel, had als website kunnen functione-
ren. Dan zou je in de publicaties die curator 
Pas zo verleidelijk voor ons uitspreidt kun-
nen bladeren en ze – virtueel – kunnen lezen.

Zelfrepresentatie in boekvorm
Artist’s Publications: The Belgian Contribution van Johan Pas

Artist’s Publications: The Belgian Contri-
bution van Johan Pas verscheen in decem-
ber 2017 bij Koenig Books, Londen.

Anne-Mie Van Kerckhoven, Public Annemy, nr. 1 (Basic), Antwerpen, 1980, cover
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GEERT BEKAERT

Het is ongebruikelijk een boek als verhande-
ling voor het bekomen van een licentiaat 
voor te stellen. Mijn oprechte dank gaat dan 
ook uit naar de Academische Overheid en 
de Raad van het Hoger Instituut voor Oud-
heidkunde en Kunstgeschiedenis die wel-
willend over dit bezwaar hebben willen 
heenstappen. Er is echter een ander, intrin-
sieker, bezwaar, gelegen in de aard van het 
boek zelf, dat zich niet als een wetenschap-
pelijk betoog, maar als een essayistische 
studie aandient. Voor dit laatste is er een 
verantwoording verschuldigd.
 Het is de bedoeling van een licentiaatsver-
handeling een proeve van wetenschappelij-
ke studie te leveren en een essay lijkt wel het 
tegendeel ervan te zijn. Deze tegenstelling is 
echter niet zo scherp als het gangbare 
woordgebruik suggereert. Het verloop van 
onderhavige studie heeft me leren inzien dat 
er een soort van wetenschappelijke commu-
nicatie bestaat die zo niet uitsluitend, dan 
toch het best in de vorm van een essay kan 
gesteld worden. De aard van deze verhande-
ling, die ik aan de jury durf  voorleggen, 
vloeit met andere woorden niet voort uit de 
eis van toegankelijkheid voor een ruim 
publiek, maar is mijns inziens inherent aan 
de bepaalde methodologische aanpak, 
waarvan ik de wetenschappelijkheid zou 
willen bepleiten.
 Negatief  beschouwd, kan men reeds stel-
len dat het praktisch onmogelijk zou zijn 
een studie van die aard binnen de gebruike-
lijke normen van een wetenschappelijk 
betoog te verantwoorden. Volgens deze nor-
men immers zou haast elke paragraaf, 
haast elke zin zulk een uitgebreide kritische 
studie en verantwoording vergen dat deze 
de omvang zelf  van de hele studie waarom 
het te doen is zouden overtreffen. Volgende 
zin uit de inleiding bijvoorbeeld ‘dat het 
kerkgebouw uit de evolutie van de algeme-
ne geschiedenis treedt’, zou op zich het 
onderwerp van een apart onderzoek kun-
nen uitmaken.
 De hier aangeduide moeilijkheid hangt 
gedeeltelijk samen met het feit dat onze stu-
die meer het voorstel van een interpretatie 
van bekende feiten is, dan een onderzoek 
naar die feiten zelf. Daardoor alleen al, door 
het gekozen standpunt, is het voor de mees-
te in het boek voorkomende affirmaties niet 
mogelijk direct naar een voorstudie te ver-
wijzen. De belangrijke voorstudies, die in de 
bibliografie zijn vermeld, doen wel gegevens 
en conclusies aan de hand, maar plaatsen 
die meestal niet in het verband waarin ze in 
onze studie voorkomen.
 Er is ten slotte het beroep op heel uiteenlo-
pende disciplines, waarvan de resultaten 
worden getoetst en gebruikt buiten hun 
eigen disciplinair verband. In de bibliografie 
komen wel verscheidene publicaties in die-
zelfde aard voor, maar meestal op een meer 
beperkt gebied. Ik moge hier verwijzen naar 
de studies van een Sedlmayr of  een van 
Simson over de betekenis van de gotische 
kathedraal. Hoewel er vanuit het inzicht, in 
onze studie verdedigd, kritiek op de conclu-
sies van deze geleerden kan naar voren 
gebracht worden, toch is hun methodologi-
sche aanpak voor mij een belangrijk voor-
beeld en steun geweest.
 Het gevaar is niet denkbeeldig, zeker niet 
wat het onderwerp van de hedendaagse 
kerkbouw betreft, dat men onwetenschap-
pelijk te werk gaat door zich te strikt aan de 
gangbare categorieën die het denken erover 
hebben bepaald te houden en zich op een 
niet te verantwoorden wijze op te sluiten 
binnen vermeend disciplinaire grenzen. 
Wat overigens voor ons onderwerp wordt 
geconstateerd, blijkt een algemeen pro-
bleem van de actuele wetenschap te zijn: zij 
wordt zich er meer en meer van bewust dat 
geen enkele discipline onafhankelijk bij 
machte is om haar eigen denkcategorieën te 
bepalen en te controleren, en dat zij daar-
voor aangewezen is op een intense uitwisse-
ling en samenwerking met andere discipli-
nes. Die wisselwerking gaat dan veel verder 

dan het traditionele begrip van hulpweten-
schap, zoals dit bijvoorbeeld ook in de kunst-
geschiedenis wordt gehanteerd.
 De praktische onmogelijkheid om een stu-
die als de onze binnen de heersende normen 
van een bepaalde wetenschappelijke disci-
pline te voltooien, brengt ons ertoe te onder-
zoeken of  er geen andere vormen van 
wetenschappelijkheid kunnen aanvaard 
worden. De wetenschappelijkheid die we in 
onze studie voorstaan, zouden we willen 
omschrijven als het voorstel van een hypo-
these. En daaronder verstaan we hier: de 
voorlopige conclusie van een voldoende 
gefundeerd en systematisch onderzoek van 
de nu ter beschikking zijnde gegevens en 
inzichten. Er kan in zekere zin van een soort 
statistische zekerheid gewaagd worden, met 
dien verstande dat er voldoende en voldoen-
de representatief  materiaal werd onder-
zocht om een voorlopige algemene conclu-
sie te wettigen.
 Het volstaat bijvoorbeeld, om uit de con-
vergentie die blijkt uit de studie van een 
aantal bouwkronieken, op een verantwoor-
de wijze uitgekozen, tot een algemene, 
wetenschappelijk verantwoorde conclusie 
te komen, zonder daarom alle bestaande of  
bekende bouwkronieken te hebben onder-
zocht. Het delicate punt van deze redene-
ring ligt in het begrip ‘voldoende’, maar dit 
kan met vrij grote nauwkeurigheid bepaald 
worden vanuit de algemene kennis van de 
methode en de verworvenheden van een 
bepaalde wetenschap.
 Dit laatste verklaart onder meer het 
belang dat in de bibliografie gehecht is aan 
de algemene kunst- en architectuurgeschie-
denis en aan de kennistheoretische studies. 
De wetenschappelijke waarde van soortge-
lijke interpretatieve studie ligt dus in de dui-
delijke convergentie van een aantal gege-
vens, waarvan het voorafgaand onderzoek 
waarborgt dat ze representatief  zijn. Eens 
zover, zijn de niet expliciet in de studie 
betrokken gegevens niet van belang ont-
bloot, maar er kan redelijkerwijs veronder-
steld worden dat ze binnen de hypothese 
hun plaats kunnen krijgen. Het belangrijke 
én wetenschappelijke bestaat precies in het 
opstellen zelf  van de hypothese, die vol-
doende gewaarborgd, toch steeds verder 
moet getoetst, eventueel genuanceerd of  
gecorrigeerd worden.
 Concreet beschouwd, is onze verhande-
ling het resultaat van een jarenlange studie 
in diverse disciplines en niet het rechtstreek-
se object van een gericht onderzoek. Deze 
studie omvatte evenzeer de kunstgeschiede-
nis, als de filosofie en de theologie, aange-

vuld met cursussen in de architectuur aan 
de universiteiten van Leuven, Firenze en 
Bologna en aan de Instituten voor moderne 
kerkbouw van de universiteiten van Wenen 
en Birmingham. Als uitgebreide voorstu-
dies moeten vermeld worden een licenti-
aatsverhandeling van filosofie over Hegel en 
zijn invloed op de romantische bestaansop-
vatting, die de hedendaagse culturele en 
filosofische evolutie diepgaand heeft gete-
kend. Rechtstreekser nog, stond de licenti-
aatsverhandeling van theologie in verband 
met het onderwerp. Deze ging immers over 
de houding ten overstaan van het ‘beeld’ 
van Johannes Damascenus, maar kwam in 
feite neer op een studie van de kerkelijke 
opvattingen over kunst en kerkbouw in de 
eerste acht eeuwen van het christendom.
 Veel belang werd verder in de loop van de 
voorbereiding gehecht aan enkele capita 
selecta van de kunstgeschiedenis en de 
godsdienstgeschiedenis waarin de verhou-
ding van religie en christendom tot archi-
tectuur en kunst op het voorplan stond. In 
de eerste plaats geldt dit voor het ontstaan 
en de eerste eeuwen van de christelijke 
kerkbouw; voor de verhouding van chris-
tendom tot andere religies; voor de vergelij-
kende studie van christendom en islam; de 
beeldenstrijd binnen en buiten de christelij-
ke confessies; de middeleeuwse kerkbouw 
als expressie van een ‘christelijke’ bescha-
ving; de reformatie en het religieuze aspect 
van het werk van een Michelangelo, da 
Vinci, Palladio; de romantische religiositeit; 
het ontstaan van het begrip christelijke 
kunst tezamen met de religieus geïnspireer-
de artistieke groepen van de prerafaëlieten 
en de Nazareners; de theologie van de secu-
larisatie en de hedendaagse antropologie.
 Meer dan in de studie zelf, komen deze 
capita selecta in de samenstelling van de 
bibliografie tot uiting. Hoe uitgebreid deze 
ook schijnt, toch is ze in feite heel select, op 
sommige punten wellicht té select. Het 
selectieprincipe dat werd toegepast steunt 
op wat werd gezegd over het eigen weten-
schappelijke karakter van deze verhande-
ling: slechts die boeken en artikelen werden 
opgenomen die omwille van hun samenvat-
tend karakter – er werd expliciet aandacht 
besteed aan de bibliografie – of  omwille van 
hun karakteristieke behandeling recht-
streeks op onze studie zijn betrokken.
 Wat van deze studie zelf  gezegd werd, 
geldt ook voor de bibliografie: een volledige 
kritische verantwoording ervan zou zo uit-
gebreid hoeven te zijn dat het een studie 
apart werd. Om één voorbeeld aan te halen: 
de enkele werken die in de bibliografie ver-

wijzen naar de kunstgeschiedenis van 
Egypte en Mesopotamië, twee gebieden die 
voor het onderwerp heel belangrijk zijn, ook 
al worden ze nergens expliciet vermeld, 
werden opgenomen omdat ze door hun syn-
thetisch karakter, hun rijke documentatie, 
hun uitgebreide en recente bibliografie, de 
aard van hun aanpak, tegelijk het beste 
overzicht gaven van de status quo van de 
wetenschappelijke kennis op dit gebied én 
het meest direct aansluiten bij het in onze 
studie behandelde onderwerp. Een verwij-
zing naar het belangrijke boek van profes-
sor Walther Wolf  over de Egyptische kunst 
moge duidelijk maken wat we bedoelen. 
Nergens is er in de studie van Egypte sprake. 
Niettemin dank ik aan het boek van profes-
sor Wolf  vele waardevolle inzichten, die in 
de studie zijn verwerkt.
 Een bijzondere moeilijkheid stelde zich 
echter bij de keuze van de literatuur betref-
fende de twintigste eeuw. Principieel werden 
strikt literaire en filosofische werken niet ver-
meld, hoewel het zonder meer duidelijk is, 
dat men zonder de kennis ervan zich maar 
moeilijk een juist beeld van de hedendaagse 
cultuursituatie kan vormen. Ook voor deze 
periode werd ernaar gestreefd alleen die boe-
ken en artikelen aan te geven die een inter-
pretatieve synthese bevatten. Om één voor-
beeld te vermelden: men kan over de religie 
in de twintigste eeuw niet spreken zonder 
kennis te hebben van Freuds opvattingen 
hieromtrent. Toch meenden we in de biblio-
grafie te mogen volstaan met het citeren van 
de belangrijkste studies van P. Ricoeur en 
van H.M.M. Fortmann, omdat men ons 
inziens in deze werken al de nodige gegevens 
vindt die eventueel in een bibliografie als de 
onze hadden moeten vermeld worden.
 Uit de verhouding van bibliografie tot tekst 
volgt de aard van de verwijzingen, die, behal-
ve waar het citaten betreft, enkel in het alge-
meen naar een of  meerdere boeken verwij-
zen die het meest direct de betreffende 
passage kunnen verhelderen, aanvullen of  
nuanceren. Van deze jarenlange studie werd 
de basis gelegd in de colleges die ik aan het 
Hoger Instituut voor Oudheidkunde en 
Kunst geschiedenis mocht volgen. Zonder 
deze colleges zou mijn studie nooit mogelijk 
zijn geweest. Ik durf  te hopen dat ze niet al te 
zeer beneden de verwachtingen is gebleven. 
Ik dank dan ook van harte de professoren 
V. Denis, R. Lenaerts, J. Mertens, P. Naster, 
J. Steppe en in het bijzonder R. Lemaire, die 
zo welwillend is geweest deze studie te willen 
begeleiden en aanvaarden. Zijn colleges over 
architectuur en kerkbouw waren voor mij 
bijzonder stimulerend.

Verantwoording
In een of  ander huis. Verhandeling tot het bekomen van het licentiaat in de oudheidkunde  

en kunstgeschiedenis, september 1969, Katholieke Universiteit Leuven

Wijding van de kerk van Ezemaal, architect Marc Dessauvage, 10 juni 1965
foto Geert Bekaert, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent
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Een ontmoeting met Jef  Cornelis verliep 
als vanzelf. Net zoals in zijn films waren 
plichtplegingen overbodig. Meteen 
gebeurde er iets, meestal omdat hij het op 
een praten zette, niet door zichzelf  cen-
traal te stellen, maar door te spreken over 
wie of  wat hij op dat moment voor zich zag 
als onderwerp. Ik herinner me, meer dan 
tien jaar geleden, dat ik naast hem beland-
de in de rode zaal van deSingel in 
Antwerpen. Tot de lichten uitgingen en 
het theaterstuk begon, bleef  hij aan het 
woord. Hij leek er niets voor in de plaats te 
willen. Af  en toe stelde hij een vraag die ik 
met een hoofdknik beantwoordde, waar-
na hij weer verder kon. De suggestie in 
Dialectiek van de Verlichting door Adorno en 
Horkheimer dat intelligente mensen 
steeds in de verleiding zijn om veel te zeg-
gen, wat spreekwoorden daarover ook 
mogen beweren, was op Cornelis van toe-
passing. Er is niemand die ik zo graag 
tegen het lijf  liep: hij was een paradoxaal 
rustpunt in de angsten en twijfels die altijd 
minstens een beetje opspelen bij sociaal 
verkeer.
 Zijn grootste talent als regisseur was dat 
hij geen scenario’s leek nodig te hebben: 
hij ontdekte ze, bijna als readymades. Nog 
een anekdote: na de herdenkingsplechtig-
heid voor Geert Bekaert in september 
2016 in de Antwerpse Sint-Pauluskerk, 
bleef  een groep mensen buiten staan voor 
de poort van de kerk – een laatgotisch 
gebouw dat grotendeels wordt verzwolgen 
door het stadsweefsel van de oude schip-
perswijk. De uitgang aan de Veemarkt en 
de Zwartzusterstraat is niet meer dan een 
brede deur tussen huisdeuren. Op die zon-
nige maar schaduwrijke maandagvoor-
middag kwam er een man aangereden op 
de fiets. Hij stapte af, baande zich geduldig 
een weg tussen de mensen, en opende met 
een zware sleutel de deur van het huis 
vlak naast de kerkpoort. Toen die deur 
opendraaide, bleek ze toegang te bieden 
tot het voorportaal van de kerk: de twee 
totaal verschillende gevels, van het huis 
en van de kerk, verhulden dezelfde ruimte! 
De ogen van Cornelis schitterden ondeu-
gend; een zacht sissend geluid ontsnapte 
goedkeurend tussen zijn voortanden.
 Op dat moment – onverwacht, grappig, 
onthullend en doodnormaal – werd een 
ruimte zichtbaar, samen met de zowel 
voorbijgestreefde als hardnekkig in stand 
gehouden activiteiten die er plaatsgrijpen. 
Waar om bestaan er nog kerken, of  publie-
ke gebouwen, in een wereld waarin men-
selijke wezens de gewoonte hebben thuis 

naar tv te zitten kijken? Die spanning tus-
sen gemeenschap en individu, tussen 
publiek en privaat, tussen moderniteit en 
traditie, tussen vooruitgang en behouds-
gezindheid, is de thematische spanning 
waarop Cornelis zijn oeuvre baseerde. Hoe 
is het mogelijk dat het bestaat – dat is de 
vraag die zijn films stellen, zonder spekta-
kel, zonder ridiculisering, zonder afkeu-
ring, en – een zwaar, maar passend 
woord – met liefde voor alles wat voor de 
camera verschijnt. Dat was al zo in Abdij 
van Park Heverlee, een van de eerste televi-
siefilms die hij in 1964 voor de Belgische 
openbare omroep realiseerde, en het bleef  
zo tot aan De kleuren van de geest, de docu-
mentaire die hij in 1997 maakte over de 
historische en religieuze wortels van dance 
en trance. Het wil niet zeggen dat zijn films 
geen scherpe inzichten of  tegenspraak 
bevatten. Maar hij heeft begrepen, en aan-
schouwelijk ge maakt, dat beelden, en tele-
visiebeelden in het bijzonder, fascinatie 
opwekken, kritiek haast uitsluiten, en 
goedhartig aura’s verlenen. Het is muziek 
en vooral taal die daar tegenin kunnen (en 
moeten) gaan. Daarom heeft Cornelis 
samengewerkt met allerhande auteurs 
– met Geert Bekaert en Georges Adé, maar 
ook met Daniël Robberechts, Bart 
Verschaffel, Pol Hoste, Leo Pleysier, Paul 
Vandenbroeck, Rudi Laermans en Pieter 
T’Jonck. Wat Susan Sontag in 1968 over 
het werk van Godard schreef, is goed van 
toepassing op de films van Cornelis: ‘Taal 
functioneert als een middel tot emotionele 
distantie van de actie. Het picturale ele-
ment is emotioneel, onmiddellijk; maar 
woorden hebben een lagere temperatuur. 
Terwijl beelden de kijker uitnodigen om 
zich te identificeren met wat bekeken 
wordt, is het pas de aanwezigheid van 
woorden die de kijker tot een criticus 
maakt.’ Het op de spits gedreven, soms 
abrupte en nooit vanzelfsprekende con-
trast tussen beeld en taal is een ander, vor-
melijk spanningsveld waarvoor Cornelis 
een uitzonderlijk talent had.
 Tijdens zijn middelbareschoolopleiding 
in Antwerpen maakte hij samen met een 
groep vrienden theater. Vervolgens stu-
deerde hij film in Amsterdam, en in 1963 
begon hij voor de BRT te werken. In 1998 
werd hem verzocht op te stappen, op 
57-jarige leeftijd, na meer dan tweehon-
derd films voor de openbare omroep te 
hebben gemaakt. Onder druk van het 
commerciële televisiestation VTM, opge-
richt in 1989, werd ook het publiek van de 
nationale omroep steeds meer onderschat 

en tot kijkvee gedegradeerd. Cornelis heeft 
zich nooit zorgen gemaakt over kijkcijfers. 
In 1968 werd hij met Geert Bekaert geïn-
terviewd door HUMO, onder de titel: 
‘Rebels gebruik van het hoogheilig 
scherm’. Aanleiding was de trilogie 
Waarover men niet spreekt, over de afwezig-
heid van architectuur en ruimtelijke orde-
ning in Vlaanderen – de aanzet tot een 
reeks films die Cornelis samen met Bekaert 
maakte, zoals M’Zab, stedelijk wonen in de 
woestijn (1974), Ge kent de weg en de taal 
(1976, over de laatste resten ‘dorp’ in 
Vlaanderen), Rijksweg n°1 (1978, een 
semiotische – maar ook letterlijk fantasti-
sche – lezing van een Vlaamse steenweg), 
en films over Charles Vandenhove (1983) 
en Rem Koolhaas (1985). ‘Wij menen 
gemerkt te hebben’, zo vraagt de anonie-
me reporter van HUMO, ‘dat het publiek 
jullie films niet erg geapprecieerd heeft.’ 
Cornelis’ antwoord luidde: ‘Dat hebben 
wij ook gehoord, men zei ons dat ons werk 
niet pedagogisch was, dat het niet voor het 
grote publiek bestemd was, en patati, 
patata. Waar, wie of  wat is dat ‘publiek’? 
Dat bestaat niet, dat is een dooddoener.’ 
 Cornelis heeft zijn werk nooit laten 
‘doodmaken’ door regels of  succesformu-
les. Hij heeft de films gemaakt die hij wou 
maken, omdat ze correspondeerden met 
zowel de mogelijkheden als de tekortko-
mingen van het medium, en omdat ze toe-
lieten om open en avontuurlijk te reageren 
en te reflecteren op de wereld en het tijd-
perk waarin hij leefde. Zo roept zijn oeuvre 
zelf  de vraag op die het onophoudelijk stelt 
aan wat het in beeld brengt: hoe is het 
mogelijk geweest? Hoe is het mogelijk 
geweest dat deze films ooit in primetime op 
tv verschenen? Het antwoord heeft met 
macht te maken, en met de manier waarop 
televisie in België aan het eind van de twin-
tigste eeuw in het vizier kwam van politici, 
bedrijfsleiders en hoofdredacteuren, als 
medium dat gecontroleerd en gedomineerd 
moest worden, zo grondig dat er voor ver-
rassingen en uitdagingen geen plaats meer 
is – net als voor alles wat zich niet meteen 
prijsgeeft en de schitterende moeilijkheid 
van het leven eerder viert dan reduceert.
 Dat het oeuvre van Cornelis tot de beel-
dende kunst wordt gerekend, of  dat het 
bijna uitsluitend nog in musea of  op ten-
toonstellingen te zien is geweest, heeft veel 
te maken met de wurggreep waarin televi-
sie sinds de eeuwwisseling gehouden 
wordt, en met het geheugenverlies dat in 
dit medium nog meer dan elders heerst. 
Het is de grote verdienste geweest van Yves 

Aupetitallot en vooral van Koen Brams 
om het werk van Cornelis aan de vergetel-
heid – en in het geval van de films: de ver-
nietiging – te onttrekken. Aupetitallot 
nodigde Cornelis in 1991 uit om zijn werk 
te presenteren in Saint-Etienne, en hij stel-
de een boek samen. Brams startte een 
onderzoeksproject over het werk van 
Cornelis in 2004 aan de Jan Van Eyck 
Academie in Maastricht. Een groot deel 
van de resultaten verschenen daarna in 
De Witte Raaf, en zijn online te consulteren 
(www.jefcornelis.be).
 Dat het oeuvre van Cornelis onderdak 
zou vinden bij de kunst, is ook een gevolg 
van de films die hij over tentoonstellingen 
en kunstenaars heeft gemaakt, hoewel hij 
naar eigen zeggen al in 1972, na de vijfde 
Documenta, de kunstwereld beu werd. De 
films van Cornelis, en vooral zijn kunst-
films, hebben een uniek documenterend 
karakter: ze tonen dingen – gesprekken, 
kunstwerken, performances, plekken, 
posities – die nergens anders voor het 
nageslacht (op pellicule) zijn bewaard. 
Bovendien heeft hij al die artistieke evene-
menten (de zes uur durende film De langste 
dag uit 1986, over Chambres d’Amis van 
Jan Hoet, is het beste voorbeeld), met veel 
genoegen in beeld gebracht als conflictu-
euze gebeurtenissen. Naast de spanning 
tussen vooruitgang en traditie, en tussen 
beeld en taal, is dat de derde ‘springstof ’ in 
zijn oeuvre: de kunst als toneel voor bot-
singen, polemiek, ruzie en verschil. Hoe is 
het mogelijk dat mensen die zich met 
kunst bezighouden, er zulke radicaal 
andere opvattingen op nahouden? De 
films van Cornelis tonen dat het een over-
bodige vraag is: kunst en cultuur bestaan, 
niet om aan hetzelfde ‘zeel’ te trekken, 
zoals dat in Vlaanderen heet, laat staan 
om te preken voor eigen parochie, maar 
om tijdelijke gemeenschappen te vormen 
op basis van esthetische keuzes, die nooit 
verenigbaar en dus ook nooit vrijblijvend 
zijn. Het is gesuggereerd dat een met histo-
rische resten verzadigde stad als Rome 
gebombardeerd zou moeten worden met 
geschiedenisboeken, omdat kennis van 
het verleden nooit groot genoeg kan zijn. 
Zo heeft de eenentwintigste-eeuwse 
‘beeldcultuur’ alleen maar baat bij de 
films van Jef  Cornelis, als psychoanalyse 
van wat we, bij gebrek aan beter, onze hui-
dige moderniteit noemen.

Christophe Van Gerrewey

Jef  Cornelis, Ge kent de weg en de taal, 1976, filmstill, Argos, Brussel Jef  Cornelis, Rijksweg n°1, 1978, filmstill, Argos, Brussel

Jef  Cornelis (1941 – 2018)
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WORLD WITHOUT US
Geert Goiris
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27 Beeldende kunst

Koenraad Dedobbeleer. Kunststoff  – 
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Beeldende kunst
Koenraad Dedobbeleer. Kunststoff  – Gallery of  
Material Culture. De overzichtstentoonstelling van 
Koenraad Dedobbeleer in Wiels, gesitueerd op de derde ver-
dieping en in de dakkamer, is opgedeeld in drie delen. De 
eerste, meest compacte ruimte biedt een selectie werk terug-
gaand tot 2003. De zaal is opgevat als een veld van los met 
elkaar dialogerende sculpturen, wat volgens de brochure 
‘een overdekt sculpturenpark of  een architecturale prome-
nade’ oproept. Meer nog doet de opstelling denken aan de 
heterogene, drukke verzameling zoals we die in het kabinet 
van de kunstliefhebber zouden aantreffen (een ‘Russische 
opstelling’, om een uitdrukking van Martin Kippenberger te 
gebruiken). Deze opstelling laat toe om clusters of  thema’s 
in het oeuvre te traceren, zonder dat deze de toeschouwer 
opgespeld worden. Zo tast Dedobbeleer de schemerzone tus-
sen kunst en gebruiksvoorwerp af, en meer specifiek tussen 
sculptuur en design. Hij thematiseert het parergon, vaak de 
sokkel of  de muurophanging, en hij alludeert op kunsthis-
torische categorieën, concepten en genres (vaak afkomstig 
uit de schilderkunst, ondanks zijn focus op sculptuur), zoals 
mimesis, de replica, de spiegel, het masker en het (zelf)por-
tret. Interessant zijn vooral werken die thema’s combine-
ren. Zo bestaat Man (2016) uit een houten, deels geschil-
derde sokkel met daarop een chromen schaal, voorzien van 
een selectie vers, ‘exotisch’ fruit en een kleine, stalen buis-
sculptuur, die op een dysfunctioneel, overgeproportioneerd 
handvat lijkt. Het werk refereert aan een gebruiksvoorwerp, 
maar ondermijnt deze lezing ook. Tevens reflecteert het op 
de sokkel, die een onderdeel van het werk wordt, en het allu-
deert op het stilleven, waarin fruit de natuur, het bourgeois 
interieur en de overvloed representeert. 
 Deze ambiguïteit, of  meervoudigheid, staat centraal in 
Dedobbeleers werk. Zoals de kunstenaar stelt: ‘Misschien 
is het zo, als iets ‘ontdubbelt’, zoals het Nederlands dat toe-
laat, dat in die variatie misschien een vorm van echtheid, 
of  waarheid, of  realiteit zou kunnen ontstaan. Noch het 
ene noch het andere, maar ergens tussenin.’ (Pompidou, 
Klara, 27 september 2018) Het is een strategie waarbij 
betekenissen ‘losgemaakt’ worden en objecten in al hun 
singulariteit en wars van voorgekauwde categorieën 
getoond, knipogend naar het werk van voorgangers zoals 
Dan Graham, Michelangelo Pistoletto, Fischli & Weiss, 
Martin Kippenberger, (de late) Franz West en Bruce 
Nauman. De gelijktijdige retrospectieve van René Daniels 
op niveaus 1 en 2 is daarom uiterst pertinent. Beide kun-
stenaars focussen op het singuliere, pseudoautonome 
object in relatie tot de taal, de geschiedenis en het parergon. 
Dedobbeleers werk wortelt in de jaren tachtig en vroege 
jaren negentig, wanneer de sculptuur via de semiotiek en 
intertekstuele, kunsthistorische referenties onder span-
ning gebracht werd.
 Dedobbeleers interesse in deze historische episode van de 
sculptuur toont zich ook in de dakkamer, die als gespreks-
ruimte of  huiskamer is ingericht. Centraal in de ruimte 
staat een functionele houtkachel (Libertarian Purists, 
2018), waarrond enkele biomorfe, lichtpaarse banken 
(Transgression Has its Entire Space in the Line it Crosses, 2018) 
en een gedeconstrueerd, maar nog steeds werkend espres-
soapparaat (Grandeur of  the Old Theater, 2013) zijn opge-
steld. De zaal bevat ook drie cilindrische sokkels waarop 
kunstboeken – waaronder drie exemplaren van een Daniels-
catalogus uit 2001 – worden getoond (Transforming them 
into Analogies, 2011/2018). Dit werk, een variant op het 
reeds in België gepresenteerde Doublures (2011/2014), the-
matiseert verscheidene versies van dezelfde publicaties: een 
herdruk, een vertaling, een foutieve eerste druk, meerdere 
catalogi van een hernomen expo, enzovoort. De strategie 
van de dubbel, waarbij het kunstobject ‘ontsnapt’ aan de 
semantiek en de waarheid als het ware ‘in het midden’ ligt, 
komt hier terug. Tegelijk zijn de boeken een referentiekader 
voor Dedobbeleer; het gaat om (een deel van) het kunsthis-
torische veld waarmee zijn werk een dialoog aangaat en 
waarbinnen het geïnterpreteerd moet worden. Conform 
aan de scepsis voor voorgekauwde categorieën bestaat dit 
referentieveld voornamelijk uit concrete werken, praktijken 
en toonmomenten: kunstenaars, designers en architecten 
(Brancusi, Rodney Graham, Kippenberger, Oldenburg, 
Nauman, Le Corbusier, Amédée Ozenfant… ), vrienden en 
gelijkgestemden (Kersten Geers, Falke Pisano, Aglaia 
Konrad), tentoonstellingen (Het Sublieme Gemis, The Family 
of  Man, Paris–Berlin 1900–1933….) en, in mindere mate, 

overzichtspublicaties (zoals William Tuckers The Language 
of  Sculpture en Early Modern Sculpture, beide uit 1974).
 De tweede zaal, tussen ‘sculpturenpark’ en dakkamer, 
bevat een stalen, spiraalvormige sculptuur die tevens dienst-
doet als radiator; een plaasteren Dianafiguur stapsgewijs 
gemodelleerd naar het beeld van Dedobbeleers echtgenote, 
Valérie Mannaerts (hij is ‘tot aan de neus’ geraakt, stelde hij 
in het Klara-interview); en twee paar foto’s van kunst- en 
natuurhistorische musea. Het meest enigmatische en atypi-
sche is echter de nieuwe reeks werken Things are Stubbornly 
Thinglike I-V (2018): vaalgroene, schuin afgesneden sokkels 
met daarop een amalgaam van gevonden en gefabriceerde 
voorwerpen. Eén sculptuur combineert een verpakte plastic 
spaarpot in de vorm van een goudstaaf; een lege verpakking 
van de JML Wheel Brush, een borstel om autovelgen te reini-
gen; een kaars met houder en gekleurd doek; een platenhoes 
van Pif  et Hercule (het Franse stripduo, hier verbeeld door 
twee personen gekostumeerd als hond en kat); een Franstalig 
Mickey Mousestripalbum met op de achterzijde een 
Goofycartoon; een miniatuurbeeld van de Leeuw van 
Waterloo; een plank met daarop een tekening van een schat-
tig poesje; iets wat lijkt op een afgedankt stuk hout in de kleu-
ren van de Italiaanse vlag; een carnavalstoeter; en een briefje 
van 500 Romeinse Lei met beeltenissen van Brancusi’s werk, 
aangekocht bij een Ierse muntverzamelaar. 
 Zulke voorwerpen lijken het kunst- en cultuurhistorische 
kader, zoals getoond in de dakkamer, te willen verbreden tot 
wat de subtitel van de tentoonstelling ‘materiële cultuur’ 
noemt. Zo kan het gaan om uitwisselingen tussen hoge en 
lage cultuur: de Mickey en Goofy van Lichtenstein, het 
Brancusibriefje, de gekostumeerde figuren van Fischli & 
Weiss, de kleurstokken van André Cadere enzovoort. Maar 
net zo goed lijkt het werk te alluderen op een haast vruchte-
loze zoektocht naar betekenis in een tijdperk waarin een 
wildgroei aan beelden de wereld tot een ‘woud van tekens’ 
heeft herdoopt. Ook dit is niet nieuw: het thema wortelt in 
het surrealisme en duikt op in de appropriatiekunst van de 
late jaren zeventig. De zaaltekst verwijst naar de surrealisti-
sche montagetechniek, en curator Zoë Gray spreekt in haar 
catalogustekst (in een overigens puik vormgegeven boek) 
over het werk van Kurt Schwitters en Aby Warburgs 
Mnemosyne Atlas. Maar de reeks doet vooral denken aan de 
objectieve kans en het interpretatief  delirium van André 
Breton, die het verzamelen van objecten als een verknoping 
van de psyche, het alledaagse, en het leven van de kunste-
naar zag. Ook de collectie van Dedobbeleer doelt op zulke 
verknoping: het gaat om een onverzadigbaar verlangen 
naar betekenis en het plezier dat schuilt in de zoektocht. Het 

blijft de vraag of  het om een strikt persoonlijke zoektocht 
gaat, dan wel om een thematisering van een typisch kapita-
listisch scheppen van verlangen en recuperatie van kunst-
historische bronnen en motieven. Stefaan Vervoort

p  Koenraad Dedobbeleer. Kunststoff  – Gallery of  Material 
Culture, tot 6 januari 2019 in Wiels, Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel.

Chris Marker. Memories of  the Future. Met de opening 
van Memories of  the Future in Bozar komt Chris Marker 
(1921-2012) een beetje thuis. Gedurende zijn leven was 
Marker regelmatig in Brussel, waar hij een hechte vriend-
schap ontwikkelde met Jacques Ledoux, toenmalig direc-
teur van de Cinematek, het Belgisch filmarchief  in Brussel. 
Als directeur van het filmarchief  streefde Ledoux ernaar zo 
inclusief  mogelijk te ‘verzamelen’ en deze verzameling 
tevens te tonen. Zo werden er ook B-films en sciencefiction-
films getoond. Marker zag deze films en Ledoux introdu-
ceerde hem bij verschillende van deze filmmakers. Onder 
hen ook Aleksandr Medvedkin, de cineast die later zijn 
naam zou geven aan de activistische Groupe Medvedkine, 
waarvan Marker medeoprichter was. In Markers meest ico-
nische film La Jetée speelde Ledoux bovendien een rol: zowel 
in de realisatie, als voor de camera, waar hij toepasselijk de 
hoofdexperimenteerder vertolkt. In ruil verkreeg de 
Cinematek verschillende unieke materialen zoals het story-
board en een unieke versie van de film.
 De tentoonstelling in Bozar was de voorbije zomer reeds 
te zien in de Cinématèque française. Aan deze instelling 
werd het persoonlijke archief  van Marker geschonken. De 
schenking was in Parijs meteen de aanleiding om Marker 
uitgebreid onder de aandacht te brengen, niet enkel met een 
tentoonstelling, maar ook met de vertoning van een hon-
derdtal films. In Bozar wordt Markers artistieke pad aan de 
hand van dit archief  niet chronologisch, maar thematisch 
belicht. Documenten aangevuld met filmfragmenten tonen 
Marker in verschillende rollen: als reiziger, internetpionier 
en activist. Posities die zowel binnen zijn kunstpraktijk als 
daarbuiten regelmatig in elkaar overlopen. In de eerste zaal 
wordt dit duidelijk. Een wandvullende collage brengt stills, 
filmfragmenten en foto’s uit de reisgids Petite Planète samen. 
De nadrukkelijke aandacht die uitgaat naar Petite Planète is 
interessant. Als fotograaf  en redacteur was Marker in het 
begin van zijn carrière intensief  betrokken bij het creëren 
van een gids waarin de wisselwerking tussen tekst en beeld 
centraal stond, maar ook de veranderende (politieke) situa-

&  nov. – dec. 2018
jaargang 33196

41 Publicaties

Perfection’s Therapy
 Christophe Van Gerrewey
Gordon Matta-Clark
 Wouter Davidts
TPX-Index
 Steven Humblet

44 Lezersbrief / Nieuws /
 Wissels / Lezingen /
 Tentoonstellingsagenda

Koenraad Dedobbeleer, ‘Kunststoff  – Gallery of  Material Culture’
© Wiels, Brussel, 2018, foto Tobias Hübel
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Galerie  
S & H 
De Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00 en op afspraak
www.galeriedebuck.be

The Belly of Trees
Sven Verhaeghe
Fotokabinet: Foto’s van Guy 
De Clercq

t/m 01/12

INTIMACY
Groepstentoonstelling: 
Hervé Martijn, Johan 
Clarysse, Philip Henderickx, 
Maureen Bachaus, Jean De 
Groote, Christine Marchand, 
Andreas Lyberatos, 
Christina Mignolet, Robine 
Clignett, Willy Vynck, Hans 
Defer, Patrick Keulemans, 
Frans Westers, Patrick 
Verlaak, Sven Verhaeghe, 
Bilal Bahir, Anneke 
Lauwaert, Alex De Bruycker, 
Wladimir Moszowski, 
Stefaan Van Biesen, May 
Oostvogels, Siegfried De 
Buck.

07/12–30/12

G.AN.D.A. Gent-Antiques.
design arts

23/11, 10:30–22:00
24–25/11, 10:30–22:00
30/11, .01/12, 02/12

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

Permanent

Katrin Dekoninck
Januari-februari: enkel op afspraak

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

Every Day Words Disappear
Johan Grimonprez

11/11–16/12

Klaas Kloosterboer
27/01–03/03

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

From you to me.  
From me to you
Rebekka Löffler

19/10–25/11

Between a rock and 
a hard place
Adriaan Verwée, Sofie 
Middernacht & Maarten 
Alexander, Erlend Wold

30/11–20/01

croxhapox
do–zo 14:00–18:00
croxhapox.org

FOOD MATTERS all you 
need is the lavatory
aaron daem, antoine 
goossens, astridcollectief, 
bart de clercq, bart maris, 
benoit felix, bjorn pauwels 
& nora de decker, bram 
borloo, bram van stappen, 
christophe lezaire, dirk 
bogaert, dirk zoete, elien 
ronse, emilie de vlam, emma 
van roey, frederic geurts, 
geert marijnissen, griet van 
de velde, hans verhaegen, 
janes zeghers, jeroen frateur, 
jesse cremers, johan de wilde, 
karen vermeren, katelijne 
de corte, klaas vanhee, 
kristof lemmens, maarten 
van roy, maud vande veire, 
melissa mabesoone, merel 
vandecasteele, merlyn 
paridaen, natasja mabesoone, 
peter morrens, pieter de 
clercq, reinhard doubrawa, 
renée pevernagie, sacha 
eckes, sarah westphal, steffie 
van cauter, stijn van dorpe, 
william ludwig lutgens, thuy 
le thi thu & thomas de geyter

Locatie: de vloer. 
Oude stadsbibliotheek, Gent Zuid, 
3de verdieping,  
Opening: 29/11, 20:00 – 
concert 21:00 the singing painters 
meet carver & horn (quartet)
30/11–29/12 

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

OPEN DESIGN COURSE
Tentoonstelling met de Open Design 
Course for Refugees and Asylum 
Seekers deelnemers.
Opening: 23/11, 15:00
24/11–25/11, 10:00–18:00

AGENTSCHAP / AGENCY
Assemblee (KIOSK) / 
Assembly (KIOSK)
Opening: 30/11, 20:00
01/12–27/01
Met een assemblee op 09/12, 15:00 
(Engels gesproken): ding 001928 
(Give up yer aul sins)
En een assemblee op27/01, 
15:00 (Nederlands gesproken): 
ding 002304 (tapijt)

Nocturnes
06/12, 20/12 en 17/01
Tijdens deze nocturnes is KIOSK 
open tot 22:00, met op 06/12 en 
17/01 een rondleiding in Assemblee 
(KIOSK) om 19:30 (gratis, zonder 
reservatie).

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

Els Ceulemans
t/m 25/11

Patrick Conrad
02/12–30/12

Kris Dewitte
02/01–10/02

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

Broodthaerskabinet
permanent

oeuvre
Raoul De Keyser

22/09–27/01

Signal or Noise | 
The Photographic II

10/11–10/02

Geloof in Uw Tijd - Karel J. 
Geirlandt en de Vereniging 
voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst (1957–‘60)

10/11–10/02

De Vereniging: 
Alfred d’Ursel | Safe

10/11–16/12

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

Wit, een prikkelende 
kleurbeleving
Antonia Lambelé en 
Etienne van Doorslaer

11/11–09/12

Kunsthal 
Gent
Lange Steenstraat 14
za-zo 11:00–18:00
en tijdens events of op afspraak
www.kunsthal.gent 
info@kunsthal.gent

Officieel openingsweekend
25/01–27/01

Prem Krishnamurthy
25/01–∞

Egon Van Herreweghe & 
Thomas Min

25/01–∞

Steve Van den Bosch
25/01–∞

Experimentele residentie
Croxhapox

01/09–27/01

Spatial interventions:
Olivier Goethals
Opening KUNSTHALLE 
São Paulo curated by Marina 
Coelho
CCA Glasgow
Gordon Douglas
Launch Kunsthal Gent 
Manual

Waregem

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

Fantômas
Caroline Achaintre

Gratis rondleiding,  
18/11,  14:30–17:00
t/m 02/12

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

NewSpace: THE TITLE IS 
JUST AN EXCUSE
Peter Van Ammel, Joëlle 
Dubois

finissage 09/12, 14:00–18:00
t/m 09/12

FrontSpace: LE DÉSERT DE 
KASIMIR
Thierry Mortier

finissage 09/12, 14:00–18:00
t/m 09/12

Showcase: THÉORIES
Ana Mazzei (Br) - BIKINI-
PROJECTS #4

curator Marina Lopes Coelho
finissage 09/12, 14:00–18:00
t/m 09/12

NewSpace: ARE WE READY 
FOR VIOLENCE
Peter Puype, Dani 
Ploeger (NL)

Opening: 19/01, 19:00
19/01–17/02

FrontSpace: SYMBOLS OF 
DEMOCRACY
Pieter-Jan Martyn

19/01–17/02

Showcase:
Bikini Projects #5 Pedro 
Caetano (BR)

curator Marina Lopes Coelho
Opening: 19/01, 19:00
19/01–17/02

Performances on openings:
19/01, 20:00: Performance #3 
Kasper de Vos - curator Marina 
Lopes Coelho

Wetteren

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

Decode of an inner-logical 
these
Rik Moens

Opening: 18/11, 11:00–18:00
18/11–16/12

On the Ropes
Willem Boel

Opening: 18/11, 11:00–18:00
18/11–16/12

Deinze

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

KOMEN EN GAAN
Nikolaas Demoen 
18/11–16/12

Atelier Pica Pica & Eline 
Vansteenkiste
13/01–03/02

platvvorm
 Neerleie 2
www.platvvorm.org

CIRCUMSTANCES: 
50°59’20.5”N 3°31’37.4”E - 
A SECOND HAPPENING
Shervin Kianersi 
Haghaghi, Brecht Heytens, 
KatrienVandemeerssche, 
Nathalie Chambart, Freddy 
Kakkerlak (Freek Willems), 
Pieter De Clercq 
Circumstances is een samenwerking 
tussen croxhapox, platvvorm en 
6 kunstenaars
18/11

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
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ties in een land. Het samenstellen van de gidsen bracht 
Marker in contact met landen en gebieden waar hij zou 
terugkeren, en die aan bod zouden komen in zijn films. 
 Een centrale plaats in de muurcollage is weggelegd voor 
Markers activisme. Chats Perchés, uit 2004, opent met de 
vraag van Marker of  iemand anders ook de geschilderde, 
cartooneske kat is opgevallen die overal in Parijs opduikt. 
De kat wordt het symbool van straatprotesten en duikt later 
in de tentoonstelling op als Guillaume, het alter ego van 
Marker. De Engelse titel van Chats Perchés luidt The Case Of  
The Grinning Cat, een titel die verwijst naar Le fond de l’air est 
rouge (1977) waarvan de Engelse titel A Grin Without a Cat 
is. In deze film, te zien aan het eind van de tentoonstelling, 
staat de politieke omslag van de jaren zestig en zeventig 
centraal. Door Marker wordt de protestactie uit 2004 zo 
rechtstreeks in verband gebracht met het maatschappelijke 
engagement uit het verleden. De curatoren gebruiken 
Markers engagement vervolgens als een rode draad door de 
tentoonstelling en brengen het verschillende malen 
nadrukkelijk naar de voorgrond. Andere lijnen in zijn oeu-
vre worden slechts kort aangehaald en niet verder uitge-
werkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Markers grote liefde voor 
Japan en de daaruit voortgevloeide film Sans Soleil uit 1983. 
Japan krijgt één foto, en de film – volgens velen een van 
Markers meesterwerken – moet het stellen met vier minu-
ten op een tablet.
 Aan Les Statues meurent Aussi uit 1953 wordt wel uitge-
breid aandacht besteed. In deze film wordt de uitbuiting van 
Afrikaanse kunst als metafoor voor het kolonialisme gehan-
teerd. Zoals de voice-over stelt: ‘Un objet est mort quand le 
regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous 
aurons disparu nos objets iront là où nous envoyons ceux 
des nègres, au musée.’ Vanuit dit perspectief  is het veelzeg-
gend dat Marker aan het einde van zijn leven zijn eigen 
museum bouwde in de virtuele wereld. Een oneindige ruim-
te die de mens in staat stelt te communiceren met de doden, 
de geschiedenis te herbeleven en zelfs te herschrijven. In 
een virtueel museum blijft alles leven.

Die interesse voor het virtuele en nieuwe media wordt verder 
in de tentoonstelling uitgebreid belicht. Naast Level Five 
(1997), waarin Catherine Belkhodja de rol van Laura speelt 
(de enige menselijke rol in een virtuele wereld), wordt ook 
‘Dialector’ getoond, een spraakprogramma geschreven door 
Marker. Op verschillende monitoren kan je het virtuele 
museum bezoeken dat Marker oprichtte in het onlineplat-
form Second Life, en ook zijn website gorgomancy.net. De 
mogelijkheden die het virtuele bieden komen verder aan bod 
in La Jetée (1962), Markers beroemdste film die in de tentoon-
stelling zijn eigen zaal krijgt. In deze postapocalyptische sci-
encefictionfilm herstelt de wereld van de Derde Wereldoorlog 
en experimenteert een groep onderzoekers met tijdreizen. 
Toont Marker in La Jetée een dystopische wereld, het geloof  in 
het virtuele lijkt bij Marker op andere momenten groot: de 
digitale wereld als het morele geweten van de mensheid. 
 In de loop van de hele tentoonstelling wordt uitgebreid 
beroep gedaan op de diversiteit van het archief  en de onver-
wachte zaken die het huisvest: kleine werkjes zoals een video-
cassette waar een masker van gemaakt is, mappen met brief-
kaarten, proefdrukken van foto’s en brieven of  documenten 
van vrienden, enzovoort. Soms blijft zo’n document of  object 
overeind staan als autonoom beeldend werk, maar in de 
meeste gevallen is het niet meer dan een referentie aan een 
film van Marker die niet in de tentoonstelling te zien is. Terwijl 
de Cinématèque française gespreid over enkele maanden 
honderden films toonde, moet de bezoeker in Brussel het stel-
len met deze vaak weinigzeggende referenties. In welke mate 
zitten films als Level Five, Le Tombeau d’Alexandre, of  Loin du 
Vietnam in het collectieve geheugen zodat een flard van dit 
werk de hele film zou kunnen oproepen? Vanwaar de beslis-
sing om geen retrospectieve te organiseren in Brussel zoals 
dat wel in Parijs gebeurde? Het leek toch voor de hand te lig-
gen om met huisgenoot Cinematek ook dit deel van de pro-
grammatie te realiseren?  Godart Bakkers 

p Chris Marker. Memories of  the Future, tot 6 januari 2019 
in Bozar, Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 

Histories of  a Picture to Come. Argos opende het nieu-
we seizoen met onder meer een groepstentoonstelling met 
werken uit de eigen collectie. Volgens de tentoonstellings-
tekst gaat Histories of  a Picture to Come over de dialectiek 
tussen fotografische beelden en filmbeelden, maar de ten-
toonstelling lijkt zich voornamelijk te concentreren op de 
complexe relatie tussen fotografische of  filmische beelden 
en geschiedenis. Welke rol spelen beelden in de overlevering 
en de herinnering van historische gebeurtenissen? Wie of  
wat wordt er gedocumenteerd en hoe? Hoe verhoudt de toe-
schouwer zich tot beelden die historische gruweldaden 
afbeelden? De spanning tussen het belang om historische 
gebeurtenissen beeldend vast te leggen opdat zij niet verge-
ten worden en de beperkingen van fotografie en film om 
recht te doen aan de complexiteit van deze gebeurtenissen 
loopt als een rode draad door de tentoonstelling. 
 In The Wave (2012), een kortfilm van Sarah Vanagt en 
Katrien Vermeire, wordt de archeologische opgraving gedo-
cumenteerd van de stoffelijke overblijfselen van negen man-
nen die tijdens de Spaanse burgeroorlog werden geëxecu-
teerd. De film opent met een gesprek tussen een familielid en 
een van de betrokken archeologen. Ondanks de twijfels (het 
is een emotionele gebeurtenis en stel dat de mannen er niet 
liggen?), wordt de opgraving toch doorgezet. De camera 
brengt de put in beeld, het zand lijkt door de wind te worden 
weggeblazen, een golvend zeil bedekt de lichamelijke resten 
en familieleden nemen foto’s. Zoals de historische waarheid 
in dit geval onder het aardoppervlak te vinden is, zo bevindt 
ze zich misschien ook onder het beeldoppervlak. Andere wer-
ken in de tentoonstelling thematiseren de vele beperkingen 
van het fotografische of  filmische beeld. Vooral de afweging 
tussen het overbrengen van historische gebeurtenissen en de 
voyeuristische toeschouwer wordt grondig onderzocht. 
 Zo stelt kunstenaar Alfredo Jaar het fotografische beeld in 
de journalistiek in vraag juist door het afwezig te maken. 
Zijn overbekende installatie Real Pictures/Rubavu, Real 
Pictures/Ntarama en Real Pictures/Emmanuel (1995) bestaat 
uit drie torens zwarte archiefdozen die foto’s van de 
Rwandese genocide bevatten. De op de bovenste dozen 

Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

18. Nov. - 16. Dec. 2018
Opening 17. Nov.
20 - 24 hrs

Extended Matter   6

Lois Richard 
Part. 3/3

Sarah Pichlkostner 

P/////AKTPOOL 

Chris Marker, Le fond de l’air est rouge, 1977 
© Iskra

‘Histories of  a Picture to Come’, 2018
© Argos, foto Dirk Pauwels

‘Histories of  a Picture to Come’, 2018
© Argos, foto Dirk Pauwels
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IF             I               CAN’T    DANCE,
                I DON’T WANT TO BE PART
                OF YOUR REVOLUTION
                                               8 Nov–
Social Movement                     4 Dec
                                                                                                Various venues
                                                                                                Amsterdam
Shannon Jackson     Lecture
Myriam Lefkowitz  Performance
Rhea Anastas           
               onAdrian Piper
                               Reading

keyon gaskin           Performance
Nataša Petrešin-Bachelez
                on Delphine Seyrig
                               Screening 
                               & Lecture

Mounira Al Solh      Screening
Charlotte Prodger    Screening

                               ificantdance.org/

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution produces artworks 
and research projects that explore the 
evolution and typology of performance
and performativity in contemporary art. 
We do this by supporting artists and 
researchers to create new work over 

a two-year period. At the conclusion 
of this timeframe, we bring together 
the resulting works for a final 
presentation in the Netherlands.
For its seventh artistic programme, 
Social Movement, the finale unfolds
as a month-long programme of live 

performances, experiential situations,
screenings, and discursive events at 
various venues throughout Amsterdam,
including the University of Amsterdam,
Bijlmer Parktheatre, Veem House
for Performance, ZID Theatre, 
and the If I Can’t Dance office.
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gedrukte gedetailleerde beschrijvingen geven aan dat het 
om foto’s gaat die gruwelijkheden documenteren. Deze 
beschrijvingen creëren conflicterende gevoelens – Jaar tart 
de nieuwsgierige bezoeker die de dozen niet mag openen. 
Hoe kunnen historische gebeurtenissen vastgelegd worden 
zonder in de val te trappen van de sensatiebeluste blik? Door 
de uitdrukkelijke afwezigheid van de foto’s wordt juist het 
feit dat ze bestaan ter discussie gesteld.
 Zelfs zonder beelden blijkt het lastig om de voyeuristische 
blik te vermijden. Filmmaker Xavier Lukomski’s Un pont sur 
la Drina (2005) toont een filmisch beeld van de brug over de 
Drina rivier in Bosnië. Terwijl het water rustig voortkabbelt 
en mensen de brug oversteken, wordt er een audio-opname 
afgespeeld van de getuigenis die Poljo Mevsud aflegde in het 
Joegoslaviëtribunaal. De gruwelijkheden die hij gedetail-
leerd bespreekt, en die plaatsvonden in en aan deze rivier, 
creëren een kortsluiting met het beeld. De rivier toont zich 
onverschillig – uit niets blijkt dat deze getuigenis en de rivier 
iets met elkaar te maken hebben. De kabbelende rivier drukt 
slechts het continue verstrijken van de tijd uit die gebeurte-
nissen en individuen opslokt in een troebel verleden. De 
brug daarentegen lijkt zich te transformeren tot het beeld 
van een getuige die de gebeurtenissen oproept. Op deze 
manier krijgen de slachtoffers een bestaansplek waar ze 
kunnen worden herinnerd. Tegelijkertijd maakt de audio- 
opname een banale indruk, alsof  de getuigenis deel uit-
maakt van de dagelijkse routine aan het tribunaal. 
 Het kunstenaarsduo Sirah Foighel Brutmann en Eitfan 
Efrat brengen de voyeuristische blik in beeld in hun kortfilm 
Journal (2013). Het duo filmde een tentoonstelling van 
foto’s van persfotograaf  André Brutmann (overigens Sirahs 
vader), die speciaal voor de productie van de film was opge-
zet. Brutmann fotografeerde publieke figuren die officiële 
bezoeken brachten aan het Holocaustmuseum Yad Vashem 
in Jeruzalem. Zij bekeken daar de levensgrote foto’s van het 
concentratiekamp Buchenwald toen het bevrijd werd in 
1945 en die gemaakt werden door de Amerikaanse militair 
H. Miller. De foto’s van concentratiekampen zijn vaak her-
haald in media en iedereen herkent dus dergelijke beelden, 
maar in Journal (2013) stellen Brutmann en Efrat zich de 
vraag hoe mensen zich verhouden tot zulke foto’s. Ze intro-
duceerden een derde toeschouwer, waardoor bij het zien 
van Journal (2013) niet alleen de toeschouwer die de foto’s 
van Brutmann bekijkt in vraag wordt gesteld, maar ook de 
toeschouwers in de foto’s van Brutmann die de foto’s van 
Miller bekijken. Aldus problematiseren Brutmann en Efrat 
de positie van de observerende toeschouwer, die allesbehal-
ve neutraal blijkt te zijn.
 Terwijl de werken in Histories of  a Picture to Come vaak de 
voyeuristische blik van het publiek thematiseren, duwen ze 
tegelijkertijd regelmatig de bezoeker zelf  in de positie van 
voyeur, wat dubbele gevoelens kan creëren. De selectie foto-
grafische werken wordt overtroffen door het meer overtui-
gende cinematografische werk en hangen jammer genoeg 
wat verloren in de ruimte. Sanne Sinnige

p Histories of  a Picture to Come, tot 23 december, Argos, 
Werfstraat 13, 1000 Brussel.

Sven Augustijnen & Sammy Baloji. Dit najaar presen-
teert het Cultuurcentrum Strombeek een tentoonstellings-
programma met een sterk politieke inzet. De gelijklopende 
tentoonstellingen van Sammy Baloji en Sven Augustijnen 
drukken de bezoekers met de neus op de eigen koloniale 
geschiedenis. Ze tonen flarden van de gruweldaden die ten 
tijde van de zestiende-eeuwse slavernijhandel en recenter, 
onder de verantwoordelijkheid van de Belgische staat, wer-
den begaan in Congo.

 Met Imbéciles de tous les pays unissez-vous! toont Sven 
Augustijnen een reeks uitgaves van het conservatief, rechts, 
Belgisch weekblad Europe Magazine. De nummers die hij 
selecteerde liggen verspreid in zes vitrinetafels die tegen 
elkaar staan in een lange rij. Ze liggen een na een op vier 
lange reeksen. Sommige liggen met de cover naar boven, 
andere tonen een spread uit het magazine. Om de paar 
magazines is er een leemte, een onderbreking, die de rol van 
leesteken opneemt in het geheel. Zo ‘leest’ het raster aan 
magazines als een compositie van woorden of  zinnen die 
een associatie tussen verschillende gebeurtenissen en con-
flicten mogelijk maakt. Er is bijvoorbeeld een reeks covers 
met koning Boudewijn als onderwerp, maar ook een reeks 
die de Russische en Chinese inmenging in Congo behandelt.
 De tijdschriften beslaan de elfde tot de vierentwintigste 
jaargang, wat overeenkomt met de periode 1955-1967. De 
reeks schetst dus een zeer specifiek tijdsbeeld van een perio-
de waarin de Koude Oorlog ten volle woedt, en Augustijnen 
gebruikt ze als lens om naar deze periode te kijken en om ze 
beter te begrijpen. Racistische titels, die inmiddels onaan-
vaardbaar zijn geworden, zoals ‘Le bon sauvage n’existe 
plus’ en ‘Mobutu nègre de luxe’ laten weinig aan de verbeel-
ding over. De titel Imbéciles de tous les pays unissez-vous! werd 
ontleend aan een gelijknamig artikel geschreven door 
André Tilburck, met als subtitel ‘En élevant les nègres à la 
dignité de ‘démocrates’, à qui a-t-on fait le plus de tort? Aux 
nègres ou à la démocratie?’
 De installatie komt voort uit Augustijnens lopende onder-
zoek naar het Fusil Automatique Léger (FAL), een officieel 
NAVO-wapen dat nog steeds wordt geproduceerd door FN 
Herstal. Productie en herkomst van de wapens kunnen een-
voudig getraceerd worden, maar Augustijnen wil ook weten 
waar ze overal ter wereld terechtkwamen. Europe Magazine 
besteedt bijzonder veel aandacht aan evenementen waarin 
het wapen een belangrijke rol speelt, zoals Belgische militai-
re interventies en de moord op Patrice Lumumba.
 Naast de inleidende wandtekst hangt een lijst met alle 
getoonde nummers. De op haast wetenschappelijke wijze 
gedocumenteerde benadering verleent het werk een kil en 
afstandelijk karakter, waar de museale vitrine nog toe bij-
draagt. Toch vertoont de installatie in haar verschijning 
ook een gevoelig en esthetisch aspect, juist door die zorgvul-
dige ordening en de leemtes die een ritmering aanbrengen. 
De configuratie is zeer doordacht en maakt duidelijk hoe de 
grenzen van het aanvaardbare in de loop van de tijd opge-
schoven zijn, en hoe de blik op een situatie sterk afhangt 
van het tijdskader van waaruit men ze beschouwt. De 
wrange nevenschikking van de afstotelijke en confronte-
rende inhoud van de tijdschriften en de esthetisch behaag-

lijke presentatie lijkt deze veranderende perceptie van het 
tijdschrift te benadrukken.
 Naast deze brede uiteenzetting van de (gewelddadige) 
koloniale conflicten in de jaren vijftig en zestig behandelt 
Sammy Baloji in het zeshoekige kabinet van de tentoonstel-
lingsruimte de culturele gevolgen van de vermarkting van 
artefacten uit en de ontginning van grondstoffen in de 
Democratische Republiek Congo. De installatie Fragments of  
Interlaced Dialogues bestaat uit een zestiende-eeuwse brief, 
koperen afgietsels van kleine tapijtjes en een foto van 
Congolese urnen in een museumdepot in Kinshasa. De 
installatie was reeds op Documenta 14 te zien, maar Baloji 
bouwt hierop voort met een aantal koperen reproducties 
van ivoren objecten.
 De brief  van de Congolese koning Alfonso I aan het 
Portugese hof  plaatst de kolonisatieproblematiek in een bre-
der historisch kader. In zijn brief  klaagt de koning de slaver-
nij en vernietiging van culturele goederen aan. Het ont-
vreemden en verhandelen van culturele goederen en 
grondstoffen werd toen reeds geïnitieerd, wat Baloji treffend 
toont aan de hand van de reproducties in koper. In plaats 
van zoals gebruikelijk de herkomst van het object aan te 
geven, wordt de bewaarplaats ervan op het titelbordje ver-
meld. Het bijzondere, grafische textiel waarvan hij koperen 
afgietsels presenteert, is zelfs niet meer te vinden in Congo. 
Congolezen moeten naar het buitenland reizen, naar wes-
terse musea, om hun eigen cultureel erfgoed te kunnen zien.
 Baloji maakte de koperen afgietsels van het textiel door 
foto’s tot 3D-prints te bewerken en er vervolgens een mal 
van te maken om het koper in af  te gieten. Het zijn indruk-
ken van het textiel; versteende versies ervan. De tapijtjes 
werden als geschenken naar Europa gezonden om handels-
relaties te onderhouden in de zestiende eeuw. Voordat ze 
museumstukken werden, functioneerden ze als valuta. 
Door ze in koper af  te gieten, een referentie aan de ontgin-
ning van koper in Congo, voegt Baloji aan de symbolische 
waarde de economische waarde van het materiaal toe. 
 De aanklacht die beide kunstenaars in deze tentoonstel-
ling maken is nooit uitdrukkelijk activistisch. Beiden verdie-
pen zich in een stuk wereldgeschiedenis op een gedecideer-
de wijze en met de vorsende houding van een historicus. De 
fragiliteit en uitgepuurdheid van hun presentatie verleent 
haar een bijzondere kritische kracht. De nevenschikking 
van deze twee installaties met aanverwante problematiek 
maakt het werk des te snediger. Louis De Mey

p  Sven Augustijnen & Sammy Baloji, tot 13 december in 
CC Strombeek, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever.

Mika Taanila. The End. Het Leuvense kunstencentrum 
Stuk presenteert een bescheiden solo-expo van de Finse 
filmmaker en beeldend kunstenaar Mika Taanila, opge-
bouwd rond twee videowerken. The Most Electrified Town in 
Finland (2012) begint met het aansteken van feestverlich-
ting in het stadje Eurajoki, waar sinds de jaren zeventig een 
kerncentrale staat. Op drie grote schermen volgen we via 
een keten van beeldfragmenten enkele wegen die de energie 
aflegt om dat licht te doen branden, zij het in omgekeerde 
richting: van de gloeilampen door elektriciteitsleidingen en 
via verschillende veiligheidsprocedures naar de kernreactor 
en het koelwater. Momenteel bouwt men in Eurajoki 
’s werelds efficiëntste reactor, een bouwproject dat echter al 
meermaals vertraging opliep en een van de duurste ooit 
belooft te worden. Beelden van de gigantische bouwwerf, 
ietwat versneld alsof  het inderdaad allemaal niet snel 
genoeg kan gaan, zijn hier zinnebeeld van technisch-we-
tenschappelijk optimisme en het moderne vooruitgangs-
denken. Taanila versnijdt die beelden met allerhande land-
schappen en snapshots uit het dagelijks leven: mensen op 
de tram, een gerooid bos, hobbyvissers aan een riviertje. 
Gaat het leven hier zijn gewone gangetje, of  zijn dit flitsen 
van een wereld die verloren dreigt te gaan? Wat is er zoal 
verweven met de productieketen van kernenergie? Wat is er 
vormgevend voor de ‘mentale infrastructuren’ van een 
samenleving in de ban van groei? Na een kwartier eindigt 
de keten van associaties met het beeld van mensen die vlees 
roosteren op een barbecue. Met een knipoog lijkt dit wel een 
oerscène van een maatschappij die vorm krijgt rond een 
energiebron – het soort beeld dat je ook aantreft in de dysto-
pische verhalen van schrijver J.G. Ballard.
 The Most Electrified Town in Finland is een associatief  
beeld essay, een ‘speculatieve meditatie’, zoals Taanila het 
zelf  noemt. Hij laat de zaken graag open en neemt niet 
meteen standpunt in als filmmaker, zeker niet in morele zin. 
Hij lijkt te registreren zonder commentaar te leveren, of  
beter: hij kijkt nauwkeurig en zoomt in op enkele details om 
de blik te leiden of  ideeën binnen te smokkelen. Door de ver-
snipperde vorm suggereert de film vooral een wereld die ver-
brokkelt, zonder dat er duidelijke alternatieven lijken te zijn, 
waarmee ook een mogelijk verlies aan toekomst – en dus 
het falen van de verbeelding – tastbaar wordt. Tegelijkertijd 
heeft de soundtrack van Pan Sonic een enigszins narratieve 
werking. Of  preciezer: in deze uiteenvallende wereld helpt 
de dramatische filmscore de schijn op te houden dat er dui-
delijkheid is, dat er betekenis is.
 Van tijd tot tijd palmen idyllische winterlandschappen in 
zwart-wit de drie schermen in. De vallende sneeuw ver-
mengt zich met de ruis van aangetast pellicule. Ze doen nos-
talgisch aan, maar het zijn dubbelzinnige, verraderlijke 
beelden. In hun poëtische vorm herinneren ze enigszins 
aan de experimentele cinema van Stan Brakhage. Maar de 
vlekken op het beeld resoneren eveneens met nucleaire 
fotografie die op een indirecte manier radioactieve straling 
‘zichtbaar’ maakt. Zowel die straling zelf  als het in beeld 

Sven Augustijnen, Imbéciles de tous les pays unissez-vous!, 2018
© CC Strombeek, foto Dirk Pauwels

Sammy Baloji, Fragments of  Interlaced Dialogues, 2017
© CC Strombeek, foto Dirk Pauwels
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brengen ervan zijn maar in beperkte mate beheersbaar – 
radioactiviteit onttrekt zich aan de menselijke zintuigen en 
daagt gangbare compositieprincipes uit. Ook hier speelt 
Taanila een subtiel spel met genres en de grenzen van beeld-
vorming. 
 Naast de video-installatie staat een kleine marsepeinen 
sculptuur van de kerncentrale, een readymade in plastic 
verpakking die luistert naar de titel Viimeinen käyttöpäivä 
(‘houdbaarheidsdatum’). Zijn we wel bereid afscheid te 
nemen van een bepaald soort vooruitgangsoptimisme en de 
levensstijl ermee verbonden, waarvan kernenergie motor 
en symbool is? En dan is er nog die omineuze titel van de 
tentoonstelling: The End. Over welk einde gaat het hier 
eigenlijk? Het einde van de wereld? Het einde van een tijd-
perk? Het einde van de geschiedenis? Of  vangen we bij Mika 
Taanila een glimp op van het einde van de esthetica, name-
lijk het einde van de vertrouwde ervaringscategorieën en 
het falen van de manieren waarop we beelden lezen? Die 
crisis van beeld en ervaring is natuurlijk ook door en door 
modern, maar de klimaatverandering en de sociaal-ecologi-
sche crises die ze uitlokt drijven als hyperobject toch nog een 
en ander op de spits. Laten de grenzen van de ervaring en de 
verbeelding zich nog wel vertalen in een repertoire dat wél 
vertrouwd is? Biedt bijvoorbeeld de esthetica van het sublie-
me nog een houvast in deze context?
 In de video The Earth Who Fell to Man (2017) maakt 
Taanila een gebalde collage van Nicolas Roegs cultfilm uit 
1976. Hij knipte alle menselijke aanwezigheid weg en mon-
teerde de resulterende landschappen ondersteboven. Naast 
enkele dieren resteren er in die desolate wereld nog over-
blijfsels van beeldtechnologieën allerhande, zoals televisie-
toestellen en röntgenfoto’s. Door de beknopte vorm (acht 
minuten op één kleiner scherm) is de video een laconiek 
commentaar op de postapocalyptische kitsch van science-
fiction, die hier verschijnt als een miniatuurwereld waarin 
alles vertrouwd is, inclusief  de beklemmende soundtrack. 
De beelden, technologieën en materialen zijn verouderd, en 
zo stamt ook hun beleving uit een andere tijd. Of  nog: 
Taanila zet de footage hier treffend in als een anachronisme 
– waarmee hij gelijk de open vraag opwerpt hoe ‘het einde’ 
zich vandaag laat denken en verbeelden.
 De video’s van Mika Taanila nodigen uit tot grote denkbe-
wegingen, maar toch zijn het vrij bescheiden werken die 
zich niet meteen prijsgeven. Dat gaat in zekere zin ook op 
voor de expo als geheel: die is net te beperkt om als toe-
schouwer een gevoel te krijgen voor het oeuvre van de 
maker en wat daarin precies op het spel staat in inhoudelijk 
of  vormelijk opzicht. Jeroen Peeters

p Mika Taanila. The End, tot 16 december in Stuk, Naamse-
straat 96, 3000 Leuven.

Karthik Pandian & Andros Zins-Browne: Atlas 
Unlimited (Acts I-III). Andros Zins-Browne (VS/BE) en 
Karthik Pandian (VS) omschrijven hun tentoonstelling 
Atlas Unlimited in Netwerk Aalst als een ‘migrating exhibiti-
on’. Terwijl een ‘touring exhibition’ met dezelfde werken en 
scenografie diverse steden aandoet, verandert deze ten-
toonstelling met elke nieuwe locatie van vorm en samen-
stelling. Zelfs per locatie evolueert ze voortdurend door de 
inbreng van een groep ‘bouwers’. De tentoonstelling die ik 
eind september en eind oktober zag in Aalst bestaat onder-
tussen dus niet meer in die vorm. Sommige werken zijn zelfs 
onherkenbaar aangetast. Elke beschrijving is zo bij voor-
baat achterhaald. Toch weerspiegelt die weerbarstige eigen-
aardigheid de essentie van deze tentoonstelling, die een 
voorlopig eindpunt vormt van het zesjarige Atlasproject dat 
ontstond in Marrakech, verhuist in 2019 van Aalst naar 
Chicago en keert dan terug naar België, meer bepaald naar 
Antwerpen.
 De ‘bouwers’ zijn een bont internationaal gezelschap. 
Leden zijn onder andere Zakaria Almoutlak, een naar 

Brussel gevluchte Syrische beeldhouwer en vertaler, de 
Egyptische cartoonist Makhlouf, Egyptische muzikanten en 
de Aalsterse carnavalsbende De Looizemannen. De output 
van deze ‘bouwers’ neemt vele vormen aan: sculpturen, 
toneeldoeken, installaties, maar ook cartoons en perfor-
mances. Aan de hand daarvan vertellen de ‘bouwers’ ‘ver-
halen over migratie, vestiging en heropbouw – verhalen die 
persoonlijke getuigenissen vermengen met fictieve vertel-
lingen’. Ze vertellen die terwijl ze aan het werk zijn. 
 Zwaartepunt in de drie maanden durende expo zijn drie 
‘Acts’. De eerste, op 22 september, was een carnavalsop-
tocht in Aalst. Een kameel van piepschuim, gemaakt door 
carnavalsvereniging De Looizemaanen speelde daarin de 
hoofdrol. De afgehakte kop van die kameel werd een cen-
traal stuk in de tentoonstelling. Op 26 oktober volgde een 
performance. De Franse vertaalster Nada Ghosn gaf  een 
rondleiding in de tentoonstelling. Ze deed daarbij alsof  ze 
een exclusieve preview gaf  van de biënnale van Marrakech 
in 2012. De laatste ‘act’ zal doorgaan op 14 december. Deze 
‘Act’ wordt alweer een performance, maar die zal zich afspe-
len in de verre toekomst, in het jaar 2028. Zakaria 
Almoutlak keert in dat jaar terug naar zijn geboortestad 
Palmyra in een poging om de stad en zijn eigen geschiedenis 
te reconstrueren. Een mock-up van zijn atelier biedt er een 
voorproefje van in de tentoonstelling. Al deze ‘Acts’ en ver-
halen van de ‘bouwers’ steunen dus op de objecten in de 
tentoonstelling. 
 De tentoonstelling ‘werkt’ echter ook zonder ‘Acts’. Dat 
bleek bij een eerste bezoek op de eerste zaterdag na de ope-
ning, als ze nog zeer ‘onaf ’ was en er geen bouwers te beken-
nen waren. Op het eerste gezicht lijkt het nochtans een rat-
jetoe van ongelijksoortige, ongesigneerde objecten. Aan de 
ingang: een oor in piepschuim van de carnavalskameel. 
Twee studies voor toneeldoeken of  filmsets blokkeren ver-
volgens het zicht. Het ene doek toont de ruïnes van Palmyra. 
Het andere doek lijkt op een belegerde Noord-Afrikaanse 
stad. Opzichtig overmaatse en ingewikkelde houten stella-
ges houden beide doeken omhoog. Daarachter de kop van 
de carnavalskameel, die op 22 september brutaal van zijn 
lijf  gescheiden werd. Deze objecten volgen een beproefde 
beeldformule. Ze zijn anoniem van factuur, als een soort 
readymades.
 Voorbij de kamelenkop bespeelt de expositie andere regis-
ters. Boogvormige figuren op een muur suggereren oude 
stadspoorten. Ze ontstonden door verflagen van eerdere 
expo’s weg te schuren. Daarnaast stellen ruw uitgehakte 
panelen zo’n poort even onbeholpen voor op ruimtelijke 
wijze. Een paneel bewerkt met kalk evoceert dan weer de 
textuur van oosterse stadswallen, maar heeft net zo goed 
iets weg van een abstract schilderij. Het verschil met de 
toneel doeken of  de kamelenkop is enorm. Hier lijken 
‘makers’ aan het werk geweest te zijn, met een herkenbare 
‘hand’, ook al zijn de werken ongesigneerd. Pas in de ‘Act’ 
op 26 oktober werd van enkele werken ‘verraden’ wie ze 

maakte. De radde praatjes van Nada Ghosn bevestigden op 
die dag ook dat hier een artistieke intentie in het spel was. 
 In het laatste lokaal suggereren een plateau, een verweer-
de, geblutste stalen deur en wanden met raamopeningen 
het atelier van Almoutlak. Over hem kom je in de brochure 
te weten dat hij zich in Palmyra met medeweten van het 
roofzuchtige regime bekwaamde in vervalsingen van antie-
ke sculpturen, onder meer van een kameel. Ook op 26 okto-
ber vertelde hij dat verhaal. In het midden staat een onafge-
werkte sculptuur, misschien wel zo’n kameel; curieus detail: 
tegen het plateau, onder de deur, werd steengruis aange-
harkt. Of  dit afval van Almoutlaks beeldhouwen is, of  dat 
het hier met opzet naar binnen gehaald werd, pakweg als 
een vage verwijzing naar een ‘non-site’, minus de spiegels, 
van Robert Smithson, blijft net zo onbeslisbaar als het sta-
tuut van alles wat je hier ziet. Belangrijk is ten slotte ook de 
satirische strip waarmee de brochure, zonder één woord 
uitleg, en alweer zonder signatuur, opent. (Wie verder leest 
vermoedt dat Makhlouf  de auteur is, maar toch…). Hij 
steekt de draak met het mediaspektakel rond de Arabische 
Lente, met kamelen als centrale figuren. Grafisch zou je 
echter zweren dat het een Belgische strip is, stijl Bollie en 
Billie. Hij resoneert met de grapjasserij van de Aalsterse 
kameel, met dat verschil dat Makhloufs grappen hem de 
kop zouden kunnen kosten. 
 Deze tentoonstelling confronteert je zo in een heel kort 
bestek met extreem diverse beeldregisters en (pseudo)artis-
tieke strategieën, die elkaar overlappen, tegenspreken en 
finaal opheffen. Toch is dit geen postmodern spelletje ‘het 
publiek ontwrichten’. Een kort essay van Aruna D’Souza in 
het boekje dat je als bezoeker meekrijgt, zet helder uiteen 
dat deze tentoonstelling deel is van een ondertussen min-
stens zes jaar oud project dat eerder de vorm van een 
video-installatie, een film en een performance aannam, en 
zijn oorsprong vond in de Arabische Lente. De kunstenaars 
merkten dat beelden van die revolutie, de eerste die via soci-
ale media ‘in real time’ verslagen werd, in het Westen bijna 
onmiddellijk een vrijheidsfetisj werden. Maar zo snel als de 
vreugde oplaaide, sloeg in diezelfde media daarna ook de 
teleurstelling toe. De beelden verloren al hun glans toen 
bleek dat er ‘in het echt’ niets veranderde. Wat betekenden 
die beelden dan? Wat met de vluchtelingencrisis die volgde? 
Het Atlasproject, waarvan ‘Atlas unlimited Aalst’ dus maar 
een etappe is, vertrok, zo lichtte Zins-Browne mij in een 
gesprek verder toe, vanuit de ‘deels bloedernstige, deels 
absurde’ poging om een blijvend, een ‘echt’ beeld van die 
revolutie te maken. 
 Zo’n poging was de film Atlas/Inserts. Daarin leren kame-
len een moderne choreografie uitvoeren. De kunstenaars 
kozen kamelen, omdat die als de lastdieren van de woestijn 
symbool kunnen staan voor het volk dat zucht onder de 
grillen van de geschiedenis. De film ironiseert de pretentie 
van hedendaagse kunst om in zo’n revolutie ‘bevrijding’ of  
‘verlichting’ te brengen en ridiculiseert de ‘goede bedoelin-
gen’ van westerse kunstenaars. Zij voelen immers geen 
centje pijn. Integendeel: ze reizen vrolijk de wereld rond, 
ongehinderd door grenzen die voor de vluchtelingen een 
beklemmende werkelijkheid zijn. 
 Pandian en Zins-Browne bieden een alternatieve benade-
ring waarvan de sleutel ligt in het onopvallende streepje 
aangeharkt gruis. Deze tentoonstelling is als dat gruis. Al 
wat je hier ziet zijn brokstukken, resten die op een of  andere 
manier verwijzen naar de Arabische Lente als een geschie-
denis die talloze levens vermorzelde en vermaalde. De objec-
ten en kunstwerken in wording poseren als ‘getuigenissen’ 
of  evoceren gebeurtenissen, zonder dat je kan nagaan hoe 
echt of  verzonnen ze zijn. Ze leveren zo geen ‘waarheid’ op. 
Ze bieden niet het ‘echte’, complete beeld van deze onbegrij-
pelijk brutale geschiedenis waar Zins-Browne op zinspeelt. 
Ze doen wel iets anders. Elke ‘bouwer’ zet ze in als een soort 
‘stapstenen’ om de gaten in zijn leven te overbruggen, om er 
terug een zinvol verhaal rond te bedenken. Of  dat historisch 
accuraat is, lijkt minder van tel dan de mogelijkheid die het 
opent om terug over een toekomst te denken. In Act 3 zal 
het inderdaad over 2028 gaan. Parthian en Zins-Browne 
tonen dat proces van verzamelen, demonteren en terug 
samenstellen, zonder belerende intenties. Het resultaat is 
bitter en hoopvol tegelijk. De tentoonstelling meet de scha-
de op, maar speculeert ook op de imaginaire schatten die 
tussen het puin verscholen liggen. Pieter T’Jonck

p Karthik Pandian & Andros Zins-Browne: Atlas Unlimited 
(Acts I-III), tot 16 december in Netwerk, Houtkaai 15, 
9300 Aalst.

Raoul De Keyser. Oeuvre. Op 21 september opende in het 
S.M.A.K. in Gent de langverwachte overzichtstentoonstel-
ling van Raoul De Keyser (1930-2012), de Kleinmeister – 
zoals Kasper König hem noemt – van de Leiestreek die over 
meer dan vijf  decennia werk bij elkaar schilderde. Oeuvre 
toont de bezoeker met een grotendeels chronologisch par-
cours De Keysers artistieke evolutie. 
 De eerste zaal komt aan als een vloedgolf: de compacte 
combinatie van felle kleuren heeft een overdonderend 
effect. Drie linnen dozen leiden je binnen in een universum 
met kampeertenten, tuinslangen, wolken en deurklinken, 
waarvan de vorm vaak met een dikke zwarte lijn is afgeba-
kend. De ‘lijvige’ doeken die De Keyser in de jaren zestig pro-
duceerde, bevatten herkenbare motieven uit zijn dagelijkse 
leefomgeving die hij volgens een vernuftig spel van perspec-
tief  en verhoudingen terugbrengt tot hun visuele essentie. 
In 1964 schilderde De Keyser de familiehond liggend op een 
tapijt, Baron in Al Held-veld. Twee jaar later herwerkte hij 
het doek met een groot geel vlak om opnieuw twee jaar later 

Mika Taanila, The Most Electrified Town in Finland, 2012
© Stuk Leuven, foto Jussi Eerolakinotar

Karthik Pandian en Andros Zins-Browne, ‘Atlas Unlimited’
© Netwerk, Aalst, 2018



De Witte Raaf  – 196 / november – december 2018 33

het volledige beeld te hernemen in Heterogene concurrentie 
(1968): het plezier van het kijken wordt gevoed door het 
merkbare plezier van het schilderen zelf.
 Twee symmetrisch naast elkaar geplaatste, nonchalant 
tegen de muur leunende slices – platte houten planken 
waarover het beschilderde doek werd gespannen – leiden je 
naar het volgende decennium in de tweede zaal. Hier is een 
breuk voelbaar: De Keysers schilderijen ogen minder speels; 
ze zijn meer ingetogen en gedecideerd. Een zijwaartse blik 
naar de eerste zaal bevestigt de witte kalklijnen en het doel-
net als constante, maar verder gereduceerde visuele motie-
ven. De invloed van De Keysers kortstondige leermeester 
Roger Raveel verdwijnt en een eigen stijl tekent zich af. De 
reeksmatige schilderkunstige experimenten, ontdaan van 
anekdotiek, bezitten duidelijke referenties aan fragmenten 
van het eigen oeuvre, maar ook aan de popart uit die perio-
de. Steven Jacobs licht toe in de tentoonstellingscatalogus: 
‘(…) voor Pop Art-schilders en voor De Keyser is de close-up 
niet zozeer een middel om de voor het blote oog onzichtbare 
complexiteit van de werkelijkheid te onthullen, maar eerder 
een middel om het beeld te vereenvoudigen, te abstraheren 
en leesbaar te maken.’
 Je wordt opgejut door de weelde aan werken wanneer je 
de volgende ruimte betreedt. Architect Paul Robbrecht 
heeft de middenzaal met een grandioze ingreep getransfor-
meerd tot het kloppende hart van het tentoonstellingspar-
cours. Robbrecht, die reeds architecturale avonturen beleef-
de met De Keyser ten tijde van Documenta 9 en de woon- en 
werkruimtes van de kunstenaar een upgrade gaf, brengt 
hier een ode aan het atelier en breekt de omgevende white 
cube open. Uit het ganse oeuvre zijn hier afzonderlijke wer-
ken en gedeeltelijke reeksen samen gepresenteerd en dat op 
een gedurfde manier: niet langer op een vaste ooghoogte, 
maar spelend met de enigszins vreemde nervenstructuur 
van de op en tegen elkaar gemonteerde wanden. Het flanke-
ren van een titelloos werk uit 1964, dat een uitsnede lijkt 
uit een groter doek, met het veel recentere Robben 2 (2012) 
nodigt de bezoeker uit om zelf, met een frisse blik, de ver-
schillen en ontwikkelingen waar te nemen. De werken zijn 
opgehangen zoals familieportretten aan de muur worden 
gehangen, liefdevol en zonder al te veel omhaal. Clochard 
(1978) geldt als een van de ankerpunten in De Keysers oeu-
vre: een zinnelijk doek dat, net iets meer dan de andere wer-
ken, de schilderkunst tot de uiterste grenzen van het object-
matige drijft.

Na de onregelmatige opeenvolging van werken in de mid-
denzaal verplaatst de bezoeker zich naar de volgende, intie-
mere ruimte waar het tempo opnieuw afneemt en de ritmi-
sche rust terugkeert. In tegenstelling tot wat de selectie 
werken in de tweede zaal deed vermoeden, wordt hier 
meteen duidelijk dat De Keyser de figuratie in de jaren tach-
tig niet verlaat; getuigen hiervan zijn onder meer het ber-
kenstronkje in Tornado (1981) en de kano op de Leie in 
Zinkend (Piet) (1983). 
 De twee volgende tentoonstellingsruimtes presenteren 
werken uit de jaren negentig tot aan de eeuwwisseling. 
Sommige van De Keysers beelden zijn zo ijl dat ze haast ver-
smelten met de wand door het zachte kleurenpalet, zoals 
Bleu de ciel (1992). Hier en daar zijn enkele verrassende 
knipogen merkbaar naar motieven uit het vroegere oeuvre 
en test hij gedurfde kleurencombinaties of  technieken. De 
elementen uit De Keysers dagelijkse omgeving evolueren en 
worden steeds verder vereenvoudigd, zoals de apenbrood-
boom uit zijn tuin in Séjour (2001).
 De bezoeker strandt in de voorlaatste zaal waar zonder 
aanwijsbare reden slechts één doek aan de muur hangt. 
Vreemd is dat tien ingekaderde aquarellen horizontaal in 
tafelvitrines worden gepresenteerd. In deze voor de rest 
onaangenaam lege en duistere zaal was een jaar eerder nog 
de archieftentoonstelling rond De Keyser te zien die door 
Steven Jacobs en zijn studenten Kunstwetenschappen van 
de Universiteit Gent werd opgesteld. Of  deze tafelvitrines 
aan dat project refereren is een raadsel, maar ze roepen wel 
de vraag op waarom de archieftentoonstelling geen jaar 
vooruitgeschoven werd om deze retrospectieve meer kunst-
historisch te onderbouwen, naast de summiere zaalteksten 
en de catalogus, die helaas pas een maand na de start van 
de tentoonstelling beschikbaar was. 
 Het tentoonstellingsparcours sluit af  in de voorzaal van 
het S.M.A.K., met haar gigantische raampartijen, waar een 
reeks kleine doeken wordt gepresenteerd die De Keyser vlak 
voor zijn overlijden creëerde. De intimiteit van de schilde-
rijtjes wordt verpletterd door de monumentale ruimte. De 
ontmoeting tussen de fragiele, oude De Keyser en de ont-
roerde bezoeker wordt abrupt onderbroken door een alarm 
bij het betreden van een zogenaamde veiligheidszone. Dit is 
de bittere consequentie van de keuze om de overzichtsten-
toonstelling chronologisch op te bouwen, en hierbij onvol-
doende rekening te houden met het problematische par-
cours van de museumzalen.
 Gelukkig is dit niet het eindpunt: in de flankerende kabinet-
ten ontdek je een selectie van de werken op papier die de kun-
stenaar aan het Museum voor Schone Kunsten schonk. De 
compacte presentatie van de tekeningen biedt een verrijken-
de inkijk op de tentoonstelling, en spoort aan om in tegenge-
stelde richting naar de linnen dozen terug te wandelen, zoals 
De Keyser zelf  misschien ook had gedaan. Het door de reflec-
tie op het glas moeilijk leesbare maar uitermate boeiende 
schetsje Hommage aan Brusselmans (1970) toont hoe De 
Keyser trefzeker zijn compositie uitzet voor het gelijknamige 
schilderij uit datzelfde jaar. In de tekeningen kan je op een 
directe manier aflezen hoe hij zijn beelden construeerde, hoe 
hij ze herbekeek en herinterpreteerde, zodat ze de aanleiding 
werden voor een volgend werk. Melanie Deboutte

p Raoul De Keyser. Oeuvre, tot 27 januari 2019 in S.M.A.K., 
Jan Hoetplein 1, 9000 Gent.
p In CC Strombeek loopt tot 22 december de tentoonstel-
ling Raoul De Keyser in Print: Zeefdrukken, lithografieën, 
linosneden, etsen.

Andrew Norman Wilson. Kodak. De Hasseltse kunst-
school PXL opende het academiejaar in galerie Krieg met 
Kodak, het recentste project van de New Yorkse kunstenaar 
Andrew Norman Wilson. Na de première in Hasselt werd de 
video ook vertoond als deel van de officiële selectie van het 
New York Film Festival. Kodak heeft als onderwerp de evolu-
tie van de fotografie van technisch specialisme tot massa-
product. De film bestaat uit een montage van foto’s en een 
gefilmd gesprek tussen twee personages: George Eastman, 
de ondernemende kracht achter Kodak en achter deze evo-
lutie van de fotografie, en Rich, een oude, zieke Kodak-
werknemer. De video wordt op één scherm in de kleine don-
kere kamer van de galerie geprojecteerd.
 De beelden volgen de associatieve commentaren van Rich 
op de gedachten van George Eastman. De stijl van dialoge-
ren doet beckettiaans aan. Het lijkt alsof  Rich op zoek is 
naar de betekenis van Eastmans uitvinding zowel op per-
soonlijk als op cultureel vlak. De zoektocht van Rich wordt 
immers gesuggereerd door het constante geluid van het 
voorwaarts en achterwaarts spoelen van tapes. Hoe heeft 
de filmrol de productie en de circulatie van foto’s veran-
derd? Hoe heeft Kodak de ervaring van het moderne leven 
beïnvloed? We merken een subtiele discontinuïteit tussen de 
stemmen van de protagonisten en de kleurrijke foto- en 
filmmontage. De stemmen becommentariëren de beelden 
niet direct; ze zijn eerder een tweede laag die de visuele 
montage steunen. De verscheidenheid van de gekozen beel-
den suggereert dat ze oneindig kunnen variëren, van auto-
biografisch materiaal zoals verjaardagen uit Wilsons eigen 
archief  (zijn vader werkte voor Kodak) tot publieke recla-
mebeelden en beelden van historische gebeurtenissen. 
Belangrijker is het ritme van de montage die deze beelden 
mogelijk maken: Kodak als fotografisch systeem poneert 
een kant-en-klare techniek gebaseerd op de snelle (re)pro-
ductie van beelden. 
 Eastmans uitvinding maakte een efficiënte en toeganke-
lijke omgang met fotografische beelden mogelijk. Veel van 
de videofragmenten en commentaren van Rich gaan over 
de ingenieuze innovaties van Eastman die samengevat kun-
nen worden onder slogans zoals ‘Keep it with Kodak’ of  
‘You Press the Button, We Do the Rest’. Sommige daarvan 
worden door Rich kritisch ontvangen, zoals ‘to hell with the 
darkroom’, inderdaad een belangrijke stap in het condense-
ren en vereenvoudigen van de fotografie. Richs houding ten 
opzichte van Eastmans vereenvoudiging van het productie-
proces is doordrongen van een scepticisme, en het zijn pre-
cies die aarzelingen in toon en stijl die een reflexieve meer-
waarde aan de film bieden. 
 Als een van de belangrijkste uitvindingen van de moder-
niteit heeft de fotografie geleid tot de technische reprodu-
ceerbaarheid van het beeld. De technologische vereenvoudi-
ging en commercialisering van de foto heeft vervolgens een 
fundamentele impact gehad op de manier waarop mensen 
met beelden omgaan in de hoogdagen van het marktkapita-
lisme. Het Kodak-systeem heeft het visueel geheugen van de 
moderne mens veranderd. Zo waren de eerste familiefoto’s 
complex geënsceneerde constructies. Het vergde geduld om 
de familieleden bij elkaar te brengen. Gekleed in goed geko-
zen kleren, geplaatst vóór een vooraf  bepaalde achtergrond 
poseerden de familieleden zoals op een Byzantijns mozaïek, 
zonder beweging of  toevalligheden. Doel was om aan deze 
specifieke momentopname het gevoel van een vaste familie-
kern te geven. Dit soort foto’s claimde een blijvende aan-
dacht, want ze waren geconcipieerd niet alleen als een 
momentopname, maar als een monumentopname: de familie 
als concreet gegeven zoals het herinnerd moet worden. Niet 
alleen bepaalt de wijze waarop we met fotografie omgaan 
mee de wijze waarop ons geheugen vorm krijgt, ook heeft de 
democratisering van de fotografische productie grote icono-
grafische consequenties gehad: de representatie van het 
gewone als snapshot, als vluchtig moment werd een hoofd-
motief  van de alledaagse fotografie. 
 Kodak is een reflectie op een beeldcultuur waar het vluch-
tige alledaagse primeert: de commerciële meegaandheid 
van het medium ontspant de gebruiker, diens aandacht en 
geheugen. Het blijven staan bij een beeld wordt vervangen 
door het massaal produceren, verzamelen en snel bekijken 
van Kodakbeelden. Wilsons video bevat de vluchtigste 
momentopnames: de seconde wanneer de kaarsen op de 
verjaardagstaart worden uitgeblazen, de dansende jongens 
in vrijetijdskleding met de obligate Kodakpetjes. Het familie-
album was een apart boek, verdeeld in door Kodak geprodu-
ceerde covers en negatievendozen. Dat wordt ook getoond 
in de film: de albums worden gezien als een ouderwets for-
maat voor de massa foto’s die ze zouden moeten opvangen. 
Het album begon de allure van een archief  te krijgen: alles 
kon in principe snel als beeld opgeslagen worden, met een 
aanvaardbare contourscherpte en een betoverende chro-
matische prestatie. De (familie-)herinnering werd vanaf  
dan gestuurd door een vluchtige blik die zich met een bijna 
barokke speelsheid door een in principe eindeloos beeldar-
chief  beweegt. 
 Wilson slaagt in het creëren van een ambiguïteit rondom 
deze moderne cultus van de momentopname. In de loop 
van de film blijkt Eastman een emotioneel complexe figuur 
die de kant-en-klare fotografie als een methode zag om het 
geheugen te systematiseren. Hij beschrijft immers een foto 
als ‘the reorganisation of  the chemicals that make up our 
memory’. Zijn Kodakproject maakt het compartimenteren 
van beelden gemakkelijker en beelden worden continu 
beschikbaar. Niets heeft zo diep de fotografische herinne-
ring van de twintigste-eeuwse familie beïnvloed als de 
Kodakfilm en dat is toch een bijzondere paradox: de film 
toont ook Eastmans eenzame leven zonder familie, een pijn-
lijk facet van zijn biografie. 

Raoul De Keyser, ‘Oeuvre’
© S.M.A.K., Gent, 2018, foto Dirk Pauwels 

Raoul De Keyser, ‘Oeuvre’
© S.M.A.K., Gent, 2018, foto Dirk Pauwels
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Wilsons film is intrigerend vooral omwille van de correlatie 
tussen het machinale karakter van Eastmans uitvinding én 
de existentiële zoektocht naar de betekenis ervan. Interes-
sant is dat Kodak een gelegenheid biedt om op onze heden-
daagse omgang met beelden te reflecteren. Vandaag is de 
productie van foto’s aan het meest onmiddellijke communi-
catiekanaal gerelateerd, de smartphone. De aandacht voor 
het beeld als een moment van reflectie verzwakt door de 
snelle en constante uitwisseling van foto’s. Waar is de tijd 
dat Balzac, volgens Nadar, bang voor foto’s was, omdat de 
fotografie de oneindige laagjes waaruit het lichaam bestaat 
uit elkaar zou halen. We zouden hieraan kunnen toevoe-
gen: de fotografie reduceert de mens tot een reeks moment-
opnames. Compact voorgesteld in een kleine donkere kamer 
in Hasselt traceert Wilsons Kodak de gedaantewisseling van 
een cultureel geheugen dat als een oneindige reeks 
snapshots gevormd is. Vlad Ionescu 

Andrew Norman Wilson. Kodak, tot 22 november in Krieg, 
Elfde-Liniestraat 25, 3500 Hasselt. 

Paul Mpagi Sepuya – Double Enclosure. Reeds vroeg in 
de geschiedenis van de fotografie was het zelfportret van de 
fotograaf  die fier poseert met zijn camera een veel voorko-
mend beeld. In het prille begin stelt hij zich op naast de 
camera, een groot, log ding op statief. Soms is er een affiche 
te zien waarop deze persoon zich voorstelt als ‘fotograaf ’ – 
geen overbodige informatie vermits het brede publiek op dat 
moment nog niet vertrouwd was met de precieze functie 
van dat bizarre, eenogige apparaat. Het zelfportret met 
camera was hier minder een studie van het fotograferende 
zelf  dan wel reclame voor de kunde van de operator van dat 
vreemdsoortige toestel: het zelfportret als promotie. Maar 
pas in de jaren dertig werd het (sub)genre echt populair. 
Alle fotografen uit het interbellum beoefenden het. 
Sommige van die zelfportretten met camera behoren onder-
tussen tot de canon van de fotografie, zoals die van Florence 
Henri en Ilse Bing. Wat ze bijna allemaal gemeenschappe-
lijk hebben, is dat de fotograaf  niet langer naast het appa-
raat staat, maar het toestel voor zijn oog houdt. De compac-
te kleinbeeldcamera en het fotograferende lichaam zijn hier 

samengesmolten tot een nieuwe, hybride eenheid. Het zelf-
portret met camera thematiseert het visuele avontuur 
waarin de fotograaf  zich stort eenmaal hij besluit door een 
cameralens naar de wereld te kijken.
 De Afro-Amerikaanse fotograaf  Paul Mpagi Sepuya 
(°1982) voegt een nieuwe en spannende variant toe aan dit 
genre. Zijn werkterrein is de studio. Niet de toevallige ont-
moeting op straat of  het spontaan agerende lichaam inte-
resseert hem, wel het zelfbewuste lichaam in de artificiële 
setting van de opnamestudio. Vaak gaat het om zijn eigen 
lichaam, soms om dat van vrienden. De studio verschijnt 
hier als een plek van (dwingende) zelfenscenering, maar 
ook als de ruimte waar het lichaam voorbereid wordt op zijn 
(her)geboorte als beeld. Sepuya dramatiseert dit beladen 
moment door twee attributen die normaal onopvallend 
hun werk doen op de voorgrond te plaatsen. Het eerste 
‘attribuut’ is de fotocamera zelf. Sepuya plaatst zichzelf  (of  
het model) vaak voor een spiegel zodat het geregistreerde 
lichaam en het toestel dat de registratie uitvoert samen in 
beeld worden gebracht. Een voorbeeld: in Darkroom Mirror 
Study (0X5A1531) uit 2017 is het apparaat frontaal op de 
kijker gericht; het bonkige, naakte lichaam van de foto-
graaf  eromheen, zijn gelaat verborgen achter de zoeker. De 
camera verschijnt hier als een stand-in voor onze kijklust, 
voor ons voyeurisme, maar is tegelijkertijd ook een sta-in-
de-weg, een obstakel dat de bevrediging van dat verlangen 
eindeloos uitstelt. De fotograaf  geeft zich bloot, niet alleen 
als lichaam om naar te kijken, maar ook als ‘professioneel’ 
handelende fotograaf  die we mogen gadeslaan op het 
moment suprême, die ultrakorte flits waarin de opname 
gemaakt wordt. Maar wat een teleurstelling: we mogen 
alles zien en tegelijkertijd zien we ‘het’ niet! We ontmoeten 
hier geen ‘zelf ’, aanschouwen slechts een fotografische (en 
in zekere zin opake) handeling.
 Het gordijn of  doek, dat vaak in een portretsituatie als 
achtergrond dient, is het tweede attribuut dat Sepuya van-
uit de periferie naar het centrum van de opname verplaatst. 
Grijs, zwart of  rood, telkens speelt het zware, theatrale gor-
dijn een prominente rol in de constructie van het beeld. De 
aanwezigheid van het doek definieert de studio als een thea-
trale ruimte, waarbij de kijker in de rol wordt geduwd van 
het publiek dat verwachtingsvol uitkijkt naar wat er ont-
huld zal worden. Maar het doek verwijst hier niet alleen 
naar een moment van nakende openbaring, het is ook (en 
vooral) een instrument van verhulling. De fotograaf  
gebruikt het om lichamen gedeeltelijk toe te dekken, te ver-
bergen voor onze insisterende blik. Enkel een voet of  een 
paar handen blijft zichtbaar; vanachter en tussen het doek 
door komen de naakte extremiteiten van het lichaam even 
piepen. Zo ontstaat de suggestie van een aanwezigheid die 
zich echter nooit ten volle manifesteert. Opnieuw weigert 
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FLEURS DE SEL 
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Tim Van Laere 
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www.timvanlaeregallery.com
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Under Moon
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Natur und Kultur
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Peter Rogiers

06/12–19/01

Axel Vervoordt 
Gallery
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www.axelvervoordtgallery.com 
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Material Ecstasy
Norio Imai

Escher and Patio Gallery
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Bae Bien-U

Terrace Gallery
Opening: 24/11, 14:00–19:00
24/11–23/02

Eva Steynen.
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Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 209 564 

www.deviations.be 
thu–sat, 14:00–18:00 
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Francis Denys

t/m 15/12
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museum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
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www.tommysimoens.com
wed–sat, 13:00–17:00

Antwerp Roast
Rirkrit Tiravanija
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cannière 

Leopoldplaats 12 , 2000 Antwerp
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www.mariondecanniere.com
thu–sat, 14:00–18:00 

Karl Van Welden
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Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout
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www.zeno-x.com

wed–sat, 13:00–17:00
only open during scheduled exhibitions

Hell I Am
Johannes Kahrs

t/m 22/12
low fixed media show
Bart Stolle
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Art Basel Miami Beach

06/12-09/12
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 Gallery

Leopoldstraat 57, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20

www.keteleer.com
thu–sun, 12:00–18:00
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het beeld een portret te worden, blijft het ergens steken tus-
sen de aankondiging van een verschijning en de voortdu-
rende opschorting ervan. Tegelijkertijd krijgt het getoonde 
lichaamsdeel door de fragmentering een ongekende sensu-
ele (seksuele) energie. Een hand die vanachter een doek 
naar een andere hand grijpt of  een been vastpakt: de studio 
verschijnt hier als een plek van korte, intieme contacten. 
 De studio is geen neutrale plek. Er heerst een spanning 
resulterend uit de onmogelijke dialoog tussen een aanwezig 
en/of  poserend lichaam en de kille lens van een mecha-
nisch apparaat. De camera is onvermurwbaar en dat lijkt 
Sepuya in zijn pose te onderstrepen: hij staat niet plechtig 
naast de camera, noch houdt hij hem voor zijn oog, maar 
hij omknelt hem met zijn hele, naakte lichaam. De idylle 
van een symbiose zoals in de moderne fotografie is ver te 
zoeken, Sepuya toont de brute confrontatie tussen twee 
tegenpolen. In een onthutsende serie van vijf  foto’s impli-
ceert hij de kijker op een geraffineerde manier in dit (uiterst 
frustrerende) spel tussen apparaat en lichaam. Een bloed-
rood doek vult telkens het hele beeld, slechts in het midden 
lijkt er een smalle opening te zijn. Nauwelijks zichtbaar ver-
schijnt door die spleet de lens van een apparaat, gedragen 
door een zwart, naakt lichaam. Maar het lichaam dat daar 
opdoemt achter het gordijn is niet werkelijk ‘daar’. Wat we 
zien is een smalle strook geknipt uit een zwart-witfoto, 
opgehangen voor het doek: geen ‘werkelijk’ lichaam dus, 
maar een gefotografeerd lichaam. Tegelijkertijd weigert dit 
lichaam object te worden: door de camera die door het doek 
loert, wordt het gefotografeerde lijf  geactiveerd, wordt het 
een fotograferend lichaam. Meteen ondergaat de kijker een 
gelijkaardige, maar tegengestelde statuutverandering. Hij 
verandert in ‘diegene die bekeken wordt’: geen agerend sub-
ject, maar de prooi van het onbarmhartige apparaat. Ik ken 
geen ander werk waar de werkelijke inzet van het fotogra-
fisch portret zo precies en zo ongemeen hard aan de orde 
wordt gesteld. Steven Humblet 

Paul Mpagi Sepuya – Double Enclosure, tot 18 november in 
Foam Fotografiemuseum, Keizersgracht 609, 1017 DS 
Amsterdam.

Gauguin & Laval op Martinique. In 1887 vertrokken de 
schilders Paul Gauguin en Charles Laval naar het verre zui-
den, op zoek naar een eenvoudig leven en een nieuwe 
impuls voor hun werk. Ze landden op het eiland Martinique. 
Niet lang na Gauguins vroegtijdige terugkeer, veroorzaakt 

door malaria en dysenterie, beschreef  Vincent van Gogh 
Gauguins Caribische ‘negerinnen’ als ‘hoge poëzie’. Hij 
voegde eraan toe: ‘Alles wat zijn hand produceert heeft een 
verrassend, bitterzoet karakter. Men begrijpt hem nog niet, 
en hij lijdt er enorm onder dat hij niet verkoopt, zoals ande-
re ware dichters.’ Vincent en Theo van Goghs enthousias-
me voor Gauguins op Martinique geproduceerde schilderij-
en leidde indirect tot de huidige tentoonstelling. Uitgaand 
van de nalatenschap van de broers heeft het Van Gogh 
Museum wereldwijd de grootste verzameling op Martinique 
geproduceerde schilderijen, werken op papier en schetsen 
bijeengebracht, aangevuld met werk van Gauguins reisge-
noot, de minder bekende kunstenaar Charles Laval. Deze 
collectie vormde het uitgangspunt voor de allereerste grote 
tentoonstelling gewijd aan dit gezamenlijke Martinique-
oponthoud. Het is opmerkelijk dat dit nu pas gebeurt, omdat 
Gauguin zélf  bij terugkomst zijn reis naar Martinique als 
een beslissende ervaring in zijn carrière zag: ‘Dáár voelde ik 
mij pas mijn ware zelf, en het is in wat ik mee terug heb 
gebracht dat men mij moet zoeken, als men wil weten wie ik 
ben, meer nog dan in mijn werken uit Bretagne.’
 Het is geen lichte opgave Gauguins ware zelf  in de getoonde 
werken te zoeken – en ongetwijfeld in het licht daarvan is de 
tentoonstelling gedacht als een eerste etappe die zal worden 
gevolgd door een internationale wetenschappelijke publicatie. 
De tentoonstelling is welzeker een belangrijke etappe, alleen al 
omdat er veel te zien is dat zelden tot nooit wordt getoond, 
zoals een groot aantal bladen uit schetsboeken. Er zijn vier 
thematisch-chronologische onderdelen, die de verbeelding, 
ervaring en visualisering van Martinique in het werk van 
beide kunstenaars omvatten; dat laatste zowel tijdens het 
oponthoud op het eiland als – zeer belangrijk – daarna. 
 De scenografie is bijzonder geslaagd: een glazen schot 
midden in de tentoonstellingszaal doet dienst als dubbelzij-
dige vitrine voor werken op papier en bladen uit schetsboe-
ken. Deze constructie maakt het niet alleen mogelijk om 
recto en verso van de schetsbladen te bestuderen, maar ook 
om verbanden te leggen tussen de schetsen en de schilderij-
en die men door de glazen ‘wand’ iets verder in de tentoon-
stellingszaal ziet hangen. 
 ‘Alle kunst is een abstractie,’ schreef  Gauguin in 1888, 
daarmee verwijzend naar zijn overtuiging dat men diende 
te schilderen uit de herinnering en de verbeelding. De op 
Martinique tot stand gekomen landschappen zijn welis-

waar deels naar de natuur geschilderd – de curatoren van 
de tentoonstelling hebben zelfs weten te reconstrueren welk 
landschap zich waar op Martinique bevindt. Maar een ver-
gelijking tussen de schetsen en de doeken wijst uit dat de 
figuren, die de schilders vooral langs de weg en op het strand 
in hun schetsboeken vastlegden, later in de geschilderde 
landschappen werden ‘gemonteerd’. Deze figuren zijn zon-
der uitzondering leden van de uitheemse zwarte bevolking 
van Martinique, afstammelingen van uit Afrika afkomstige 
slaven die op de lokale suikerplantages werkten. Met name 
in de catalogus, maar ook op de wandteksten wordt moeite 
gegeven het verschil duidelijk te maken tussen de keiharde 
sociaal-economische realiteit van de veelal vrouwelijke 
modellen, de porteuses, die zware lasten op hun hoofd droe-
gen tussen plantage en markt, en hun geïdealiseerde weer-
gave in de schilderijen, gemodelleerd naar toentertijd heer-
sende exotiserende stereotypes van een ‘primitief ’ 
paradijselijk leven in de tropen. 
 Laval legt het in de tentoonstelling zowel kwantitatief  als 
kwalitatief  af  tegen de oudere Gauguin, tot wiens ‘leerling’ 
de pers hem bij thuiskomst bombardeerde. Toch wordt hier 
getoond hoe de kunstenaars elkaar als gelijken beschouw-
den. Van Laval is er één magnifiek en gewaagd landschap 
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dat een proeve lijkt van alle nieuwe stijlen die kort daarna 
luidruchtig zouden breken met het impressionisme: het 
werk combineert een Van Goghachtige expressionistische 
wolkenlucht met een japonistisch afgeplat perspectief  en 
een cloisonnistische afbakening van de verschillende onder-
delen van het landschap in ‘platte’ kleurvlakken en duide-
lijke contourlijnen. Nog het meest in het oog springt de 
korte, grove parallelle penseelstreek, die Gauguin en Laval 
in die tijd veel bezigden, in de weergave van bomen en gras 
– door een contemporaine criticus beschreven als ‘vallend 
als een regenstorm’.
 De selectie van werken die Gauguin maakte na zijn eerste 
tropische ervaring, toont wellicht het duidelijkst waarom 
Martinique een scharnierpunt was in zijn kunst. Niet ver-
wonderlijk dat de herinnering aan de tropen bij Gauguin de 
basis vormde voor een verrijkt imaginair paradijs dat diende 
als nobel-wild tegenmodel voor de hatelijke industriële, 
kapitalistische wereld. Critici roemden deze schilderijen 
effectief  als ‘wild’ en ‘primitief ’. De nieuwe richting in de 
schilderkunst die hieruit voortkwam was het synthetisme, 
een synthese tussen stijlen uit verschillende culturen: 
abstracte en decoratieve (‘niet-westerse’) vormen, een afge-
plat (japonistisch) perspectief, ‘pure’ kleurvlakken met 
markante contourlijnen (cloisonnisme). De tentoonstelling 
toont hiervan een aantal uitgelezen voorbeelden van zowel 
Gauguin als Laval. Fantastisch zijn ook Gauguins ‘primiti-
vistische’ keramieken, houtsnijwerken en een houten buf-
fetkast die hij samen met Emile Bernard bewerkte in 
Bretagne. Zó belangrijk was deze ervaring, dat Gauguin 
enkele jaren later zijn queeste naar een tropische vernieu-
wing van de schilderkunst voortzette. Helaas zonder Laval 
en zonder Van Gogh. Merel van Tilburg 

p Gauguin & Laval op Martinique, tot 13 januari 2019 in het 
Van Gogh Museum, Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam.

Hybrids. Hybrids is de titel van een sculpturententoonstel-
ling in de Oude Warande, een negentiende-eeuws sterren-
bos aan de rand van Tilburg. Samenstellers Chris Driessen 
en David Jablonowski hebben tien jonge kunstenaars gese-
lecteerd die in hun werk reflecteren op de effecten van digi-
talisering en globalisering. Ze behoren tot een generatie die 
vertrouwd is met wat de ‘hyperrealiteit’ wordt genoemd, 
met een wereld waarin werkelijkheid en mediabeelden 
onmerkbaar in elkaar overgaan, waarin echt nog nauwe-
lijks is te onderscheiden van onecht en origineel en kopie 
haast met elkaar samenvallen. 
 Een voorbeeld van deze even verwarrende als betoveren-
de hybridische werkelijkheid is de Hundemensch (2018) van 
Oliver Laric. De hurkende figuur heeft het lichaam van een 
man en de kop van een hond; hij drukt een klein hondje 

beschermend tegen de borst. De hondmens, afgegoten in 
transparante kunsthars, kan in potentie van alles beteke-
nen. Op zijn schouderblad groeit een oor. In zijn binnenste 
herkennen we een krab. Surrealistisch? Valt mee. In de 
medische wereld kweekt men tegenwoordig een oorprothe-
se op een onderarm. 
 De razendsnel groeiende informatietechnologie resoneert 
in de bijdrage van Simon Denny. Zijn sculptuur is een uitver-
grote replica van een toonbank uit Huaqiangbei in Shenzhen 
– met ongeveer twintigduizend handelaren en een half  mil-
joen klanten de grootste elektronicamarkt ter wereld. Dit 
‘Silicon Valley van de hardware’ kwam tot bloei dankzij de 
speciale zone die door het Chinese regime in de jaren negen-
tig is ingeruimd voor vrijhandel en zelfstandige bedrijfsvoe-
ring. China’s oproep aan zijn bevolking tot ‘massaal onder-
nemerschap’ heeft het speelveld van de wereldeconomie 
inmiddels ingrijpend gewijzigd. Denny wijst op de schaduw-

zijde van dit succes. De handelaren in elektronica zijn als de 
onderdelen die ze verkopen: slechts een radertje in een sys-
teem waar zij zelf  geen enkele greep op hebben. Denny’s 
toonbank is een tombe voor de Onbekende Ondernemer. 
 Meerdere werken in de tentoonstelling weerspiegelen iets 
van de hybride aard van het antropoceen, het tijdperk 
waarin het strikte onderscheid tussen de mens en zijn 
natuurlijke omgeving niet langer van toepassing wordt 
geacht. Neem New Peace Symmelith (sandstone to limestone 
transfer) 1 (2018) van Timur Si-Qin. De sculptuur ziet er op 
het eerste gezicht uit als een zwerfkei. De kei, die een stukje 
boven de grond lijkt te zweven, is echter ontworpen met een 
computer; het perfect symmetrische ontwerp is vervolgens 
uitgefreesd in grijsgele kalksteen. Beeldhouwers hebben 
deze steensoort eeuwenlang gebruikt omdat ze makkelijk te 
bewerken is. Voor Si-Qin is het materiaal het resultaat van 
miljoenen jaren evolutie: ontstaan uit afgestorven organis-
men op de bodem van de zee, afzettingsmateriaal dat bedol-
ven raakte onder jongere sedimenten en diagenese onder-
ging. Natuurlijke evolutie zorgt, net als de industrie, voor 
transformatie van materie. Op de steen prijkt Si-Qins eigen 
beeldmerk, dat het midden houdt tussen het tai-chisymbool 
en het logo van Pepsi. 
 Hoe aangenaam een wandeling langs de sculpturen ook 
mag zijn, de parkachtige omgeving is niet altijd het best 
denkbare decor. Sommige sculpturen, zoals die van Evita 
Vasiljeva, Neïl Beloufa en Dan Walwin, zouden beter tot 
hun recht komen in een binnenruimte. Dat geldt ook voor 
Raphaela Vogels In festen Händen (2016). Het werk combi-
neert reflecties op publieke sculptuur, machtssymboliek en 
popcultuur met feministisch getinte galgenhumor (de erfe-
nis van Mike Kelley is bij haar in goede handen). Het beeld 
bestaat uit twee klassieke, bronzen leeuwen, naast elkaar 
opgehangen met de voetstukken tegen elkaar. De koning 
der dieren, symbool van mannelijke trots, heersend over het 
addergebroed dat kronkelt onder zijn machtige klauwen, 
hangt erbij als slachtvee in het abattoir. Aan de neusringen 
hangen boeien, waaruit een lied opklinkt: ‘Hurra, wir leben 
noch’, een hit uit 1983 van Milva, een Italiaanse protest-
zangeres die successen vierde met Duitse schlagers. Het lied 
is bedoeld om de burger moed in te spreken, maar het wordt 
met zo’n bibberige stem door de kunstenaar voorgedragen 
dat geen luisteraar nog in een goede afloop gelooft. Om 
allerlei technische redenen kon het beeld slechts een klein 
stukje boven de grond worden opgehangen, wat de onttake-
ling van de leeuwenmoed compleet maakt, maar ten koste 
gaat van de monumentaliteit. 
 De werken van Sarah Pichlkostner en Giulia Cenci zijn 
zorgvuldig afgestemd op hun omgeving en gaan er bijna 
volledig in op. De frêle assemblages van Pichlkostner, 
samengesteld uit dunne buizen van verzilverd glas en alu-
minium, staan opgesteld in een vijver. De ranke vormen zijn 
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tegen de bomen op de achtergrond slecht zichtbaar, maar 
laten zich op subtiele wijze kennen door zachte bewegingen 
in de wind, blikkerende reflecties van zonlicht en verander-
lijke weerspiegelingen in het rimpelende water. De sculptu-
ren zijn zogezegd het best waarneembaar in afgeleide vorm. 
Op een andere plek in het bos heeft Cenci tussen enkele 
boomstammen horizontale kabels gespannen waaraan van 
alles is opgehangen: afgietsels van boomtakken, maar ook 
van leidingen, afvoerslangen en andere machineonderde-
len. Het organische en het synthetische zijn onontwarbaar 
verstrengeld geraakt in vreemde, zwarte kluwens van 
urethaanschuim en siliconen. Ze doen denken aan de lugu-
bere hybride van lichaam en machine in David Cronenbergs 
Videodrome, waarin de buik van de hoofdpersoon fungeert 
als videocassettespeler. Sculptuur en natuur gaan haast 
onmerkbaar in elkaar over. Een door Cenci gevormd bekken 
van giethars is weliswaar artificieel, maar heeft de natuur-
lijke vanzelfsprekendheid van de elfenbankjes op de omrin-
gende boomstammen.
 De kleine maar zorgvuldige selectie werken laat zien hoe 
elk van de kunstenaars ideeën over sculptuur en materie, 
over technologie en media, mens en natuur, op verrassende 
wijze met elkaar in verband brengt. Apocalyptische visioe-
nen over het digitale onheil ontbreken. Anne de Vries wijst 
met vrolijke, Fred Flintstoneachtige bewegwijzeringsbor-
den de weg naar het Utopia dat de pioniers van het internet 
ooit voor ogen moeten hebben gehad. Die toekomstdroom is 
echter al lang vervlogen. Dominic van den Boogerd

p  Hybrids liep van 23 juni tot 23 september 2018 in 
Lustwarande Platform for Contemporary Sculpture, Park 
De Oude Warande, Bredaseweg 441, 5036 NA Tilburg.

Franz West. Ik was te gast op het net geopende dansfestival 
Impulstanz toen de Oostenrijkse kunstenaar Franz West 
(°1947) op 25 juli 2012 het leven liet. Tot mijn verbazing 
haastte het Festival zich om daarover een persconferentie te 
beleggen en Impulstanz 2012 aan hem op te dragen. Een 
dansfestival dat zich opwindt over een beeldend kunstenaar? 
Het is een veelzeggend fait divers. West bleek een spilfiguur 
in Wenen te zijn. Iedereen had een verhaal over hem. De 
verzamelde internationale dans- en performancewereld 
keek echter ook naar hem op omdat hij de relatie tussen de 
kijker en het werk tot een centrale kwestie verhief  in de 
kunst. Dat bepaalt uiteindelijk ook zijn betekenis voor de 
beeldende kunst. West sloopte elke illusie over de autono-
mie van het kunstwerk of  van het genie. Zijn werk wemelt 
van vele invloeden die hij openlijk, maar op zijn eigen, 
onnavolgbare wijze verwerkte. Talloos zijn trouwens de 
samenwerkingen met andere kunstenaars waarbij niet te 
bepalen is wie welke inbreng had. Die diverse aspecten wor-
den uitmuntend uitgelicht in de retrospectieve die loopt in 
Centre Pompidou. 
 Zijn jeugd liet nauwelijks voorzien dat West een van de 
belangrijkste kunstenaars van zijn generatie zou worden. 
Vanaf  de puberteit liep de schoolcarrière van dit kind van 
een Servische vader, Ferdinand Zokan, en een Joods-
Oostenrijkse moeder, Emilie West, spaak. Op zijn zestiende 
trok hij als beatnik de wijde wereld in. Hij experimenteerde 
met harddrugs die zijn gezondheid blijvend schaadden. 
Christine Macel (Pompidou), samen met Mark Godfrey 
(Tate Modern) curator van de retrospectieve, suggereert dat 
de slechte verstandhouding met zijn vader hier debet aan is. 
 Hij nam de naam van zijn moeder aan. Zijn eerste, minus-
cule, tekeningen met bic, houtskool of  aquarel, gedateerd 
rond 1970, omschreef  hij zelfs als ‘Mutter Kunst’. Ze moesten 
zijn kunstzinnige moeder ervan overtuigen dat hij iets aan-
ving met zijn leven. Ze hangen in de eerste zaal van de chrono-

logisch opgevatte expo, aan een wand die het zicht ontneemt 
op de rest van de zaal, waardoor de verrassing van de daarop-
volgende wending nog even in petto wordt gehouden. Enkele 
dingen vallen op in de ‘Mutter Bilder’. Als het werk zich tot 
zijn moeder richt doet het dat wel op een merkwaardige, expli-
ciet seksuele wijze. De tekeningen verwijzen daarnaast open-
lijk naar de vooroorlogse Weense kunst vanaf  de jugendstil. 
West kende die blijkbaar op zijn duimpje. Ze verraden ook een 
spottende houding jegens de burgerlijke cultuur met zijn 
plichtmatige bewondering voor het kunstwerk.
 Al snel baande West zich, met steun van een schare vrien-
den als Friedl Bondy of  Freddie Jellinek en zijn halfbroer 
Otto Kobalek, een weg in de Weense kunstwereld. Die vorm-
de, meer nog dan vandaag, een universum op zich. Groepen 
als de Wiener Aktionismus (Nitsch, Brus, Muehl en 
Schwarzkogler) of  het neodadaïstische Wiener Gruppe ken-
den geen pendant in Europa. Macel merkt op dat West die 
invloeden als een spons opzoog. Hij zag de kansen van een 
kunst die nadrukkelijk haar bestaansreden in de verhou-
ding tot de beschouwer zoekt. Met de daaropvolgende teke-
ningen in bic en potlood uit de jaren zeventig zette West nog 
een stap verder: niet enkel de Weense burgerlijkheid moest 
het ontgelden, maar ook het Wiener Aktionismus en allerlei 
vormen van ‘maatschappijkritiek’. Waarheden: daar deed 
West niet aan. 
 Eens je zo de mindset van West hebt ontdekt, volgen de 
‘Passstücke’, voorwerpen in papier-maché waarin ready-
mades verwerkt zitten, vaak met een ironische of  scabreuze 
ondertoon. Ze zijn bedoeld om gemanipuleerd te worden 

door het publiek. Macel onderstreept hoe in deze werken 
het sterke verband zichtbaar wordt dat West legde tussen 
het onderbewuste en het lichaam. Hij organiseerde vaak 
momenten waarin hij toekeek hoe vrienden aan de slag gin-
gen met die ‘Passtücke’. In die geïmproviseerde performan-
ces werd hij als het ware de observator van de psychische 
kronkels die bij anderen door zijn ‘Passtücke’ aan het licht 
kwamen. Die subversieve démarche wordt nog versterkt 
door de krakkemikkige, povere constructie en materialen: 
ze halen de mythe van de autonome, perfecte, en vooral 
schone kunst onderuit. De selectie is buitengewoon. In de 
geest van West zijn ook ‘pashokjes’ gebouwd waar je – des-
noods zonder kleren, zoals West het zag – replica’s van de 
originele ‘Passtücke’ kan uittesten. Naast die werken staan 
stukken in diverse media, zoals Zitat (1985) waarin je nog 
net de contouren van een op zijn kant gekeerd kinderbed 
herkent, of  Ohne Titel uit 1974 waar rubber sandalen op 
een gelakte, verweerde plaat gelijmd zijn, met de expliciete 
uitnodiging om in die sandalen te stappen. Rond die tijd 
ontdekte West ook de popart. Hij maakte er zijn eigen versie 
van: collages met beschilderde stickers en krantenknipsels, 
die in de tentoonstelling ruime aandacht krijgen.
 West ondergroef  de mythe van de kunstenaar ook door 
verregaande samenwerkingen met andere kunstenaars. Bij 
de objecten die hij maakte met Heimo Zobernig of  gelitin 
valt zelfs niet duidelijk te bepalen wie welke bijdrage lever-
de. Soms ging West heel ver en assembleerde hij zonder toe-
stemming handtekeningen tot collages of  integreerde hij 
werk van andere kunstenaars in eigen installaties. Maar hij 

Franz West 
© Centre Pompidou, Parijs, 2018, foto Philippe Migeat
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kwam daar altijd mee weg door die operaties als een intel-
lectueel spel voor te stellen. Deze collages en installaties zijn 
in de tweede zaal ondergebracht, waar veel uiteenlopend 
werk te zien is. West legde zich in zijn latere oeuvre immers 
ook toe op meubelontwerp, monumentale sculpturen (de 
‘Lemurenköpfe’ of  de vaak impliciet seksueel-scatologische 
larfachtige reuzenvormen). Hij waagde zich meermaals aan 
afficheontwerpen, en een enkele keer, met Bernhard Riff, 
aan videowerk. Dit meer omvangrijke en complexere deel 
van het oeuvre kreeg dankzij curatoren als Harald 
Szeemann en Kaspar König vooral vanaf  de jaren negentig 
ook buiten Wenen enorme erkenning. Ondanks al die ver-
schuivingen bleef  West zijn vroege thema’s herwerken, en 
de stad Wenen bleef  daarbij ook het eerste referentiepunt.
 In de catalogus zorgen de curatoren voor twee voortreffelij-
ke essays. Maar het accent ligt op de bijzonder lange reeks 
tekstbijdragen van kunstenaars, curatoren en galeriehou-
ders die met West een band hadden. Deze bijdragen bewijzen 
overtuigend dat West van gesprek, samenwerking en cocrea-
tie in ongeveer elke denkbare vorm een kunst op zich maakte. 
Je leert er echter ook uit dat West zich desondanks nooit ten 
volle engageerde of  blootgaf, en het vaak tot radicale breuken 
met zijn vrienden kwam. Wat de ‘Passtücke’ al lieten voelen, 
bleef  zijn hele leven gelden: hij behield altijd afstand. De pro-
vocateur, de grappenmaker, de scherpzinnige analist bleef  zo 
vooral ook een raadselachtige sfinx. Pieter T’Jonck

p Franz West, tot 10 december in Centre Pompidou, Place 
Georges-Pompidou, 75004 Parijs. De tentoonstelling loopt 
van 20 februari tot 2 juni 2019 in Tate Modern, Londen.

Architectuur & vormgeving
Léon Stynen, architect. Sinds begin oktober staan er 
twee houten structuren op het geasfalteerde plein voor 
deSingel in Antwerpen. Het zijn replica’s van twee gevels 
(die van het woon- en kantorencomplex Zonnewijzer 
(1955) en C&A Antwerpen (1963)) op schaal 1:5. Ze staan 
wat vreemd tegenover elkaar, getrouw aan hun respectieve-
lijke oriëntaties op hun eigenlijke locatie in de stad. Maar in 
hun vormelijke hoofdkenmerken zijn ze duidelijk aan elkaar 
verwant, alsook aan de (oude) gevel van deSingel. Deze 
structuren, ontworpen door Eagles of  Architecture, vor-
men de teasers van de tentoonstelling Léon Stynen, architect, 
een initiatief  van het Vlaams Architectuurinstituut dat ver-
trekt vanuit het idee om aandacht te schenken aan belang-
rijke figuren voor de Belgische architectuur van na de Eerste 
Wereldoorlog die internationaal echter nooit grote bekend-
heid hebben verworven.
 De actieve carrière van Stynen (1899-1990) besloeg meer 
dan een halve eeuw. Stynen bouwde samen met zijn oud-stu-
dent en latere partner Paul De Meyer een groot aantal gebou-
wen op verschillende schalen, en nam belangrijke posities in 
in zowel het onderwijs als de professionalisering van het 
architectenberoep in België. Zijn gebouwen maken indruk 
door hun ‘generositeit,’ die zich meteen bij het betreden laat 
voelen. Een bekend voorbeeld daarvan is de brede, langzaam 
klimmende trap in deSingel die naar de brede, glazen hal voert 
en het hellend vlak van de wandelgang rond de Blauwe Zaal.
 Geert Bekaert beschreef  het gebouw voor deSingel als ‘…
Stynens testament in steen en de meest complete samenvat-
ting van zijn oeuvre’ en het lijkt dan ook de ideale plek om 
deze tentoonstelling te houden. Als je echter de ingang van 
Stynens gebouw neemt, dien je nog een kleine omweg naar 
de expo te maken Ze bevindt zich immers in de tentoonstel-
lingsbox in de uitbreiding gebouwd door Stephane Beel 
Architecten (2010), die een ander, veel neutraler interieur 

biedt dan de ruimtes van Stynens complex. Wel voert een 
parcours de bezoeker door het oude gebouw, langs nog twee 
andere houten structuren van Eagles of  Architecture en 
langs de foto’s die Filip Dujardin maakte van Stynens wer-
ken. VAI heeft gekozen voor een ‘archiefaanpak’ waarbij de 
projecten niet-hiërarchisch naast elkaar worden gezet. 
Bijna vierhonderd tekeningen en prenten worden tentoon-
gesteld, terwijl er slechts drie maquettes te zien zijn (Stynen 
werkte bij voorkeur met tekeningen). Er zijn ook vijf  inter-
views met mensen uit de kringen van de architect te zien, en 
visuele opnames van belangrijke gebeurtenissen, zoals de 
opening van zijn gebouwen. Tijdens de tentoonstellingspe-
riode worden in de kleine zaal aan het einde van de tentoon-
stellingsruimte thematische, tijdelijke tentoonstellingen 
over deelaspecten (zoals ‘Stynen kiest kunst’ en ‘Stynen in 
Chandigarh’) van het werk gepland.
 Voor de organisatie van de tentoonstelling hebben de 
curatoren zeven thema’s gedefinieerd, die zij in de bezoe-
kersgids uitwerken: van de schaal van het landschap tot de 
schaal van meubilair. Eagles of  Architecture trok deze logi-
ca echter niet door in de scenografie, maar liet zich inspire-
ren door het principe van het rariteitenkabinet. De tekenin-

gen hangen dicht bij elkaar aan alle wanden van de 
tentoonstellingsruimte, zelfs aan de deuren. Over het oeuv-
re van Stynen zijn de meningen altijd zeer verdeeld geweest, 
en het blijft nog steeds moeilijk om er zich tegenover te posi-
tioneren. Er zijn delicate, zorgvuldig doordachte, modernis-
tische projecten, maar de tentoonstelling toont ook een 
soort rusteloosheid die heerst in de formele zoektocht. Dit 
wordt heel duidelijk in de chronologische lijn die de sceno-
grafie aan de onderzijde van de muren introduceert: teke-
ningen of  foto’s volgen hier een tijdlijn op een iets andere 
witte achtergrond dan die van de hierboven opgehangen 
tekeningen. De droge chronologie toont vooral de kwets-
baarheid van Stynens vroege werken, omdat projecten uit 
eenzelfde periode getuigen van grote verschillen in stijl en 
benadering. Het is verbazend om te zien hoe eerlijk en direct 
Stynen invloeden overnam en toepaste op zijn eigen werk. 
Het is niet duidelijk of  deze vrijmoedige benadering een 
bewuste curatoriële ingreep is of  het gevolg van de sceno-
grafie, maar het zet in ieder geval aan tot een kritische 
lezing van Stynens oeuvre. 
 Het celebreren van een oeuvre in een tentoonstelling 
heeft vaak een tegengesteld effect, en dit risico loopt ook 
deze tentoonstelling. Gelukkig bestaat de begeleidende 
catalogus uit een tiental essays, waarin het oeuvre van 
Stynen vanuit verschillende invalshoeken wordt bespro-
ken. De teksten gaan dieper in op de projecten, leggen de 
dilemma’s bloot die met een dergelijke intense architectura-
le productie gepaard gaan, en nodigen uit tot verdere inter-
pretatie. Misschien is het belangrijkste aspect van het door 
Stynen gerealiseerde werk wel de discussies dat het op gang 
brengt over wat goede architectuur nodig heeft. Aslı Çiçek

p  Léon Stynen, architect, tot 20 januari in deSingel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

Publicaties
Mitchell B. Merback. Perfection’s Therapy. An Essay 
on Albrecht Dürer’s Melencolia I. ZONE Books is een uit-
geverij uit New York, opgericht door onder meer Sanford 
Kwinter, Hal Foster en Jonathan Crary, waarvan de kunst-
historische en cultuurkritische boeken vormgegeven wor-
den door Bruce Mau en Julie Fry, en gedistribueerd door 
MIT Press. Sinds 1985 verschenen meer dan 130 uitgaven 
die moeilijk onder één noemer te vatten zijn. Aanvankelijk 
werden vooral classics uit het Frans vertaald – Foucault, 
Blanchot, Deleuze, Bataille – maar gaandeweg verschenen 
er meer oorspronkelijke Engelstalige uitgaven. Voor 2019 
zijn boeken gepland over de poëtica van Bob Dylan en het 
belang van de poolgebieden voor de renaissancecultuur. 
Begin 2018 verscheen een lang essay over Melencolia I, de 
overbekende kopergravure uit 1514 van Albrecht Dürer. 
 Cultuurhistoricus Mitchell B. Merback geeft van bij aan-
vang toe dat het hem niet zal lukken iets opzienbarends te 
onthullen over deze afbeelding, laat staan dat hij de vele 
raadsels ervan definitief  zal ontsluieren. De prent van Dürer 
toont een zittende engel die, het hoofd op de linkerhand, 
mismoedig voor zich uitkijkt. In haar rechterhand houdt ze 
een passer vast. De engel wordt omgeven door voorwerpen 
en figuren: een putto bovenop een molensteen, een magere, 
slapende hond, een bol, een polyeder (in één vlak verschijnt 
een beeld waar interpreten een doodshoofd dan wel het por-
tret van Dürer in herkennen). Rechts bovenaan staat een 
klein gebouw – of  is het een massieve sokkel? In de voorkant 
is een magisch vierkant gebeiteld: de getallen 1 tot 16 
komen eenmaal voor, en de som van elke rij, kolom of  dia-
gonaal is 34. Op de achtergrond, boven de met vlijmscherpe 
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lijnen getrokken horizon, zijn een vallende ster en een 
regenboog te zien. Door de lucht zweeft een klein angstaan-
jagend vleermuisachtig schepsel; het krijst treiterig de tong 
bloot, de vleugels opengeslagen, zodat de titel van de gravu-
re leesbaar wordt: MELENCOLIA I.
 Hoewel er vele disputen lopen over de betekenis van alle 
afzonderlijke elementen, is er over dit werk in het geheel een 
zekere consensus ontstaan, voornamelijk op basis van de 
interpretaties van Erwin Panofsky. Melencolia I toont de 
melancholie die bij uitstek creatieve mensen nu en dan 
overvalt. Ze streven naar harmonie, orde en schoonheid, 
maar ze moeten vaak onder ogen zien dat alles wat ze doen 
tevergeefs is. De prent van Dürer toont die toestand: de 
werktuigen en sommige van de methodes om ‘aan de slag te 
gaan’, om er ‘iets van te maken’, zijn aanwezig, maar de 
engel heeft er geen zin in – de engel heeft momenteel nergens 
zin in, en kijkt intens voor zich uit, roerloos en mokkend, 
vermoedelijk onderworpen aan cirkelredeneringen over de 
zinloosheid van het bestaan. Dürer zou, aldus Panofsky, het 
moderne kunstenaarsbegrip hebben gevat, aan het begin 
van de zestiende eeuw, en bij uitbreiding de moderne melan-
cholie tout court, door Baudelaire later als ‘spleen’ omschre-
ven, of  door Benjamin als ‘denken in het teken van 
Saturnus’, de planeet die treurnis opwekt. Dürer leefde in 
een overgangsperiode: na de donkere middeleeuwen stond 
de heropleving van het klassieke denken voor de deur, met 
alle gevolgen van dien. ‘Hoe glorieus was het,’ zo omschrijft 
Merbach het in de inleiding tot zijn boek, ‘om iedere dag het 
briljante gezag van de rede te ervaren, het meesterschap 
van geometrie, eruditie en eloquentie, en de kunsten die 
eruit volgen? Nu de ban van het primitieve bijgeloof  door-
broken was, de tirannieke angst voor demonen en afgoden 
bezworen, en een rationele kennis van de wereld omarmd, 
wat voor groots geluk was er dan over de mensheid neerge-
daald?’ Makkelijker gezegd dan gedaan, zo lijkt Dürer met 
Melencolia I gesuggereerd te hebben, en hij etste het janus-
gezicht van de moderniteit, bepaald door zowel hoop op 
vooruitgang als een verlammend besef  van vergeefsheid.
 Wat Merback aan de Dürer-studies heeft toe te voegen, is 
de in dit boek uitentreure herhaalde suggestie dat Dürer 
niet alleen een allegorie van de melancholie wou schetsen, 
maar ook een manier om aan de bijhorende ellende te ont-
snappen. Dürer zou expliciet geprobeerd hebben ‘om een 
soort van receptief  proces in de toeschouwer te stimuleren’. 
‘Dürers portrettering van de melancholie,’ zo schrijft 
Merback, ‘is zowel diagnose als remedie – geen geneesmid-
del, maar een verlichting van symptomen, voldoende om 
niet langer bij de pakken te blijven zitten.’ Bewijs daarvoor 
zou te vinden zijn zowel in de eigenschappen van het beeld 
als in de biografie van Dürer, en in contemporaine culturele 
gebruiken. Melencolia I nodigt uit tot speculatief  denken, zo 
suggereerde Heinrich Wölfflin. Merback gaat nog een stapje 
verder: dat denken is dankzij de opaciteit van het beeld zo 
diep dat je er bij wijze van spreken als vanzelf  je miserie 
door vergeet. Ook Aby Warburg noemde Melencolia I een 
‘humanistischen Trostblatt’, ‘een beeld uit de begindagen van 
het humanisme, troostend omdat de overwinning van het 
denken over de donkere kracht van Saturnus al heeft plaats-
gevonden’. Is het bijvoorbeeld niet zo dat het mormel dat de 
titel van deze ets openbaart, als een dokter die met een 
beklemmende diagnose tevoorschijn komt, eigenlijk alweer 
op het punt staat ‘buiten beeld’ te zweven? Merback haalt 
voor deze ‘therapeutische’ interpretatie ook de christelijke 
traditie van het genezende beeld aan: in de middeleeuwen 
werden mensen soms voor een schilderij gezet in de hoop 
dat ze van een of  andere kwaal zouden genezen. Een ander 
argument vindt hij in de manier waarop Dürer, zijn leven 
lang, niet alleen het lijden van anderen afbeeldde, maar ook 
‘de ethiek van wederzijdse assistentie ernstig nam, van 
troost, van soul service, binnen de kringen van geleerde 

vrienden, intellectuele adviseurs, opdrachtgevers en fami-
lieleden’.
 In een bespreking van Perfection’s Therapy in The Times 
Literary Supplement heeft Gabriel Josipovici opvallend ver-
ontwaardigd op het boek van Merback gereageerd. Dürer 
was helemaal geen therapeut! Hij wou tot uitdrukking bren-
gen, aldus Josipovici, dat noch van het oude christendom, 
noch van het nieuwe humanisme, heil te verwachten valt, en 
dat enkel ‘de dramatisering van dit feit’ troost kan bieden. Het 
is een kwestie van wat je onder troost verstaat, maar mis-
schien is dat precies wat Merback bedoelt. Waarom zouden 
we ons met kunst bezighouden – waarom zouden we über-
haupt iets doen – als het niet is om aan verveling en melan-
cholie te ontsnappen? Het geeft aan alles wat in dit boek over 
Melencolia I wordt beweerd, uiteindelijk een vreemde, haast 
magische evidentie. Christophe Van Gerrewey

p  Mitchell B. Merback, Perfection’s Therapy. An Essay on 
Albrecht Dürer’s Melencolia I verscheen in 2018 bij MIT 
Press, ISBN 9781942130000.

Gordon Matta-Clark en Anarchitecture. De twee 
recentst verschenen boeken over de Amerikaanse kunste-
naar Gordon Matta-Clark vonden allebei hun oorsprong in 
een tentoonstelling. Het eerste boek, Cutting Matta-Clark: 
The Anarchitecture Investigation van architectuurhistoricus 
en -theoreticus Mark Wigley is een vervolg op Gordon Matta-
Clark and Anarchitecture: A Detective Story, een tentoonstel-
ling die hij in 2006 met Gwendolyn Owens en Philip 
Ursprung samenstelde aan de Columbia School of  
Architecture, New York met materiaal uit het archief  van 
Matta-Clark uit het Canadian Centre for Architecture (CCA) 
in Montréal. Het lijvige boek dat twaalf  jaar na datum ver-
schijnt, is geen verlate catalogus. Het rapporteert in detail 
over Wigleys daaropvolgende speurtocht naar bewijsmate-
riaal over Anarchitecture, een tentoonstelling die door 
Matta-Clark en enkele bevriende kunstenaars in 1974 in 
New York werd gemaakt.
 Het tweede boek, getiteld Gordon Matta-Clark: Anarchitect, 
verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoon-
stelling die omtrent de voorbije jaarwisseling te zien was in 
het Bronx Museum of  the Arts in New York en net voor de 
zomer in het Jeu de Paume in Parijs. Tentoonstelling en 
boek vinden hun aanleiding in de innige verbintenis van 

het werk van Matta-Clark met de Bronx: in leegstaande 
panden in het zuiden van deze destijds erg verloederde New 
Yorkse wijk voerde de kunstenaar in het begin van de jaren 
zeventig zijn allereerste autonome snedes of  ‘cuttings’ uit. 
 Zowel op vlak van aanpak als inzet kunnen de twee boe-
ken niet meer van elkaar verschillen. Dit uit zich in het 
onderscheiden begrip van het woord ‘anarchitectuur’ dat 
de twee boeken respectievelijk aanleveren. Zoals de titel van 
het boek van het Bronx Museum of  the Arts laat vermoe-
den, wordt Matta-Clark, die zelf  ooit architectuur studeerde 
aan Cornell University, opgevoerd als een ‘anarchitect’. Zijn 
unieke ingrepen op architectuur worden door de curatoren 
beschouwd als ‘anarchitectuur’, als een praktijk waarmee 
hij ‘de basisveronderstellingen en -voorwaarden van de 
architectuur in vraag stelde, alsook van een breder domein 
dat sculptuur, tekening, foto en film omvat’. Laat dit nu net 
het soort affirmatieve lectuur van ‘anarchitectuur’ zijn 
waar het boek van Wigley zich duidelijk van wil distantië-
ren. Wigley vertrekt net van de fundamentele onduidelijk-
heid omtrent het woord, en pretendeert niet een definitie 
van het woord te kunnen geven, net zomin als een finale 
omschrijving van het project.
 Matta-Clark wordt gemeenlijk aanzien als de bedenker 
van de term, en als de leider van een kleine groep gelijkge-
zinde kunstenaars die in de vroege jaren zeventig onder 
deze benaming samenkwamen in lofts in downtown 
Manhattan om de betekenis ervan te bespreken. Andere 
leden van de groep waren Dickie Landry, Tina Girouard, 
Jene Highstein, Richard Nonas, Suzanne Harris, Bernie 
Kirschenbaum en Laurie Anderson. De meetings zouden 
geresulteerd hebben in een collectieve tentoonstelling die in 
1974 van 9 tot 20 maart te zien was in de roemruchte 
alternatieve kunstruimte 112 Greene Street, een rauwe, 
gelijkvloerse ruimte in de loft van zijn vriend Jeffrey Lew. 
Wigley spreekt steevast in de voorwaardelijke wijs, want de 
bewijslast is omgekeerd evenredig met de grote roem van 
het project. Wigley houdt de optie open dat de tentoonstel-
ling nooit heeft plaatsgevonden. De aankondiging bestaat, 
maar foto’s of  andere documentatie ervan blijft onvind-
baar. Wigley spreekt daar terecht zijn verbazing over uit: 
alle groepsleden, en Matta-Clark in het bijzonder, waren 
immers erg bedreven in het fotografisch of  filmisch vastleg-
gen van hun talrijke exploten. Matta-Clark zelf  nam trou-
wens de tentoonstelling nooit op in zijn curriculum vitae. 
 Het eerste en belangrijkste inzicht dat Wigley aanreikt, ter-
wijl hij als een detective vastberaden de ‘bewijslast’ opbouwt, 
is even eenvoudig als ingrijpend. In dezelfde periode dat 
Matta-Clark en zijn artistieke kompanen discussies hielden 
over de term ‘anarchitectuur’, realiseerde hij een van zijn 
meest iconische werken: Splitting in Englewood, New Jersey, 
1974. Voor dit radicale werk sneed de kunstenaar een bana-
le, losstaande eengezinswoning doormidden, waarop hij ver-
volgens een helft een paar graden deed kantelen door een 
dunne spie uit de sokkel van het gebouw te snijden. In de 
vroege receptie van Splitting, onder meer via artikels in het 
magazine Art-Rite en het tijdschrift Art in America, werd dit 
werk meteen aanzien als een directe exponent van ‘anarchi-
tectuur’. Enige vermelding van de groep of  de collectieve ten-
toonstelling, zo merkt Wigley terecht op, werd er echter niet 
gemaakt. Hij verbaast er zich dan ook over dat die lectuur van 
het werk van Matta-Clark sindsdien gemeengoed is gewor-
den: de tentoonstelling in het Bronx Museum of  Arts is heus 
niet de enige tentoonstelling die een gelijkschakeling door-
voerde, dichter bij huis bezondigde ook bijvoorbeeld het M 
HKA er zich aan (Gordon Matta-Clark: Anarchitectuur, 2012). 
Temeer daar Matta-Clark in het veelvuldig herdrukte en geci-
teerde interview van Liza Bear uit 1974 voor het tijdschrift 
Avalanche uitdrukkelijk tegensprak dat Splitting een voor-
beeld van ‘anarchitectuur’ was. Waarom, vraagt Wigley, 
hebben auteurs deze duidelijke verklaring stelselmatig gene-
geerd, terwijl ze tegelijk buitensporig veel aandacht hechtten 
aan zijn uitspraken en geschriften?
 Wigley argumenteert dat Matta-Clark de architecturale 
snedes gelijktijdig met het ‘anarchitectuurproject’ heeft 
ontwikkeld, maar dat ze niet onder dezelfde noemer vallen. 
Het bekende telegram dat Matta-Clark in december 1973 
vanuit Amsterdam naar zijn kompanen stuurde bevat tallo-
ze ‘anarchitecturale’ ideeën, maar geen enkele ervan bevat 
het voorstel tot het versnijden van een gebouw. Bij de ande-
re groepsleden wist Wigley nog tientallen beelden te 
bemachtigen waaruit blijkt dat ‘anarchitectuur’ niet Matta-
Clarks persoonlijke project was, maar een uitgesproken 
groepsaangelegenheid. De verschillende leden hadden elk 
hun eigen invalshoek en aandeel.
 In het boek traceert Wigley als een bedreven speurder de 
sporen van de tentoonstelling Anarchitecture, als was het 
een misdaad. In de vier opeenvolgende hoofdstukken 
beschrijft hij in detail de ‘onopgeloste zaak’, doet hij een 
‘achtergrondcheck’, legt hij de ‘bewijzen’ op tafel, om tot 
slot enkele van de ‘medeplichtigen’ aan het woord te laten. 
Het levert een ongemeen boeiend vertoog op, waarbij voort-
durend nieuwe feiten en inzichten over Matta-Clarks werk 
aangedragen worden. Wigleys bijwijlen narcistische schrijf-
stijl en maniëristische formuleertrant – ongetwijfeld een 
overblijfsel van zijn onderzoek over Jacques Derrida en de 
deconstructie in de architectuur – beginnen echter na een 
tijd wat te vervelen. Hoe grondig zijn bewijsvoering ook is, 
de doorgedreven metaforiek die hij hanteert van het foren-
sisch onderzoek komt nogal jongensachtig over en dreigt 
soms zelfs het sérieux van zijn betoog te ondermijnen. Dat 
belet evenwel niet dat zijn boek nu al mag gelden als stan-
daardwerk binnen de kritische en historische receptie van 
het werk van Matta-Clark.
 Dat kan niet meteen gezegd worden van Gordon Matta-
Clark: Anarchitect. De opgenomen essays, over de kunstenaar 

Melencolia I (detail), Albrecht Dürer, 1514

Laatste twee frames van ‘Anarchitecture Show VII’, 1974
© GMC Estate, foto Gordon Matta-Clark
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en modernistische architectuur (Antonio Sergio Bessa), het 
sociale karakter van zijn sculpturen (Cara M. Jordan) of  de 
mogelijke relatie ervan met de geschriften van Georges 
Bataille (Xavier Wrona), grossieren in gekende feiten ener-
zijds of  louter speculatieve beweringen anderzijds. Ronduit 
ergerlijk is de poging van elk van de drie auteurs om aan het 
eind van het essay de hedendaagse relevantie van de kunste-
naar en zijn werk mee te geven – het was duidelijk een collec-
tieve verplichting. Het afsluitende interview met curator 
Jessamyn Fiore, dochter van Matta-Clarks weduwe Jane 
Crawford en verantwoordelijk voor de Estate van de kunste-
naar, biedt weinig meer dan enkele persoonlijke bespiegelin-
gen. Een overbodig boek als dit doet je realiseren dat het 
soms toch beter is om af  te zien van de wens om bij elke ten-
toonstelling een catalogus te maken. Wouter Davidts

p  Mark Wigley, Cutting Matta-Clark: The Anarchitecture 
Investigation verscheen in 2018 bij Lars Müller/ Columbia 
GSAAP, ISBN 9783037784273. Antonio Sergio Bessa en 
Jessamyn Fiore, Gordon Matta-Clark: Anarchitect verscheen 
in 2017 bij Yale University Press, ISBN 9780300230437. 

Tamara Horáková + Ewald Maurer. TPX-Index. Tussen 
1996 en 2009 voerde het Oostenrijkse fotografenduo 
Tamara Horáková + Ewald Maurer verschillende experi-
menten uit met de Polaroid TPX radiografische instant 
film. Dit soort film werd vooral gebruikt binnen de medi-
sche wereld of  door veiligheidsdiensten, omdat het net 
zoals een röntgenapparaat in staat is om door dingen heen 
te kijken en zo een onderliggende, voor het menselijk oog 
niet onmiddellijk waarneembare, wereld bloot te leggen. 
Een publicatie, uitgegeven door Camera Austria binnen 
haar reeks monografische publicaties gewijd aan heden-
daagse fotografen, brengt nu die experimenten samen. Ze 
passen binnen de hedendaagse preoccupatie met ‘het foto-
grafische’: een exploratie van de wijze waarop de introduc-
tie van het eerste mechanische apparaat om beelden te 
maken onze (visuele) verhouding tot de wereld ingrijpend 
heeft veranderd.
 Het boek bevat honderdtwaalf  fotografische afbeeldin-
gen, met telkens een beeld op de rechterpagina. Elk beeld is 
op bijna ware grootte afgedrukt. De titel bevindt zich onder-
aan een voor de rest lege linkerpagina, en is telkens op 
dezelfde manier samengesteld: hij begint met ‘TPX-Index’, 
gevolgd door een nummer, de naam van de serie waartoe 
het beeld eventueel behoort, een korte aanduiding van het 
onderwerp, en ten slotte het moment van productie, met 
vermelding van de ingestelde (en meestal erg lange) sluiter-
tijd. Aan de serie beelden gaan vier pagina’s vooraf  waarop 
in verschillende talen de handleiding voor het hanteren van 
de TPX-film gereproduceerd wordt. De tekst beklemtoont 
het strikte protocol dat gevolgd moet worden voor het wel-
slagen van de opname, maar door elke handeling in een 
andere taal te presenteren (Frans, Duits, Engels, Nederlands, 
Italiaans, Spaans en Zweeds) verliest de lezer uiteindelijk 
zijn greep op het proces zodat het precieze productieproces 
van het beeld obscuur blijft. Het mysterie van het fotogra-
fisch proces blijft intact. 
 Net zoals elk polaroidbeeld is de TPX-polaroid een direct 
positief  procedé: na afloop van het proces verschijnt meteen 
een positieve print. Dit eindbeeld is een contactdruk die ont-
staat door het op een flinterdun negatief  geregistreerde 
licht chemisch over te dragen op een papieren drager waar 
het dan transformeert in een positief. De rol van het nega-
tief  is daarna uitgespeeld, en het verdwijnt dan ook meestal 
in de prullenmand. En precies omdat het negatief  niet kan 
hergebruikt worden, is de polaroid meteen ook een uniek, 
niet reproduceerbaar beeld, wat indruist tegen de produc-
tiewijze van de reguliere analoge (en digitale) fotografie. Dit 
alles schenkt het een uitgesproken materialiteit (iets wat in 
de vertaling naar een gedrukt beeld echter gedeeltelijk ver-
dwijnt). 
 Bij de TPX-film wordt die materialiteit nog versterkt 
omdat de foto meteen na ontwikkeling en fixatie moet 
gelakt worden. Dat aflakken moet daarenboven onder zeer 
specifieke omstandigheden plaatsvinden, zo niet dreigen er 
strepen te ontstaan, wat in het geval van de experimenten 
van Horáková + Maurer vaker wel dan niet lijkt te gebeu-
ren. Die strepen zorgen voor een extra scherm tussen kijker 
en afgebeelde wereld waardoor het beeld nog sterker als een 
fotografisch object wordt ervaren dan wel als een transpa-
rante weergave van ‘iets’ daarbuiten in de wereld. De TPX-
film verschilt verder ook nog op drie andere manieren van 
een ‘normale’ polaroid. Ten eerste is het een zwart-witbeeld, 
geen kleurenfoto. Ten tweede is het een orthochromatische 
film die ook het onzichtbare spectrum van het licht vat, 

waardoor het de wereld wezenlijk anders capteert dan een 
reguliere zwart-witfoto. Ten derde vereist het een veel lan-
gere belichtingstijd, van enkele seconden tot soms wel enke-
le uren. Het resultaat van al deze eigenaardigheden? 
Onvatbare beelden die ‘nergens’ op lijken.
 Toch gaat het Horáková + Maurer niet zozeer om deze 
bevreemdende visuele effecten. Hun werk is geen poging 
om de kijker te epateren met visuele vondsten of  intrigeren-
de abstracte vormen, daarvoor zijn de opgewekte effecten 
niet spectaculair genoeg. De beelden zijn te duister, te wazig, 
te dof, te lusteloos ook: ze sprankelen niet, ze spreken niet. 
Het afgebeelde komt nooit echt tot leven, maar blijft een 
spectrale verschijning, een ijle spookgestalte. Het is alsof  
het afgebeelde nooit echt aankomt in het beeld, alsof  het 
daar ongrijpbaar voor de camera – ook al heeft die er erg 
lang naar getuurd – blijft hangen in een ontoegankelijke 
ruimte. Dat Horáková + Maurer stelselmatig kiezen voor 
eerder banale onderwerpen versterkt de inherente saaiheid 
van de beelden nog. Ze richten hun camera simpelweg op 
het invallende licht in hun atelier, op kleine voorwerpen die 
her en der rondslingeren, op de apparatuur die er staat, 
soms op het productieproces zelf. Het fotografisch beeld 
wordt hier minder gedacht als een drager van visuele infor-
matie, als een instrument van communicatie, dan als de 
uitkomst van een strakke procedure. Het zijn metabeelden 
die het fotografisch proces zelf  centraal stellen en daarbij 
suggereren dat het fotografische zich niet zozeer manifes-
teert in het eindresultaat maar in de heteronomie van een 
proces dat zich automatisch ontplooit en waarin de foto-
graaf  slechts een beperkte rol speelt. Het voortdurende, en 
uitermate frustrerende, uitstel van een ‘leesbaar’ onder-
werp, verschuift de aandacht van de kijker van het eindre-
sultaat naar het proces. Steven Humblet

p Tamara Horáková + Ewald Maurer, TPX-Index verscheen 
in 2018 bij Camera Austria, Graz, ISBN 9783903911407.

Lezersbrief
Reactie op ‘Modernistische herinneringen. Over de actualiteit 
van Günther Förg’ van Sven Lütticken, De Witte Raaf nr. 194

Wij waren, Günther Förg en ik, Freunde fürs Leben. Ik kwam 
bij hem thuis in de jaren tachtig: een huis stralend in een 
lichtzinnige, geel getinte sfeer, die de zachte kleuren van de 
rococo mengde met de superieure toonzetting van Godard. 
Zijn huis in München, met een lichte, Frans aandoende 
Beierse sfeer, weerspiegelde duidelijk Günthers karakter. 
Maar in zijn hart was het een gewoel van onduidelijke 
obsessies die we nog het beste kennen uit de films van 

Fassbinder. Ik heb Förg nooit anders kunnen zien dan als 
medespeler in een van Fassbinders films, deelgenoot van 
diens Deutsche Angst. De filmer was een onbereikbare, want 
in de filmstudio’s levende legende. De echte Förg werd een 
goede vriend van mij.
 In tegenstelling tot wat Sven Lütticken denkt, heeft de 
kunstpolitiek van Rudi Fuchs in het Stedelijk niet het Förg-
concept tot stand gebracht. Denkt Lütticken echt dat het 
Stedelijk, en Rudi Fuchs in het bijzonder, een beslissende 
invloed had op het werk van Förg? Of  bedoelt hij het omge-
keerd? Ik geloof  in ieder geval niks van zijn suggestieve en 
occulte verbanden; andere verbindingen zijn veel relevan-
ter. Bijvoorbeeld die met zijn financiers in Stuttgart. Förg 
kende zo ongeveer de hele Duitse kunstscene persoonlijk. 
Met hem op stap werd de Duitse kunstwereld een open 
gebouw. Een kennismaking met opmerkelijke verzamelaars 
die zich via zijn galerie Grässlin in de omgeving van 
Stuttgart bewogen. Mercedes Benz-medewerkers maakten 
duidelijk dat de provinciale artistieke politiek van het 
Stedelijk, toen en nu, niets van doen had met de echte kapi-
talistische sfeer van de kunstmarkt.
 Lütticken toont zich overduidelijk ongevoelig voor de fijn-
zinnige sfeer van Förgs werk, in het bijzonder de belangrijke 
impuls die uitging van Fassbinder. Terwijl Lüttickens bête 
noire, Rudi Fuchs, in Leiden en Eindhoven in de jaren zeven-
tig intensief  de wereld van Greenberg en anderen onder-
zocht, zorgde de filmer voor een ongelooflijke artistieke 
omwenteling. De re-enscenering van de Franse avant-garde 
uit de jaren zestig, aangevuld met een laag Duitse avant-gar-
de. Een door de oorlog nogal traag op gang gekomen sfeer 
waarop Fassbinder een prachtige filmische blik ontwikkel-
de, die Förg met hem deelde. Die jaren tachtig zijn helemaal 
weggewerkt in de tentoonstelling in het Stedelijk anno 
2018. Die periode eindigde begin jaren negentig met een 
door Flip Bool geïnitieerde tentoonstelling in het Haagse 
Gemeentemuseum.
 Förgs uitspraak over de inspiratie die de kleuren van 
Brigitte Bardots nachtjapon in Godards Le Mépris voor hem 
vormden, is het mooiste bewijs van zijn cinematografische 
inspiratie. Lütticken laat dat in zijn beschouwing onbespro-
ken. Hij kijkt als een blinde, dove toeschouwer en ziet alleen 
de sensatie van de museale kunst. Dat is de kunst van 
Eindhoven, Den Haag en Amsterdam, de drie werkplekken 
van Fuchs, waar je toch Hitchcock en Hollywood, Godard 
en de nouvelle vague mist. Authentiek Hollywood in de 
Godard-versie, verbonden met het Duitse (melo)drama: het 
is allemaal verboden terrein. De sfeer van Förgs jaren tach-
tig, zoals Fassbinder, dat opmerkelijke genie, die perfect ver-
beeldde, film na film: Fuchs noch Lütticken hebben er enig 
idee van. Ze kennen het wonder van Le Mépris niet, een 
kernpunt in Günthers denken. Fuchs en Lütticken betwis-
ten elkaar de nalatenschap van Förg, maar op volkomen 
niet ter zake doende gronden.
 Alles wat je over Godard zegt heeft altijd ook betrekking op 
het werk van Förg. En diens uitspraken over Godard illumi-
neren niet alleen Godards films, maar ook zijn eigen spiege-
lende fotowerken. Het spiegelende oppervlak is als het 
scherm van een artistieke computer, die steeds nieuwe 
aspecten aan zijn werk toevoegt. De spiegelende omgeving 
van Förg is een voortzetting van die van Fassbinders spiege-
lende wereld, bijvoorbeeld in Martha (1974). Net als Martha 
verkeren de protagonisten van Förg in een kunstmatige 
omgeving, die de zielenpijn van de Duitse naoorlogse gene-
ratie perfect symboliseert. Zonder te beschikken over de cult-
status van Fassbinder, was Förg toch de personificatie van 
vele mogelijke personages in diens films. Hij speelt de natuur-
lijke hoofdrol die, bij toeval, niet is opgemerkt. Paul Groot

Nieuws
Kabinet stimuleert succesvolle honorariumrichtlijn. 
Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat het Mondriaan 
Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 800.000 
euro krijgt binnen het kader van de honorariumrichtlijn. 
Deze richtlijn werd in 2017 door Beeldende Kunst Nederland 
(BKNL) geïnstalleerd om tot betere vergoedingen te komen 
van kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. 
Dankzij de richtlijn is het aantal musea en instellingen dat 
kunstenaars honoreert in een jaar tijd verdubbeld. De stimu-
leringsbijdrage van het Mondriaan Fonds blijkt hierbij cruci-
aal. De initiatiefnemer BKNL zal daarom de richtlijn voortzet-
ten en de richtbedragen opnieuw indexeren. Met het extra 
budget dat door het kabinet beschikbaar wordt gesteld, kan 
via het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria van 
het Mondriaan Fonds de richtlijn komende twee jaar worden 

Tamara Horáková + Ewald Maurer,  
TPX-Index 64/Less/1998-12-27T17:05-20:00, 1998
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gestimuleerd. Instellingen die de richtlijn toepassen, kunnen 
een gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de honoraria 
die zij betalen aan beeldend kunstenaars. BKNL wijst er ech-
ter op dat instellingen zonder deze compensatie niet kunnen 
voldoen aan de richtlijn. Om duurzame toepassing van de 
richtlijn verder te garanderen is het cruciaal dat er na 2020 
extra budget beschikbaar komt voor de instellingen. (bknl.nl 
en mondriaanfonds.nl)

Vlaamse regering trekt werkingssubsidies cultu-
reel-erfgoedorganisaties op. Op voorstel van minister 
van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering de totale 
subsidiepot voor de vijfjarige werkingssubsidies aan cultu-
reel-erfgoedorganisaties met 9,6 miljoen euro opgetrokken 
tot een jaarlijks totaalbedrag van 37 miljoen euro. De 
Vlaamse museumsector klaagde al vele jaren over onder-
subsidiëring. Voor de kunstmusea tekent er zich een diffe-
rentiatie af: volgens de strategische visienota cultureel erf-
goed moet M HKA uitgroeien tot ‘een volwaardig Vlaams 
hedendaags kunstmuseum met een uitstraling, schaal-
grootte, bereik en relevantie op landelijk en internationaal 
niveau’. De subsidie voor het museum wordt opgetrokken 
met 450.000 euro tot 5.350.000 euro. Bovendien zal het 
museum als ‘erfgoedbibliotheek landelijk niveau’ nog 
200.000 euro extra ontvangen om zich toe te leggen op het 
beheer en de ontsluiting van kunstenaarsarchieven. De 
andere kunstmusea kennen een merkelijk lichtere subsidies-
tijging: Mu.Zee (125.000 euro), Fotomuseum Antwerpen 
(275.000 euro), Middelheimmuseum (175.000 euro), 
S.M.A.K. (225.000 euro), M - Museum Leuven (275.000 
euro), MSK Gent (275.000 euro). (kunstenenerfgoed.be)

Caermersklooster wordt presentatieplek beeldende 
kunst. Het voormalige Provinciaal Cultuurcentrum in het 
Gentse Patershol wordt op initiatief  van de stad Gent een 
nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende 
kunst. Een externe jury selecteerde de kandidatuur van 
Nucleo, de organisatie achter meer dan 150 kunstenaarsa-
teliers in Gent, en het collectief  Smoke & Dust (019) als 
nieuwe artistieke uitbater. De twee organisaties richtten 
daartoe Kunsthal Gent vzw op. Deze vereniging zal naast 
het tentoonstellen van beeldende kunst ook sterk inzetten 
op de ontwikkeling van kunstenaars en kunstenorganisa-
ties. Het programma zal een mix van opkomend talent en 
gevestigde waarden bevatten, van lokale, nationale en 
internationale kunstenaars. Daarmee moet Kunsthal Gent 
een leegte invullen in het Gentse kunstenlandschap: er zou 
namelijk nood zijn aan een professioneel en zichtbaar plat-
form voor beeldende kunst, met een eigen positie tussen de 
kunstscholen en de vele kleinschalige initiatieven die Gent 
rijk is, de grote instituten zoals S.M.A.K. en de professionele 
galerieën. Ook de structurele partners Art Cinema OFFoff, 
Curatorial Studies en das Kunst zullen activiteiten in het 
Caermersklooster ontplooien. Kunsthal Gent organiseert 
een feestelijk openingsweekend van vrijdag 25 tot en met 
zondag 27 januari om de nieuwe artistieke invulling aan 
het publiek voor te stellen. Maar intussen loopt er reeds een 
programma met gratis activiteiten, bestaande uit lezingen, 
performances, debatten en presentaties. Art Cinema OFFoff  
voorziet een filmprogramma, en een deel van het postgra-
duaat Curatorial Studies vindt er plaats. (kunsthal.gent)

Amsterdam Art Weekend en RijksakademieOPEN. 
Van 22 tot 25 november vindt Amsterdam Art Weekend 
plaats. Zo’n dertig galerieën openen hun deuren en organi-
seren speciale tentoonstellingen, performances, lezingen en 
kunstenaarsgesprekken. Kunstenaarswerkplaatsen, musea 
en instituten leveren bijdragen in de vorm van videokunst, 
performances, debatten en tentoonstellingen. Er doen meer-
dere grote kunstinstituten mee aan het Amsterdam Art 
Weekend, waaronder EYE, het Stedelijk Museum en Foam. 
Op 23, 24 en 25 november openen 45 residerende kunste-
naars van de Rijksakademie de deur van hun atelier. Naast 
deze atelierpresentaties zijn er tijdens Rijks akademieOPEN 
onder meer films, performances en rondleidingen. Meer info 
via amsterdamart.com en rijksakademie.nl.

Nieuwe ruimte B scene en verhuis Tim Van Laere 
Gallery. In Antwerpen is aan de Cockerillkaai 31 in okto-
ber de nieuwe kunstruimte B scene geopend met een ten-
toonstelling van Günther Förg, die nog loopt tot 13 januari. 
Het concept voor de ruimte is gecreëerd door een samenwer-
king tussen architect Luc Binst en curator Luk Lambrecht.
 Tim Van Laere kondigt aan dat hij zijn galerie van het 
‘oude Antwerpen Zuid’ naar het ‘Nieuwe Zuid’ verhuist, 
een beweging die de laatste tijd al vaker te zien was in de 
havenstad. Van Laere heeft beroep gedaan op OFFICE 

Kersten Geers David Van Severen voor zijn nieuwe onderko-
men. Het wordt naar eigen zeggen een stedelijk gebouw, 
ambigu en direct, waar kunst in een set van vijf  kamers 
centraal zal staan en zichtbaar en toegankelijk zal zijn voor 
iedereen in de stad. (bscene.be en timvanlaeregallery.com)

Alessandra Covini wint Prix de Rome Architectuur 
2018. Op 18 oktober ontving architect Alessandra Covini 
(1988, Milaan) de Prix de Rome Architectuur 2018 uit 
handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Covini won de onderscheiding 
voor Amsterdam Allegories, een ontwerpvoorstel voor het 
Sixhaven-gebied in Amsterdam-Noord. Bij de prijs hoort 
een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de 
American Academy in Rome. De Prix de Rome Architectuur 
wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een getalenteerde 
jonge architect, stedenbouwer of  landschapsarchitect. 
(prixderome.nl)

Wissels
Directeur Mondriaan Fonds vertrekt naar Neder-
lands Fotomuseum. Birgit Donker (1965) is op 15 novem-
ber in dienst getreden als directeur van het Nederlands 
Fotomuseum. Zij volgt Ruud Visschedijk op, die het insti-
tuut zeventien jaar leidde. Donker was sinds 2012 directeur 
van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds 
voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarvoor werkte 
ze voor NRC Handelsblad, onder meer als hoofdredacteur 
en als kunstverslaggever. In de periode van haar directeur-
schap bij Mondriaan Fonds heeft zij de gevolgen moeten 
opvangen van de zware bezuinigingen op erfgoed en vooral 
ook beeldende kunst (ruim dertig procent). In het beleid 
van het fonds stonden zichtbaarheid, samenwerking en 
opdrachtgeverschap centraal. Inmiddels heeft het fonds 
extra geld gekregen, onder meer voor talentontwikkeling 
van kunstenaars en voor cultureel erfgoed. Donker trad de 

Kunsthal Gent
© Michiel De Cleene
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ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
20/11–22/11

LOOP BARCELONA
Charlotte Dumas

23/11–25/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
23/11–19/01 
Opening: 23/11, 17:00–21:00

SOFTWARE GARDEN
Rory Pilgrim

GALERIE ONRUST
15/11-18/11

ART DÜSSELDORF
Arno Nollen, Arnulf Rainer, Emma Talbot, Toon Verhoef, 
Robert Zandvliet, Ina van Zyl

23/11 – 29/12 
Opening: 23/11, 17:00–19:30

EEN ANIMATIE
Arno Nollen

23/11–25/11

ART AMSTERDAM

GALERIE FONS WELTERS
23/11–12/01

SHAKE A FACE
Gabriel Lester

23/11–12/01 
front space

CASINO COPERNICUS
Sam Samiee

23/11–25/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
19/01–02/03

GROEPSTENTOONSTELLING
Tom Claassen, Folkert de Jong, 
Job Koelewijn, Maria Roosen, 
Berend Strik

WILLEM BAARS 
PROJECTS
27/10–24/11

Joost Van Den Toorn & Morgan Betz
(Beelden & Collages)

SLEWE GALLERY
23/11–22/12

THE PRESENT, PRESENT, PRESENT
Paul Drissen

23/11–25/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
19/01–23/02

Ruud Kuijer, Lon Pennock

GALERIE VAN GELDER
23/11–30/01  
Alongside a solo show in the Stedelijk Museum Amsterdam 
in GvG

HERE AND HERE AND HERE
Lily van der Stokker

23/11–05/01 
Opening: 23/11 
AMSTERDAM ART WEEKEND 
in AP

WJM Kok
23/11–25/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
16/02–03/04 
Opening: 16/02, 19:00–21:00 
in GvG

NICOLAS CHARDON

GALERIE RON MANDOS
10/11–29/12

NATURALLY POSTNATURAL
Krištof Kintera

10/11–29/12

VOETSTOOTS
Kendell Geers

20/11–22/11

LOOP BARCELONA
Hans Op de Beeck

05/12–09/12

UNTITLED MIAMI BEACH
Troika, Muntean / Rosenblum, Boris Tellegen, 
Inti Hernandez

12/01–16/02

STATIC MYTHOLOGIES
Daniel Arsham

THE MERCHANT HOUSE
02/11–19/01 
Opening during Amsterdam Art Weekend 23/11, 17:00–21:00 
Concert 25/11, 15:00–17:00 
TMH 5-Year Special 14/12, 19:00

MATTER OF MASTERS: 5 YEARS OF TMH
Dennis Oppenheim, Hilarius Hofstede, 
Craigie Horsfield, Judit Reigl, 
Carolee Schneemann

REUTENGALERIE
t/m 24/11 en daarna tot 22/12 

CONCEPTS IN ABSTRACT ART
wisselende samenstelling met Richard van der Aa, 
Jan Mulder, Maarten Janssen, Marena Seeling, 
Christoph Dahlhausen, Theresa Ferket, Henriette van’t Hoog, 
Oleksiy Koval

12/01–24/02 

THUIS, HOME, HEIMAT en IN TRANSIT
Miloushka Bokma en Andrea Radai 
(installatie met fotowerken en 
olieverfwerken op papier)

 Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

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

kerstvakantie: 23/12–04/01

Bloemstraat 140 
020.423.30.46 

di–za: 13:00–18:00 
mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

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 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

woe–zat, 12:00–18:00 
www.ronmandos.nl

See website for irregular 
opening hours 

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

woe–zat: 13:00–18:00 
www.reutengalerie.com

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 
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ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA

341 Dominic van den Boogerd  Great Temptations. The seduction of painting 392 p 17 x 23 cm € 29,50 ISBN 9789492811363 2018

340 Bart Lodewijks  Calcutta Drawings www.romapublications.org/Calcutta_Drawings - 2018

339 Lily van der Stokker  Friendly Good 224 p 24 x 30,5 cm € 40,00 ISBN 9789492811356 2018

337 Irene Kopelman  Indexing Water. Notes on Representation Vol. 9 68 p 21 x 28 cm € 22,00  ISBN 9789492811332 2018

336 Dana Lixenberg Tupac Biggie 64 p 24 x 34 cm € 22,00 ISBN 9789492811325 2018

335 The Serving Library The Serving Library Annual 2018/19 (Translation) 208 p 21 x 29,7 cm € 25,00 ISBN 9789492811318 2018

334 Nick Geboers AÆUÅÆØ 48 p 24 x 33 cm € 25,00 ISBN 9789492811301 2018

333 De Appel Works and Words 92 p 21 x 29,7 € 20,00 ISBN 9789492811295 2018

332 Olaf Nicolai Foucault in 124 p 17 x 22 cm € 28,00 - 2018

331 Mike Kelley Fortress of Solitude 96 p 17 x 22 cm € 17,50 ISBN 9789492811196 2018

330 Diego Tonus The Presidents’ Hammers 304 p 17 x 24 cm € 30,00 ISBN 9789492811271 2018

329 BRUD / Aditya Mandayam  The Ooze 114 p 12 x 17 cm € 15,00 ISBN 9789492811288 2018

2018_06 advertentie Witte Raaf.indd   1 01/11/2018   14:41

afgelopen jaren ook op als voorzitter van Beeldende Kunst 
Nederland, het overlegforum dat onder andere de honorari-
umrichtlijn beeldend kunstenaars ontwierp. (mondriaan-
fonds.nl en nederlandsfotomuseum.nl)

Niels Van Tomme wordt directeur van Argos. Vanaf  1 
december is Niels Van Tomme de nieuwe algemeen direc-
teur van Argos. Van Tomme volgt Rolf  Quaghebeur op die 
directeur werd bij Kaap. Van Tomme was sinds 2016 direc-
teur van De Appel. Voordien was hij aan de slag als direc-
teur kunst en media bij Provisions Library in Washington 
D.C., en als gastcurator bij het Center For Art, Design and 
Visual Culture in Baltimore. Hij doceerde aan Belgische en 
Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de 
Verenigde Staten waar hij het onderzoek tot doel stelde 
‘naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in het vorm-
geven en bevragen van een rechtvaardige en inclusieve 
maatschappij’. Hij ziet in Argos een kunstinstituut dat 
actief  kan zijn ‘in een diverse grootstedelijke context, met 
veel ruimte voor experiment, reflectie en verandering, zowel 
op artistiek als maatschappelijk niveau’. (argoarts.org)

Lezingen
Lezingen PXL-MAD School of  Arts. Op do 15 november om 
18u30 Johan Grimonprez, met aansluitend de vertoning van 
Shadow World (2016), op wo 21 november om 19u30 Ruudt 
Peters & Anneleen Swillen, op do 6 december om 18u30 Frank 
Maes, op di 11 december om 18u30 Kris Martin, in PXL-MAD 
– School of  Arts, Elfde-Liniestraat 25, gebouw C, Hasselt. Op do 
22 november om 18u30 Rokko Miyoshi, naar aanleiding van 
de groepstentoonstelling Where widowed objects meet orphaned 
ideas in CIAP, Lombaardstraat 23, 3500 Hasselt. ( pxl-mad.be)

DeFKa/SMAHK. Sandberglezing. Op vr 16 november 
om 17u verzorgt Hedwig Fijen, de directeur van Manifesta, 
de veertiende Sandberglezing. Werkplaats, Rolderstraat 21, 
Assen. (defkaresearch.com)

Lezing in Kunsthal Extra City. Op vr 16 november is er 
een kunstenaarsgesprek met Vedran Kopljar en Evelin Brosi 
& Elvis Bonier. Kunsthal Extra City, Eikelstraat 25-31, 
Antwerpen. (extracitykunsthal.be)

Architectuurlezingen in Bozar. Op do 22 november 
spreekt de Nederlandse fotograaf  en kunstenaar Bas 
Princen over zijn foto’s en de intieme relatie tussen archi-
tectuur en landschap die ze in beelden brengen. Op di 11 
december gaan de Ierse architecten Yvonne Farrell en 
Shelley McNamara van het bureau Grafton in op hun archi-
tecturale aanpak. Telkens om 20u in Bozar, Ravensteinstraat 
23, Brussel. (bozar.be)

KASK-lezingen. Op do 22 november Samah Hijawi, op do 
29 november Nikolaus Gansterer en op do 6 december Marc 
Schaevers over Felix Nussbaum. Telkens om 20u, Campus 
Bijloke – Cirque, Louis Pasteurlaan 2, Gent. (schoolofarts 
gent.be)

Artists Talks M HKA. In de reeks kunstenaarsgesprekken 
van M HKA in samenwerking met Antwerpse galerieën is 
op do 22 november Francis Denys te gast, op vr 7 december 
Armen Eloyan (uitzonderlijk in Cinema Zuid), op do 20 
december Dennis Tyfus. Auditorium M HKA, Leuvenstraat 
32, Antwerpen. (muhka.be)

Being with Pedagogy – CIVA. Op za 24 november van 14 tot 
20u organiseert CIVA een debatdag onder de titel Being with 
Pedagogy over het begrip pedagogische experimenten in kunst 
en architectuur, en over het kritisch vermogen en de verant-
woordelijkheid van het hedendaagse onderwijs in een context 
van snelle veranderingen op het vlak van klimaat, cultuur en 
politieke discussie. Sprekers zijn onder meer Christophe Van 
Gerrewey, Patrice Neyrinck, Marc Godts, Claire Moulène, 
Mathilde Villeneuve en Jean-Louis Cohen. Kanal-Centre 
Pompidou / HOUSE 3, Akenkaai, Brussel. (civa.brussels)

Lezingen in S.M.A.K. Naar aanleiding van de tentoonstel-
ling Raoul De Keyser | oeuvre organiseert S.M.A.K. een reeks 

lezingen. Eric Rinckhout bespreekt op zo 25 november de 
invloed van Raoul De Keyser op de schilderkunst in binnen- 
en buitenland. Op zo 16 december brengt Bernard Dewulf  
een poëtische benadering van het oeuvre van De Keyser. Op 
zo 13 januari legt Steven Jacobs de link tussen fotografie en 
het werk van De Keyser. Telkens om 15u in S.M.A.K., Jan 
Hoetplein 1, Gent. (smak.be)

Kmska – Lezingen op zondag. Op 2 december spreekt 
Steven Jacobs over de wijze waarop kunstmusea worden 
voorgesteld in speelfilms. Op 6 januari gaat Sandra Kisters 
in op de publieke beeldvorming van de impressionistische 
beeldhouwer Auguste Rodin en hoe de kunstenaar die zelf  
probeerde te sturen. Telkens om 11u in Thomas More, 
Campus National, Kronenburgstraat 62-66. (kmska.be)

Lezingen in L’iselp. Op di 4 december curator spreekt 
Tania Nasielski over William Kentridge, op wo 5 december 
Nathalie Blanc (Universiteit Paris-Diderot) over vormen in 
hedendaagse kunst binnen een ecologisch perspectief, op di 
18 december Maurizio Cohen over het Luikse architecten-
bureau E.G.A.U. en zijn samenwerking met kunstenaars als 
Pol Bury, Georges Collignon, Noël Randaxhe en Jean Rets. 
Telkens om 18u in L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, 
Brussel. (iselp.be)
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 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

Netwerk Aalst
❑ ‘Concrete, Concrete’ – Sarah Smolders 
[tot 16/12] ❑ ‘Atlas Unlimited’ – Andros 
Zins-Browne & Karthik Pandian [tot 16/12] 

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘Black Mirror’ – Sarah De Vos [tot 
25/11] ❑ Henk Delabie [2/12 tot 16/12] 

Artelli Gallery Antwerp
❑ ‘Faces. Portraits by 7 artists’ – Damien 
Cabanes, Johan Claryse, Jana Coolen, 
Eline De clercq, Karel Fonteyne, Otiniel 
Lins, Albert Pepermans [tot 3/12]  
❑ ‘Doodverf. Nec spe nec metu’ – Tomas 
Vandecasteele [9/12 tot 12/1/2019] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Material Ecstasy’ – Norio Imai [24/11 
tot 23/2/2019] ❑ ‘Cycle’ – Bae Bien-U 
[24/11 tot 23/2/2019] 

B scene
❑ ‘Bouquet’ – Günther Förg [tot 
13/1/2019] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘Het Architectuurkabinet: Stynen kiest 
kunst’ [tot 21/11] ❑ ‘Léon Stynen, 
architect’ [tot 20/1/2019] ❑ ‘BWMSTR 
Label / Zwerfruimte’ [tot 13/1/2019]  
❑ ‘Het Architectuurkabinet: Stynen in 
Chandigarh’ [4/12 tot 20/1/2019] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘TOEKOMSTIGE gebeurtenissen’ – 
Francis Denys [tot 15/12] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Collectie In Transit’ [tot 10/2/2019]  
❑ Bieke Depoorter [tot 10/2/2019]  
❑ Claude Samuel Zanele [tot 10/2/2019] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘25 Years For A Better World (part I) 
– Resonance Room 5’ – Lore Vanelslande, 
Francesco Russo, Marc Claes, Nassermann, 
Lotte Vanhamel... [tot 9/3/2019] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘The Old Up & Down – Circling around 
sculptures by Vic Gentils / Brought 
together by Hans Theys’ – Dries van 
Laethem, Kasper De Vos, Robert Soroko, 
Leendert Van Accoleyen, Simon 
Masschelein [tot 1/12] 
❑ Filip Francis [16/12 tot 20/1/2019] 

Galerie Marion de Cannière 
❑ Karl Van Welden [tot 24/11] 
❑ Ksenia Galiaeva [9/12 tot 12/1/2019] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Next door: Charline Tyberghein’ [tot 
2/12] ❑ ‘Dreamin’ Wild’ – Thom 
Trojanowski, Stevie Dix, Holly Hendry, 
Justin Williams, Faye Wei Wei, Jon 
Pilkington, Malin Gabriella Nordin 
[24/11 tot 13/1/2019] ❑ ‘Next door: 
Bookshop’ [4/12 tot 13/1/2019] ❑ ‘Man 
in the rain’ – David Lynch [19/1 tot 10/3] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Extra States. Nations in Liquidation’ 
– Sanja Ivekovic, Trevor Paglen, Chto 
Delat, Metahaven, Sven Augustijnen... 
[tot 16/12] ❑ ‘De keuze van Guillaume 
Bijl’ – Vedran Kopljar, Evelin Brosi & 
Elvis Bonier [tot 16/12] 

LLS Paleis
❑ ‘Affiniteiten#1 ‘ – Vaast Colson – Nel 
Aerts, Marie José Burki – Mitja Tušek 
[tot 2/12] 

M HKA
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘A 37 90 89: Beyond the Museum’ [tot 
6/1/2019] ❑ ‘ERCOLA (Experimental 
Research Center Of Liberal Arts) 
1968–2018’ [tot 6/1/2019] ❑ ‘Lodgers 
#15: Heterotropics’ [tot 16/12] 
❑ ‘The Wind Egg’ – Haseeb Ahmed [tot 
6/1/2019] ❑ ‘The Perfect Kiss’ – James 
Lee Byars (1932-1997) [tot 20/1/2019] 
❑ ‘L’Art Corrompt l’Argent II’ – Leo 
Copers [tot 2/12] 

Maurice Verbaet Art Center
❑ ‘Private Choices 2: 
caroline&mauriceverbaetcollection’ [tot 
24/2/2019] 

Middelheimmuseum
❑ ‘My Niece’s Pierced Knees’ – Dennis 
Tyfus [tot 17/3/2019] 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
❑ ‘Diasporalia’ – Koen Theys [tot 
13/1/2019] 

Precarious Pavilions 
❑ ‘Precarious Pavilions. Atlas Unlimited 
(Act IV) – Old Harbour of Antwerp’ 
– Karthik Pandian & Andros Zins-Browne 
/ audio-narration in collaboration with: 
Zakaria Almoutlak [16/12 tot 13/1/2019] 

Ruimte Morguen
❑ ‘Unintentional painting ( work in 
proces )’ – Marnik Neven [tot 24/11] 

Shoobil galerie
❑ ‘The Rhythm of Repetition’ – Wonkun 
Jun [tot 25/11] ❑ Kenan Hasimbegovic 
[2/12 tot 13/1/2019] ❑ Daniël 
Peetermans [2/12 tot 13/1/2019] 

Tim Van Laere Gallery
❑ ‘Under Moon’ – Ryan Mosley [tot 
1/12] ❑ ‘Natur und Kultur’ – Armen 
Eloyan [6/12 tot 19/1/2019] 
❑ ‘TVLG_Yard, Sketchbook Cut Up’ – 
Peter Rogiers [6/12 tot 19/1/2019] 

Tommy Simoens
❑ Rirkrit Tiravanija [tot 22/12] 

Trampoline
❑ ‘Storm in een glas water’ – Gerard 
Herman & Stefaan Dheedene [tot 24/11] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Hell I Am’ – Johannes Kahrs [tot 
22/12] ❑ ‘low fixed media show’ – Bart 
Stolle [tot 22/12] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘Full Moon Hunting’ – Stefaan 
Vermuyten [tot 23/12] 

Brugge

Bogardenkapel
❑ ‘En Route!’ – Jinoos Taghizadeh [tot 
29/11] 

Galerie Pinsart
❑ Joost Colpaert [tot 23/12] 

MaZ Foyer
❑ ‘Spiegel Im Spiegel’ – Aline Breucker / 
Pia Burrick [tot 20/12] 

Poortersloge
❑ ‘Merry Go Round’ – Maria Degrève 
[tot 16/12] 

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
❑ ‘descendant’ – Sylvie Eyberg [tot 
24/11] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Histories of a Picture to Come’ – 
Robert Lebeck, Walid Raad, Roy 
Villevoye, Alfredo Jaar... [tot 23/12] 
❑ ‘The Measure of Disorder’ – Teresa 
Cos [tot 23/12] 

Art & Design Atomium Museum (ADAM)
❑ ‘Graphic 58’ [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Nightfever. Designing Club Culture 
1960 – Today’ [21/11 tot 5/5/2019] 

Artelli Gallery Brussels
❑ ‘Serial Killer – part 2’ – Albert 
pepermans [tot 22/12] 

Beursschouwburg
❑ ‘Mural by Carlotta Bailly-Borg’ [tot 
21/12] ❑ Margarita Maximova [tot 
21/12] 

Botanique
❑ Michael Matthys [13/12 tot 
27/1/2019] ❑ Ernest Pignon-Ernest 
[13/12 tot 10/2/2019] 

BOZAR 
❑ ‘Eurotopie in Brussels’ [tot 25/11] 
❑ Chris Marker [tot 6/1/2019] ❑ ‘Beyond 
Klimt. New horizons in Central Europe, 
1914-1938’ [tot 20/1/2019] ❑ ‘Theodoor 
Van Loon. Een caravaggist tussen Rome 
en Brussel’ [tot 13/1/2019] ❑ ‘History of 
Oil Painting’ – Romeo Castellucci [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Singing Masks’ – Honoré 
D’O [tot 12/12] ❑ ‘Cachivache Bugui 
Bugui’ – Joris Van de Moortel [tot 
13/1/2019] ❑ ‘De architectuur van het 
optimisme: het fenomeen Kaunas, 
1918-1940’ [tot 10/12] 

CAB – Art Center
❑ ‘Shaping Light, by Albert Baronian’ 
[tot 15/12] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘RESISTANCE’ [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Carrément !’ – Edward Liddle [tot 
18/11] ❑ ‘Futur proche’ – Zizi Lazer 
[6/12 tot 27/1/2019] 

CIVA Stichting
❑ ‘Kinderstad’ [tot 31/12/2019] 
❑ ‘Victor Horta en Bruxelles’ [tot 31/12] 
❑ ‘Designed Landscapes – Brussels 
1775-2020’ [tot 31/3/2019] 

Contretype
❑ ‘A perte de vue’ – Eric Van Dieren [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Equilibre instable’ – 
Kamel Moussa [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Amnesia (vidéo)’ – Lucille Bertrand 
[tot 13/1/2019] 

Etablissement d’en face projects
❑ John Knight [17/11 tot 6/1/2019] 

Fondation A Stichting
❑ ‘Latinopolis’ – Paolo Gasparini [tot 
16/12] 

Galerie Greta Meert
❑ ‘No turning here!’ – Nathalie Du 
Pasquier [tot 19/1/2019] 
❑ ‘Jielemeguvvie guvvie sjisjnjeli – A 
film inside an image & some related 
works’ – Gerard Byrne [tot 19/1/2019] 

Galerie Jan Mot
❑ ‘Walking Sonic Texts. Sound Poetry 
and Movement in Space. With a 
contribution by Marc Matter’ – Tris 
Vonna-Michell [tot 1/12] ❑ Andrea 
Büttner – Manon de Boer [7/12 tot 
19/1/2019] 

Galeries de l’ERG
❑ ‘Ars Musica: FADING’ – Michel 
Lorand / Jean-Luc Fafchamps [tot 1/12] 

Hopstreet
❑ ‘Grids and Sub-grids’ – Zarah Hussain 
[tot 21/12] ❑ ‘Window Project #16: 
VITRINE’ – Paul Casaer invited by Eva 
Wittocx [tot 21/12] ❑ ‘Fernand est 
toujours mort’ – Johan De Wilde [13/1 
tot 2/3] ❑ ‘Window Project #17: Siemen 
Van Gaubergen invited by Filip Luyckx’ 
[13/1 tot 2/3] 

ING Art Center
❑ ‘Revolutions – Records and Rebels 
1966-1970”’ [tot 10/3/2019] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘A Forest’ – Félicia Atkinson, Deborah 
Levy & Antoine Wang, Diana Duplakova, 
Danièle Aron... [tot 15/12] 

KANAL – Centre Pompidou
❑ ‘Commissions’ – Raffaella Crispino, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Suchan Kinoshita, Emmanuel Van der 
Auwera... [tot 10/6/2019] ❑ ‘The home 
movie factory. A project curated by 
Michel Gondry’ [tot 10/6/2019] 
❑ ‘Onderwerp: Burelen’ – Haim 
Steinbach, Fischli & Weiss, Jenny Holzer, 
Marcel Broodthaers... [tot 7/1/2019] 
❑ ‘As found. Prospective heritage’ [tot 
10/6/2019] ❑ ‘Sheet steel’ – Robert 
Rauschenberg, Julio Gonzalez, César, 
Juan Gris... [tot 10/6/2019] 
❑ ‘Station to Station’ – Jean Prouvé, 
Toyo Ito, Ross Lovegrove, Martial 
Raysse... [tot 10/6/2019] ❑ ‘House 3. By 
ALICE, laboratoire d’architecture suisse’ 
[tot 10/6/2019] ❑ ‘Ieder zijn huis. De 
woning in Belgisch-Congo: 1945-1960’ 
[tot 10/6/2019] ❑ ‘RE-BUILDING 
CASS. The little city inside the building’ 
[tot 10/6/2019] ❑ ‘Identities / The other’ 
– Vito Acconci, Martha Rosler, Chantal 
Akerman, Rineke Dijkstra... [tot 7/1/2019] 
❑ ‘In red and white ‘ [tot 7/1/2019] 
❑ ‘Identiteit/(Anders)zijn’ [tot 7/1/2019] 
❑ ‘De vijf elementen’ – Viswanadhan [tot 
7/1/2019] ❑ ‘Children’s Games’ – Francis 
Alÿs [tot 10/6/2019] ❑ ‘De gevel van het 
Hotel Aubecq’ [tot 10/6/2019] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020] 
❑ ‘The Beginning and The End’ – El 
Anatsui [tot 16/12] ❑ ‘Het vlot van de 
Medusa’ – Serge Vandercam & Hugo 
Claus [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Berlijn 1912-1932’ [tot 27/1/2019] 
❑ Maurice Wyckaert (1923-1996) 
[18/12 tot 24/3/2019] 

La Loge
❑ ‘Leonard Koren and guests ‘ [4/12 tot 
15/12] 

La Verrière
❑ Ismaïl Bahri [tot 1/12] 

MANIERA
❑ Studio Anne Holtrop [tot 24/11] 

Meessen De Clercq
❑ Jannis Schroeder [23/11 tot 22/12] 

NICC Vitrine
❑ ‘Your Flight Is Cancelled (No further 
information is available)’ – Julieta 
Aranda & Anton Vidokle [tot 31/12] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Fragments from an Unfinished Novel’ 
– René Daniëls [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Kunststoff – Gallery of Material 
Culture’ – Koenraad Dedobbeleer [tot 
6/1/2019] 

Xavier Hufkens
❑ Alice Neel [tot 8/12] 
❑ Wyatt Kahn [11/1 tot 16/2] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Us or chaos. Collection a/political’ 
– Franko B, Teresa Margolles, Andrei 
Molodkin, Nancy Spero, David Brognon 
& Stéphanie Rollin... [tot 6/1/2019] 

Musée de la Photographie
❑ ‘Galerie du Soir: Anneke D’Hollander’ 
[tot 20/1/2019] ❑ ‘Les Américains’ – 
Robert Frank [tot 20/1/2019] 
❑ ‘memymom’ – Lisa De Boeck & 
Marilène Coolens [tot 20/1/2019] 
❑ ‘Face to face’ – Manfred Jade [tot 
20/1/2019] ❑ ‘Boîte Noir: Pierre 
Liebaert’ [tot 20/1/2019] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ Nikolaas Demoen [18/11 tot 16/12] 
❑ Atelier Pica Pica & Eline 
Vansteenkiste [13/1 tot 3/2] 

Museum van Deinze en de Leiestreek
❑ ‘De nieuwe morgen – impressionisme, 
symbolisme en expressionisme in 
Vlaanderen’ [tot 27/1/2019] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Snake Eyes’ – Charline von Heyl [tot 
13/1/2019] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het KMSKA’ [tot 31/12] 
❑ ‘Felix De Boeck. Historische 
tentoonstellingen’ [tot 1/9/2019] 
❑ ‘Kabinetten Felix De Boeck’ [tot 
1/9/2019] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
❑ ‘Im Grunde ist es sehr pragmatisch – 
Die Sammlungen von BPS22, SPACE 
Collection und IKOB im Dialog’ [tot 
13/1/2019] 

Genk

C-mine
❑ ‘The World of Tim Burton’ [tot 28/11] 

Gent

AP’ART
❑ ‘Wit, een prikkelende kleurbeleving’ 
– Antonia Lambelé en Etienne van 
Doorslaer [tot 9/12] 

BARBÉ-URBAIN
❑ ‘From you / To me / From me to you’ 
– Rebekka Löffler [tot 25/11] 
❑ ‘Between a rock and a hard place’ – 
Adriaan Verwée, Sofie Middernacht & 
Maarten Alexander, Erlend Gryttbakk 
Wold [30/11 tot 20/1/2019] 

Croxhapox
❑ ‘FOOD MATTERS all you need is the 
lavatory’ [30/11 tot 19/12] 

Design Museum Gent
❑ ‘ Fibre-Fixed. Composites in Design’ 
[tot 21/4/2019] 

Galerie Jan Dhaese
❑ Els Ceulemans [tot 25/11] 
❑ Patrick Conrad [2/12 tot 30/12] 
❑ Kris Dewitte [2/1 tot 10/2] 

Herbert Foundation
❑ ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 
1978’ [tot 2/6/2019] 
❑ ‘Time Extended / 1964-1978. Part III. 
Works and Documents from the Herbert 
Foundation’ – Marcel Broodthaers, 
Daniel Buren, Luciano Fabro, Dan Flavin, 
Gilbert & George, Sol LeWitt, Lawrence 
Weiner... [tot 2/6/2019] 

Kiosk
❑ ‘Plus ultra’ – Daniel García Andújar 
[tot 18/11] ❑ ‘Assembly (KIOSK)’ – 
AGENTSCHAP / AGENCY [1/12 tot 
27/1/2019] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Every Day Words Disappear’ – Johan 
Grimonprez [tot 16/12] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12/2020] 
❑ ‘Verborgen Werelden – Permanente 
collectie’ [tot 30/12/2020] 
❑ ‘De Kabinetten. Kunstcollecties 
Stichting Collectie De Stadshof en 
Museum Dr. Guislain’ [tot 30/12] 
❑ ‘Prikkels. Tussen pijn en passie’ [tot 
26/5/2019] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 
31/12/2019] ❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda 
Steiner en Jörg Lenzlinger [tot 31/12] 
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘Van Bosch tot Tuymans: 
een vitaal verhaal. Herinrichting van de 
vaste collectie’ [tot 31/12/2019] ❑ ‘De 
Pantoloog (danke Schön)’ – Patrick Van 
Caeckenbergh [tot 21/10/2022] 
❑ ‘Verticals’ – Ria Verhaeghe [tot 
21/10/2022] ❑ ‘De dames van de barok. 
Vrouwelijke schilders in het Italië van de 
16de en 17de eeuw’ [tot 20/1/2019] 

SMAK
❑ Raoul De Keyser (1930-2012) [tot 
27/1/2019] ❑ ‘Safe’ – Alfred D’Ursel 
[tot 16/12] ❑ ‘Geloof in Uw Tijd – Karel 
J. Geirlandt en de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst 
(1957-’60)’ [tot 10/2/2019] 
❑ ‘Signal or Noise – The Photographic 
II’ – R.H. Quaytman, Lynn Hershman 
Leeson, Thomas Ruff, David Horvitz, 
Forensic Architecture... [tot 10/2/2019] 

Stadsmuseum Gent – STAM
❑ ‘Het museum van de misdaad’ [tot 
30/4/2019] 

Grimbergen

Prinsenbos
❑ ‘Untitled (Sculpture)’ – Barry 
Flanagan [tot 28/12/2021] 

Hasselt

CIAP
❑ ‘Alda & Armand’ – Leen Voet [18/11 
tot 7/2/2019] ❑ ‘Where widowed objects 
meet orphaned ideas’ – Sara Bachour, 
Anaïs Chabeur, Emile Hermans, Kornel 
Janczy, Rokko Miyoshi, Ingel Vaikla, 
Julita Wójcik / curator: Alicja Melzacka 
[18/11 tot 17/2/2019] 
❑ ‘Minecraft Ecologies’ – Lodewijk 
Heylen [18/11 tot 17/2/2019] 

KRIEG
❑ ‘— Kodak —’ – Andrew Norman 
Wilson [tot 22/11] 
❑ ‘ELITE 18’ – Rachelle Bindels, Manu 
Engelen, Jonas Locht, Dana Saez, 
Miriam Sentler, Cleo Totti [29/11 tot 
13/12] 

Z33
❑ ‘The Politics of Design: Act 1’ [tot 2/12] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ ‘Process’ – Benoît Deneufbourg [tot 
3/2/2019] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘Cresus & Crusoé’ – François Curlet 
[25/11 tot 10/3/2019] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Het verhaal van de visser in beelden 
– Taferelen uit de Mu.ZEE-collectie’ [tot 
16/6/2019] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Collage Museum. SBK visits Verbeke 
Foundation – Collages and assemblages 
from the collection of SBK Amsterdam’ 
[tot 7/4/2019] ❑ ‘Winter exhibition: 
Time within time’ – Annie Debie, Dries 
Verhoeven, Mels van Zutphen, Ivan 
Henriquez, Esther Kokmeijer, Johan 
Opstaele... [tot 7/4/2019] 

Knokke

Cultuurcentrum Scharpoord
❑ Stephan Balkenhol [tot 13/1/2019] 

Galerie Ronny Van de Velde
❑ ‘SELECTION VII’ – Salvador Dali, 
Filip Francis, Guy Mees, Jef Geys, Andy 
Warhol... [tot 16/12] 
❑ ‘Experimental photography in 
Belgium’ – Leo Dohmen, René Magritte, 
Willy Kessels, Paul Joostens, Jef 
Verheyen... [tot 16/12] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ ‘Kronieken’ – Frédéric Penelle, Thierry 
Lenoir, Daniel Nadaud [tot 3/3/2019] 

Leuven

M van Museum Leuven
❑ ‘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 
3/2/2019] ❑ ‘M-collectie. Verzamelen is 
een kunst’ [tot 21/4/2019] ❑ ‘M-collectie 
Kalenderwijzerplaat’ [tot 30/5/2019] 
❑ René Heyvaert (1929-1984) [tot 
10/2/2019] ❑ Vasco Araújo [tot 
17/3/2019] ❑ ‘De Arenbergs’ [tot 
20/1/2019] ❑ ‘Mies van der Rohe Award’ 
[tot 24/2/2019] ❑ ‘Playground Festival 
2018’ [tot 18/11] 

Stuk Kunstencentrum
❑ ‘The End’ – Mika Taanila [tot 16/12] 
❑ ‘Traces Of Apparitions’ – Diederik 
Peeters [tot 16/12] ❑ ‘Playground 
Festival 2018’ [tot 18/11] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘V F D B’ – Mario De Brabandere [tot 
24/2/2019] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘Light to Dark, Dark to Light’ – Stef 
Driesen en Germaine Kruip [tot 
6/1/2019] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘Trébucheurs-piétineurs’ – Arpaïs Du 
Bois [tot 25/11] ❑ Nick Hannes [15/12 
tot 3/3/2019] 

Galerie Transit
❑ ‘Public Spirit’ – Arne Bastien [tot 
16/12] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #12’ – Thé van Bergen 
[tot 21/12] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Ici tout est possible’ – Niki de 
Saint-Phalle [tot 13/1/2019] 

Namur

Musée Félicien Rops
❑ ‘La Zwanze, burlesque & canular. 
De Louis Ghémar à James Ensor’ [tot 
17/2/2019] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Ik ben Gentenaar’ – Pascale Marthine 
Tayou [tot 3/2/2019] ❑ ‘James Ensor 
– Dromen van parelmoer’ [tot 16/6/2019] 
❑ ‘Raoul Servais Museumvleugel’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Transform the local, 
poetry must be made by all – Over de 
internationale uitstraling van een 
collectie Belgische kunst’ [tot 19/5/2019] 
❑ ‘The weather is quiet, cool and soft’ – 
Guy Mees [24/11 tot 10/3/2019] 
❑ ‘Enter #9’ – Revital Cohen & Tuur Van 
Balen [24/11 tot 24/3/2019] 

Otegem

Deweer Gallery
❑ ‘Belgium Calling – Part II ‘ [tot 9/12] 
❑ Günther Förg [tot 9/12] 
❑ Anna Vogel [tot 9/12] 

Galerie 10a
❑ ‘In other places’ – Hanne De Wandel / 
Frans Vercoutere [24/11 tot 30/12] 

Oudenaarde

Centrum Ronde van Vlaanderen
❑ ‘Adriaen Brouwer en de Ronde van 
Vlaanderen’ – Guillaume Bijl [tot 16/12] 

MOU – Museum Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen
❑ ‘Adriaen Brouwer (1605-1638). 
Meester van emoties ‘ [tot 16/12] 

Pamelekerk
❑ ‘Charivari. Ihkv Barok in Oudenaarde 
& Adriaan Brouwer in het MOU’ – 
Gerard Herman, Jan Van Imschoot, Jos 
de Gruyter en Harald Thys, Jimmie 
Durham, Jacques Charlier, Dennis Tyfus... 
[tot 16/12] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘PILOTAGE’ – Antoine Doyen, Laurent 
Impeduglia, Fred Krugger, Frank Miltgen, 
Andrea Radermacher-Mennicken, 
Stéphanie Roland, Bernard Tullen, 
Romain Van Wissen [18/11 tot 3/2/2019] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘Kränker Engel’ – Rui Chafes [tot 
4/12] ❑ ‘The Horror Garden’ – Gosie 
Vervloessem [tot 13/12] 
❑ ‘Being Imposed Upon’ – Vesna Faassen 
& Lukas Verdijk [tot 13/12] 
❑ ‘In de Wind: Carlos Caballero ‘ [tot 
1/1/2019] 
❑ ‘De Wand: Francis Denys’ [tot 
1/1/2019] ❑ Sven Augustijnen & Sammy 
Baloji [tot 13/12] 
❑ ‘In Print. Zeefdrukken, lithografieën, 
linosneden, etsen ‘ – Raoul De Keyser 
[tot 22/12] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘Lolo’s Entanglements – samengesteld 
door Helmut Stallaerts’ – Frank JMA 
Castelyns, Gregor Schneider, Emmanuel 
Van der Auwera, Mitja Tušek, Axelle 
Stiefel... [tot 9/12] ❑ ‘DE MUUR: Cleon 
Peterson’ [tot 20/1/2019] 

Veurne

Emergent
❑ ‘A Moment of Collective Concentration 
during the Expedition’ – Dirk Zoete [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Werelds goed is eb en 
vloed’ – Kasper De vos [tot 6/1/2019] 

Public Spirit
Arne BASTIEN

11.11 >  16.12.2018
& voorstelling kunstenaarsboek 

‘Terrain Vague nr.2’

galerie TRANSIT

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

of na afspraak

Untitled (Vlag I), 2017, ink & collage on paper, 29,7 x 21 cm
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Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Fantômas’ – Caroline Achaintre [tot 
2/12] 

BruthausGallery
❑ Peter Van Ammel – Joëlle Dubois, 
Thierry Mortier, Ana Mazzei [tot 9/12] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Hide and Seek’ – Tiemke Gauderis & 
Luc Hoekx [tot 18/11] 

Welle

Galerie EL
❑ Nora De Decker – Sylvie De Meerleer 
– Alice De Mont – Jo De Smedt – Niek 
Hendrix – Elke Van Kerckvoorde [tot 
9/12/2019] 

Wetteren

Loods 12
❑ ‘Decode of an inner-logical these’ 
– Rik Moens [18/11 tot 16/12] ❑ ‘On the 
Ropes’ – Willem Boel [18/11 tot 16/12] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘Büro komplex – die Kunst der 
Artothek im politischen Raum’ [tot 
28/4/2019] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Pattern and Decoration. Ornament as 
Promise’ – Lee Wagstaff, Christine 
Streuli, Rashid Rana, Dan Hays, Kendall 
Shaw... [tot 13/1/2019] ❑ ‘The Invention 
of the Neue Wilde. Painting and 
Subculture around 1980’ [tot 10/3/2019] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Delta’ – Julia Scher [tot 2/12] 

Suermondt-Ludwig-Museum
❑ ‘Arbeiten auf Papier aus fünf 
Jahrzehnten’ – Walter Dohmen [tot 2/12] 
❑ ‘Meine Bilder sind Notizen’ – Marc 
Riboud (1923-2016) [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Chambre privée – flämische 
meisterwerke aus dem wohnzimmer 
eines sammlers’ [tot 3/2/2019] 

Augsburg

Glaspalast
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
31/12/2019] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘Die Brücke’ [17/11 tot 24/3/2019] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ Nicole Eisenman [tot 17/2/2019] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘REPERTOIRE’ – Arnold Dreyblatt 
[tot 30/12] ❑ ‘100 Jahre Bauhaus. Das 
Eröffnungsfestival’ [17/1 tot 24/1] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘Bilderkeller: Wandmalereien von 
Jürgen Böttcher / Strawalde, Harald 
Metzkes, Ernst Schroeder, Horst 
Zickelbein’ [tot 19/12] 

Berlinische Galerie
❑ ‘As We Used to Float’ – Julian 
Charrière [tot 8/4/2019] 
❑ ‘Freedom. The art of the 
Novembergruppe 1918–1935’ [tot 
11/3/2019] 
❑ ‘Son of a Witch – 10 Years Videoart at 
Midnight’ – Raphaela Vogel [30/11 tot 
11/3/2019] 

DAAD Galerie
❑ ‘Walled Unwalled’ – Lawrence Abu 
Hamdan [tot 9/12] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘The Demon’s Brain’ – Agnieszka 
Polska [tot 3/3/2019] ❑ ‘Painter. 
Mentor. Magician. Otto Mueller and his 
Network in Wrocław ‘ [tot 3/3/2019] 
❑ ‘Whim or Sentiment or Chance ‘ – Sam 
Pulitzer [tot 14/4/2019] ❑ ‘Elephant in 
the room. Sculptures of the Marx 
Collection and the Collection of the 
Nationalgalerie’ [tot 8/9/2019] 
❑ ‘How to talk with birds, trees, fish, 
shells, snakes, bulls and lions – An 
exhibition by Antje Majewski’ [tot 
22/5/2019] ❑ ‘Local Histories. Works 
from the Friedrich Christian Flick 
Collection at Hamburger Bahnhof, the 
Nationalgalerie Collection and loans’ 
[15/12 tot 29/9/2019] ❑ ‘Local 
Histories. Works from the Friedrich 
Christian Flick Collection at Hamburger 
Bahnhof, the Nationalgalerie Collection 
and loans’ [15/12 tot 29/9/2019] 

Haus am Lützowplatz
❑ ‘November. Versuch über eine 
Revolution’ – Robert Barta, Julius von 
Bismarck, Mariechen Danz, Tracey 
Moffatt, Bettina Pousttchi, Katja Strunz 
[tot 18/11] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘The Most Dangerous Game. Der Weg 
der Situationistischen Internationale in 
den Mai 68’ [tot 10/12] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Plateau und Halbfigur – Site-specific 
work’ – Thomas Scheibitz [tot 
12/5/2019] ❑ ‘Things Doing Their Thing’ 
– Kathrin Sonntag [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Routinised Absurdity’ – Aleksey 
Kondratyev, Sandra Lazzarini, Ben Zank, 
uno Calypso... [tot 3/2/2019] 

Kulturforum
❑ ‘ Max Beckmann. The Barbara Göpel 
Bequest’ [tot 13/1/2019] 

Kunstbibliothek
❑ ‘The ABC of Travel. The 150th 
Anniversary of the Kunstbibliothek ‘ [tot 
6/1/2019] 

Kunstgewerbemuseum
❑ ‘Under One Roof – Furniture, Decor, 
Possibilities. Ludwig Mies van der Rohe 
at the Kunstgewerbemuseum’ [tot 30/11] 
❑ ‘Inside Out. Understanding the art of 
furniture making’ [tot 24/2/2019] 

Kupferstichkabinett
❑ ‘ From Rembrandt’s Workshop. 
Drawings from the Rembrandt School ‘ 
[tot 18/11] ❑ ‘Rendezvous. Die 
französischen Meisterzeichnungen des 
Kupferstichkabinetts’ [7/12 tot 3/3/2019] 

KW Berlin
❑ ‘K, A Year with Prem Krishnamurthy’ 
[tot 16/12] ❑ ‘KW Production Series: 
Jamie Crewe and Beatrice Gibson’ [tot 
16/12] ❑ ‘Retrospective 1965–2017’ 
– Beatriz González [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Real Doll Theatre’ – Sidsel Meineche 
Hansen [tot 6/1/2019] ❑ ‘Deliquescing’ 
– Steve Bishop [tot 6/1/2019] ❑ ‘Womb 
Life’ – Tamara Henderson [tot 6/1/2019] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘Gurlitt: Status Report. An Art Dealer 
in Nazi Germany’ [tot 7/1/2019] 
❑ ‘Restless Times. Archaeology in 
Germany’ [tot 6/1/2019] ❑ ‘Crash’ – Lee 
Bul [tot 13/1/2019] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Between Art & Fashion. Photographs 
from the Collection of Carla Sozzani’ [tot 
18/11] ❑ ‘Berlin in der Revolution 
1918/19. Fotografie, Film, 
Unterhaltungskultur’ [tot 3/3/2019] 
❑ ‘Nudes’ – Saul Leiter, David Lynch, 
Helmut Newton [1/12 tot 19/5/2019] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: Ceal Floyer’ [tot 31/8/2019] 
❑ ‘A 37 90 89. Die Erfindung der 
Neo-Avantgarde’ – Jef Cornelis/James 
Lee Byars, Jef Cornelis/Marcel 
Broodthaers [tot 27/1/2019] 
❑ Geta Brătescu [tot 25/1/2019] 

Sammlung Scharf-Gerstenberg
❑ ‘Max Ernst, Sign Thief’ [6/12 tot 
28/4/2019] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘Hey Panopticon! Hey Asymmetry!’ 
– Henrik Olesen [tot 21/12] ❑ ‘Proof of 
Work. Curated by Simon Denny in 
dialogue with Distributed Gallery, Harm 
van den Dorpel, Sarah Hamerman and 
Sam Hart, Kei Kreutler, Aude Launay 
and Anna-Lisa Scherfose’ [tot 21/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Hans Poelzig. Projects for Berlin’ [tot 
3/2/2019] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ ‘Pakui Hardware’ [17/11 tot 
24/2/2019] ❑ Tamara Henderson [17/11 
tot 24/2/2019] ❑ ‘Jahresgaben 
2018/2019’ [17/11 tot 24/2/2019] 

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Bilder einer Sammlung. 50 Jahre 
Kunsthalle Bielefeld ‘ [tot 27/1/2019] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Jahresgaben 2018’ [24/11 tot 
13/1/2019] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Princely Painters’ [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Ernst Ludwig Kirchner‘s Imaginary 
Travels’ [tot 3/3/2019] ❑ ‘Modernist 
Cinema. Film in the Weimar Republic’ 
[14/12 tot 14/3/2019] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Observatory of Spirits / ko da ma’ – 
Akio Suzuki [tot 30/11] ❑ ‘The Flâneur. 
From Impressionism to the Present’ [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Ausgezeichnet #3: Frauke 
Dannert’ [tot 9/12] 
❑ Ulla von Brandenburg [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Erhard Klein Zum 80. Geburtstag’ 
[29/11 tot 17/2/2019] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
❑ ‘Further Thoughts on Earthy Materials’ 
– Nina Hoffmann & Kathrin Sonntag, 
Kris Lemsalu, Chris Curreri, Asana 
Fujikawa, Jesse Wine... [tot 18/11] 
❑ Augustas Serapinas [8/12 tot 
24/2/2019] 

Kunsthalle Bremen
❑ ‘What is Love? Von Amor bis Tinder’ 
– Anselm Feuerbach, Edvard Munch, 
Aristide Maillol, Pablo Picasso, Tom 
Wood, Tully Arnot... [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Geschichte als Skulptur’ – Rosa Barba 
[tot 10/2/2019] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘museum global Paul Klee. A 
Collection Travelling Around the World’ 
[tot 10/3/2019] ❑ ‘museum global. 
Microhistories of an Ex-centric 
Modernism’ [tot 10/3/2019] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘What’s love got to do with it’ – Lutz 
Bacher [tot 6/1/2019] 
❑ Cao Fei [tot 13/1/2019] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘ars viva 2019’ – Niko Abramidis & 
NE, Cana Bilir-Meier, Keto Logua [tot 
20/1/2019] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘Words don’t come easy – money 
doesn’t either’ – Juan Pérez 
Agirregoikoa, Isabella Fürnkäs, Hanne 
Lippard, Eric Peter [24/11 tot 10/2/2019] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Harald Szeemann: Museum of 
Obsessions’ [tot 20/1/2019] ❑ ‘Harald 
Szeemann. Grandfather: A Pioneer Like 
Us’ [tot 20/1/2019] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Container’ – Ulrike Müller [tot 
17/2/2019] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Anthony Cragg in the Ehrenhof’ [tot 
10/2/2019] ❑ ‘With flying colours’ – Walter 
Ophey (1882–1930) [tot 13/1/2019] 

Schmela Haus
❑ ‘Alfred Schmela: A Centenary 
Exhibition’ [24/11 tot 20/1/2019] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘Uncannily Real. Italian Painting of 
the 1920s’ [tot 13/1/2019] 
❑ ektor garcia [tot 2/12] 
❑ ‘Project Iceworm’ – Anastasia 
Mityukova [13/12 tot 27/1/2019] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘When Time Lies’ – Hannah 
Weinberger [16/12 tot 3/3/2019] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Forever New: Frankfurts Old Town – 
Building between Dom and Römer since 
1900’ [tot 10/3/2019] ❑ ‘Hybrid Tbilisi 
– Reflections on architecture in Georgia ‘ 
[tot 13/1/2019] ❑ ‘Houses of the Year 
2018 – The best single-family dwellings’ 
[tot 25/11] ❑ ‘Best Highrises 2018/2019 
– The international highrise award 2018’ 
[tot 3/3/2019] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘Site-specific installation: Die Große 
Illusion’ – Winter/Hörbelt [tot 
17/3/2019] ❑ ‘Reconnecting with the 
World: About the Poetic in Elements and 
Materials’ – Hicham Berrada, Lucy Dodd, 
Sam Falls [tot 13/1/2019] 

Portikus
❑ ‘Mosquito’ – Leo Asemota & Nástio 
[1/12 tot 27/1/2019] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ ‘Wilderness’ – Mark Dion, Jean 
Dubuf fet, Max Ernst, Geor gia O’Keeffe, 
Henri Rous seau, Gerhard Richter... [tot 
3/2/2019] ❑ Maria Lobo da [tot 3/2/2019] 

Städel Museum
❑ Lotte Laserstein (1898–1993) [tot 
17/3/2019] ❑ ‘In the Labyrinth of 
Modernism’ – Victor Vasarely 
(1906–1997) [tot 13/1/2019] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Regionale 19. Talk to me’ [23/11 tot 
6/1/2019] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘The Living and the Dead’ – Anton 
Corbijn [tot 6/1/2019] 

Deichtorhallen
❑ ‘AS IF’ – Ralf Ziervogel [tot 27/1/2019] 
❑ Florian Slotawa [tot 20/1/2019] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Again and against. From the 
Collection of Contemporary Art’ [tot 
19/12/2019] ❑ ‘Honey, I Rearranged The 
Collection #3. Bouncing in the Corner. 
Die Vermessung des Raums’ [tot 
13/1/2019] ❑ ‘It all begins with 
drawing…’ – Lili Fischer [tot 10/2/2019] 
❑ ‘The Video Is the Message. The Media 
Collection of the Hamburger Kunsthalle’ 
[tot 24/2/2019] ❑ ‘Kamikaze’ – Philippe 
Vandenberg (1952–2009) [tot 
24/2/2019] ❑ ‘Tracing the Landscape’ – 
Heinrich Reinhold [7/12 tot 10/3/2019] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘Further Thoughts on Earthy Materials’ 
– Katinka Bock, Jennifer Tee, Judith 
Hopf, Ingo Vetter, Anna Lena Grau... [tot 
25/11] ❑ ‘Bewerberinnen und Bewerber 
für das Arbeitsstipendium für bildende 
Kunst der Freien und Hansestadt 
Hamburg 2019’ [11/12 tot 6/1/2019] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Night Shift’ – FORT [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Klassenverhältnisse – Phantoms of 
Perception’ – Jean-Marie Straub / 
Danièle Huillet, Tobias Zielony, Sigmar 
Polke, Thomas Hirschhorn... [tot 
27/1/2019] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Social Fabric – Teil 2’ – Nevin Aladağ 
[1/12 tot 3/2/2019] ❑ ‘Aleatory 
Structures’ – Teresa Burga [1/12 tot 
3/2/2019] 

Kunstverein Hannover
❑ Slavs and Tatars [17/11 tot 7/1/2019] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘El Lissitzky. The Abstract Cabinet. The 
New Reconstruction’ [tot 31/12] 
❑ ‘Fake News: Original + Fälschung + 
Kopie + … ‘ [tot 31/12] ❑ ‘Anne Collier: 
photographic’ [tot 6/1/2019] 
❑ Florentina Pakosta [tot 13/1/2019] 
❑ ‘The Revolution Will Not Be Televised’ 
– Benjamin Bergmann [tot 10/2/2019] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘200 SISTERS SOUVENIRS. 200 
years of exhibition catalogues, side notes 
and slippery images, a feminist exhibition 
[mis]reading’ – Rebecca Stephany [tot 
30/12] ❑ ‘200 Years of Badischer 
Kunstverein – An Audio Play’ – Volker 
Zander & Felicitas Wetzel, with a 
literary contribution by Ann Cotten [tot 
30/12] ❑ ‘200 Years of Badischer 
Kunstverein: Alliances – Chapter II’ [tot 
1/12] ❑ ‘Kathy Acker / Get Rid Of 
Meaning’ [tot 2/12] ❑ ‘Let’s Perform the 
Archive!’ [tot 18/11] ❑ ‘Members 
Exhibition / Editions 2018/2019’ [18/12 
tot 13/1/2019] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
31/12] ❑ ‘AppArtAward 2016 – 
Highlights’ [tot 31/12] ❑ ‘Open Codes. 
The World as a Field of Data’ [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Art in Motion. 100 
Masterpieces with and through Media’ 
[tot 10/2/2019] ❑ ‘Through the 
Soundproof Curtain. The Polish Radio 
Experimental Studio’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Feedback #3: Marshall McLuhan and 
the Arts’ [tot 6/1/2019] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ Haim Steinbach [tot 27/1/2019] 

Köln

Käthe-Kollwitz Museum
❑ ‘Budapest, Berlin, Amsterdam’ – Eva 
Besnyö (1910–2003) [tot 9/12] 

Museum Ludwig
❑ ‘Do ing the Doc u ment. Pho to graphs 
from Diane Ar bus to Pi et Zwart. The 
Barten bach Do na tion’ [tot 6/1/2019] 
❑ Gabriele Mün ter (1877-1962) [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Pho tog ra phy Room: 
Alexan der von Hum boldt’ [tot 3/2/2019] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Autopsie in Schwarz/Weiss’ – Gert 
Weigelt [tot 27/1/2019] ❑ ‘Bildnisse’ 
– Hugo Erfurth [tot 27/1/2019] 
❑ ‘August Sander Award 2018’ – Francesco 
Neri [tot 27/1/2019] ❑ ‘Masterpieces: 
‘People of the 20th Century’’ – August 
Sander [tot 27/1/2019] 

Temporary Gallery
❑ ‘Straub/Huillet/Cézanne. One Doesn’t 
Paint Souls’ – Jean-Marie Straub/
Danièle Huillet, Peter Handke, Xavier 
Roussel, Benoît Maire, Joëlle Tuerlinckx, 
Gerald Domenig... [tot 16/12] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘The Sunday of Life. Lifestyle in the 
Baroque’ [tot 30/6/2019] ❑ ‘An Eye on 
the Shadows?’ [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Once Upon a Time in America. Three 
Centuries of US-American Art’ [23/11 
tot 24/3/2019] 

Krefeld

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Tailored For Freedom – The Artistic 
Dress in 1900 in Fashion, Art, and 
Society’ [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Volker Döhne: Seeker And Finder’ 
[tot 5/5/2019] ❑ ‘Mom, what is nature 
really?’ – Bik van der Pol [tot 5/5/2019] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘The Flexible Plan: The Rococo in 
Contemporary Art’ – Markus Schinwald, 
Cornelia Badelita, Anri Sala, Karla 
Black, Anke Eilergerhard, Edith 
Dekyndt... [tot 6/1/2019] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘(Re)discovery – The Kunsthalle 
Mannheim from 1933 to 1945 and the 
Consequences’ [tot 1/1/2020] 
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 1/1/2020] ❑ ‘CALLOT. 
Graphische Monumente’ [tot 25/11] 
❑ ‘Constructing the World: Art and 
Economy 1919-1939 and 2008-2018’ 
[tot 3/2/2019] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘The future of drawing: Algorithm / 
The New in the Etzold Collection – 
Episode 2’ [tot 13/1/2019] ❑ ‘The 
cabinet of Ramon Haze ‘ [tot 28/4/2019] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Florence and its Painters: From 
Giotto to Leonardo da Vinci’ [tot 
27/1/2019] 

Haus der Kunst
❑ ‘Generations Part 2: Female Artists in 
Dialogue – Sammlung Goetz in Haus der 
Kunst’ [tot 27/1/2019] ❑ ‘Disjunctures’ 
– Vivan Sundaram [tot 1/1/2019] 
❑ Jörg Immendorff (1945-2007) [tot 
27/1/2019] ❑ ‘Archive Gallery 2018/19: 
Archive in Residence – AAP Archiv 
Künstlerpublikationen / Archive Artist 
Publications’ [tot 9/6/2019] ❑ ‘Capsule 
09: Raphaela Vogel ‘ [18/1 tot 30/6] 
❑ ‘Capsule 10: Khvay Samnang’ [18/1 
tot 30/6] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 19th 
Century’ [tot 31/12] ❑ ‘Fantastic! Alfred 
Kubin and the Blue Rider’ [tot 
17/2/2019] ❑ ‘World Receivers’ – 
Georgiana Houghton – Hilma af Klint – 
Emma Kunz [tot 10/3/2019] 

Museum Brandhorst
❑ Alex Katz [2/12 tot 22/4/2019] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘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 31/12] ❑ ‘Reise nach Jerusalem’ – 
Olaf Metzel [tot 31/12] ❑ ‘PI’ – Roni 
Horn [tot 2/12] ❑ ‘Königsklasse IV: 
Laib, Warhol, Flavin, Rainer, Basquiat’ 
[tot 3/10/2019] ❑ ‘Around us the city. 
The Ann and Jürgen Wilde Foundation ‘ 
[tot 17/1/2019] ❑ ‘The Architecture 
Under King Ludwig II – Palaces and 
Factories’ [tot 13/1/2019] ❑ ‘Grande 

Decorazione. Italian Monumental 
Painting in Prints. Works From Three 
Centuries’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Meese’s Odyssey’ [tot 3/3/2019] 
❑ ‘Politics of Design, Design of Politics’ 
– Friedrich von Borries [30/11 tot 
29/9/2019] 
❑ ‘Sound of Design’ [1/12 tot 31/12] 

Villa Stuck
❑ ‘Never Give Up The Spot’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 3/2/2019] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘21. annual sales exhibition’ [tot 
27/1/2019] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘Nam June Paik Award 2018 – 
Internationaler Medienkunstpreis der 
Kunststiftung NRW’ – Andreas 
Angelidakis, Melanie Bonajo, Antoine 
Catala, Hanne Lippard, Sondra Perry 
[tot 3/2/2019] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘How To See [What Isn`t There]. A 
Group Show of Works From the Burger 
Collection Hong Kong’ [tot 17/3/2019] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Richard Long [tot 16/12] 

Nürnberg

Neues Museum
❑ ‘Art ≠ Propaganda’ – KP Brehmer [tot 
17/2/2019] ❑ ‘ EinBlick-Biennale 2018: 
Glass – Vessel – Object’ [tot 6/1/2019] 

Regensburg

Kunstforum Ostdeutsche Galerie
❑ ‘Schlachter des guten Gewissens. Der 
Zeichner Paul Holz (1883–1938) ‘ [tot 
13/1/2019] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘In Focus: Sigmar Polke in the 
Lambrecht-Collection’ [tot 31/3/2019] 
❑ ‘Sigmar Polke und die 1970er Jahre. 
Netzwerke, Experimente, Identitäten’ 
[tot 10/3/2019] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ ‘Ekstase ‘ – Lovis Corinth, La Monte 
Young / Marian Zazeela, Jean Benner, 
Paul Pfeiffer, Marlene Dumas... 
[tot 24/2/2019] 
❑ Benjamin Bronni [tot 29/9/2019] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Schaufenster Sohm IX: Duchampiana’ 
[tot 6/1/2019] ❑ ‘Wilhelm Lehmbruck. 
Variation and Perfection’ [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Wilhelm Lehmbruck. The Importance 
of the Line’ [tot 24/2/2019] 
❑ Ernst Wilhelm Nay [tot 3/3/2019] 
❑ ‘Marcel Duchamp. 100 Questions. 100 
Answers.’ [23/11 tot 10/3/2019] 

Trier

Generator. Medienkunstlabor Trier
❑ ‘Generator Marx: Kapital / Digital. 
Curated by Peter Weibel’ [tot 9/12] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Museum für Werte’ [tot 9/12] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Einfache Handlungen’ [23/11 tot 
3/2/2019] 

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
❑ ‘Was das Foto verschweigt’ – Bogomir 
Ecker [tot 17/2/2019] 

Von der Heydt-Museum
❑ Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 
[tot 6/1/2019] 

Frankrijk
Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
❑ ‘Paul Bonet (1889-1971). Dessins 
pour reliures compilés par Florian 
Pumhösl’ [tot 20/1/2019] 
❑ Alejandro Cesarco [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Drive-in. Une exposition d’Alexandra 
Midal’ [1/12 tot 6/1/2019] 
❑ ‘Coïncidence(s). Nouvelles acquisitions 
2008/2018’ [1/12 tot 20/1/2019] 

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
❑ ‘Tubologie – nos vies dans les tubes’ – 
Maarten Van Severen, Peter Friedl, 
La Monte Young & Marian Zazeela, 
Rosemarie Trockel... [tot 30/12] 
❑ ‘Siège. L’Objet du discours. Focus sur 
la collection design du Frac Grand-Large’ 
[tot 30/12] ❑ Ève Chabanon et Sacha 
Golemanas [tot 30/12] 

LAAC – Lieu d’Art et Action 
Contemporaine
❑ ‘Nos Incontournables’ [tot 31/12] 
❑ ‘Un autre œil, d’Apollinaire à 
aujourd’hui’ [tot 24/3/2019] 

Lens

Louvre Lens
❑ ‘AMOUR’ – Memling, Fragonard, 
Delacroix, Rodin, Claudel, Niki de Saint 
Phalle... [tot 21/1/2019] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘L’Aventure de la couleur. Œuvres 
phares du Centre Pompidou’ [tot 
22/7/2019] ❑ ‘Jean-Luc Vilmouth, Café 
Little Boy, 2002’ [tot 7/1/2019] 
❑ ‘Environnement chromatique, Carlos 
Cruz-Diez’ [tot 16/9/2019] 
❑ ‘The Well-Tuned Piano in The Magenta 
Lights’ – La Monte Young et Marian 
Zazeela [tot 7/1/2019] ❑ ‘OSMO, Un 
guide pour débutants pour construire le 
cosmos’ [tot 28/1/2019] ❑ ‘Peindre la 
nuit’ [tot 15/4/2019] 

Paris

Bibliothèque Nationale de France
❑ ‘Picasso d’après les maîtres. 
L’influence de l’art ancien dans les 
estampes de Picasso’ [tot 11/2/2019] 
❑ ‘Épreuves d’imprimeur. Estampes de 
l’atelier Franck Bordas ‘ [tot 25/11] 
❑ ‘Les combats de Minuit: dans la 
bibliothèque de Jérôme et Annette 
Lindon ‘ [tot 9/12] ❑ ‘Les Nadar, une 
légende photographique’ [tot 3/2/2019] 
❑ ‘Make it new. Conversations avec l’art 
mediéval – Carte blanche à Jan Dibbets’ 
[tot 10/2/2019] 

Centre Culturel Suisse
❑ ‘An Ideal for Living’ – Alexandra 
Bachzetsis [tot 9/12] 
❑ ‘Les plus beaux livres suisses 2017 
(primés en 2018)’ [tot 16/12] 

Centre Pompidou
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 31/12] 
❑ ‘Musée en oeuvre(s): nouvelle 
présentation des collections contempor-
aines’ [tot 31/12] ❑ ‘Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/12/2019] ❑ ‘Histoire(s) 
d’une collection’ [tot 15/4/2019] 
❑ Franz West (1947–2012) [tot 10/12] 
❑ ‘Le défi’ – Tadao Ando [tot 31/12] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2018’ – 
Mohamed Bourouissa, Clément Cogitore, 
Thu-Van Tran, Marie Voignier [tot 31/12] 
❑ ‘Le Cubisme’ [tot 25/2/2019] ❑ ‘Une 
avant-garde polonaise’ – Katarzyna 
Kobro et Wladyslaw Strzeminski [tot 
14/1/2019] ❑ ‘Photographie, arme de 
classe Photographie. La photographie 
sociale et documentaire en France, 
1928-1936’ [tot 4/2/2019] 

Fondation Cartier
❑ ‘Southern Geometries, from Mexico to 
Patagonia’ [tot 24/2/2019] 

Fondation Louis Vuitton
❑ Egon Schiele / Jean-Michel Basquiat 
[tot 14/1/2019] 

Grand Palais
❑ ‘Eblouissante Venise! Venise, les arts 
et l’Europe au XVIIIe siècle’ [tot 
21/1/2019] ❑ Miró [tot 4/2/2019] 

Jeu de Paume
❑ ‘Politiques du visible’ – Dorothea 
Lange (1895-1966) [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Le temps et l’histoire me recouvrent’ 
– Ana Mendieta (1948-1985) [tot 
27/1/2019] ❑ ‘Apprendre la langue 
(présent continu I)’ – Alejandro Cesarco 
[tot 27/1/2019] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Revolution’ – Simon Fujiwara [tot 
6/1/2019] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ Elad Lassry [tot 9/12] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘L’espace est silence’ – Zao Wou-Ki 
[tot 6/1/2019] ❑ ‘Quelque part dans le 
désert’ – Ron Amir [tot 2/12] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Picasso. Bleu et rose’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Orsay vu par Julian Schnabel’ [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Renoir père et fils. 
Peinture et cinéma’ [tot 27/1/2019] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Les contes cruels de Paula Rego’ [tot 
14/1/2019] 

Musée du Louvre
❑ ‘Throne’ – Kohei Nawa [tot 14/1/2019] 
❑ ‘Gravure en clair-obscur’ – Cranach, 
Raphaël, Rubens… [tot 14/1/2019] 
❑ ‘Un rêve d’Italie. La collection du 
marquis Campana’ [tot 18/2/2019] 

Musée du Luxembourg
❑ Alphonse Mucha (1860-1939) [tot 
27/1/2019] 

Musée national Eugène Delacroix
❑ ‘Une lutte moderne. De Delacroix à 
nos jours ‘ [tot 3/12] 

Een andere visie op kunst, de perfecte gids op reis.
Meer dan 500 referenties, in een handig pocketformaat.

KUNST IS MEER

door Jan Laurens Siesling

het leest als een roman

Een uitgave van arte libro online en in de boekhandel
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Palais de Tokyo
❑ ‘ON AIR – Carte Blanche à Tomás 
Saraceno ‘ [tot 6/1/2019] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘Fernand Khnopff (1858-1921). Le 
maître de l’énigme’ [11/12 tot 17/3/2019] 
❑ Jean Jacques Lequeu (1757-1826) 
[11/12 tot 31/3/2019] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut
❑ ‘Rodin et les mouvements de danse’ 
[tot 6/1/2019] ❑ ‘Danser brut’ – Georges 
Méliès, Charlie Chaplin, Valeska Gert, 
Dennis Oppenheim, Arnulf Rainer, Adolf 
Wölfli, Vaslav Nijinski... [tot 6/1/2019] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ ‘Thinking through other artists’ – 
Rosalind Nashashibi / Lucy Skaer [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Provenance’ – Amie Siegel 
[tot 6/1/2019] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ Senga Nengudi [tot 17/2/2019] 
❑ Lucia Nogueira [tot 20/1/2019] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Everybody Razzle Dazzle: take a ride 
on the Dazzle Ferry by Peter Blake’ [tot 
6/4/2019] ❑ ‘Op Art in Focus’ [tot 
5/7/2020] ❑ ‘Display: Ideas Depot’ – 
Layla Curtis,  Salvador Dalí, Chris Ofili 
[tot 21/7/2019] ❑ ‘News From Nowhere’ 
– Moon Kyungwon / Jeon Joonho [23/11 
tot 17/3/2019] ❑ ‘New Times, New 
Pleasures’ – Fernand Léger (1881–
1955) [23/11 tot 17/3/2019] 
❑ Alex Katz [23/11 tot 17/3/2019] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘Wetwang Slack’ – Francis Upritchard 
[tot 6/1/2019] 
❑ ‘Modern Couples. Art, Intimacy and 
the Avant-garde’ [tot 27/1/2019] 

National Gallery
❑ ‘Courtauld Impressionists: From 
Manet to Cézanne’ [tot 20/1/2019] 
❑ Mantegna and Bellini [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Lorenzo Lotto. Portraits’ [tot 
10/2/2019] ❑ ‘Rachel Maclean: The Lion 
and The Unicorn’ [29/11 tot 3/2/2019] 
❑ ‘Landseer’s The Monarch of the Glen ‘ 
[29/11 tot 3/2/2019] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Invisible Landscapes – Act I: Home’ 
– MAIO [tot 24/9/2019] ❑ ‘An Allegory 
of Painting’ – Sarah Pickstone [tot 
18/8/2019] ❑ ‘British Watercolours. 
From the Collection of BNY Mellon’ [tot 
16/12] ❑ ‘The Art of Making Buildings’ 
– Renzo Piano [tot 20/1/2019] 
❑ ‘Oceania’ [tot 10/12] ❑ ‘Invisible 
Landscapes – Act II: Environment’ – 
Dark Matter Laboratories [tot 20/1/2019] 
❑ ‘Klimt/Schiele. Drawings from the 
Albertina Museum, Vienna’ [tot 3/2/2019] 

Tate Britain
❑ ‘Art Now: The Ballad of Saint Jerome’ 
– Jesse Darling [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Turner Prize 2018’ – Forensic 
Architecture, Naeem Mohaiemen, Charlotte 
Prodger, Luke Willis Thompson [tot 
6/1/2019] ❑ Edward Burne-Jones [tot 
24/2/2019] ❑ ‘Figure Totem Beast: 
Sculpture in Britain in the 1950s ‘ [tot 
4/2/2019] 

Tate Modern
❑ ‘Artist rooms: Jenny Holzer’ [tot 
31/8/2019] ❑ ‘ Magic Realism: Art in 
Weimar Germany 1919-33 ‘ [tot 
14/7/2019] ❑ ‘Christian Marclay: The 
Clock’ [tot 20/1/2019] 
❑ ‘Hyundai Commission: 10,145,011’ – 
Tania Bruguera [tot 24/2/2019] 
❑ Anni Albers [tot 27/1/2019] 

Victoria and Albert Museum
❑ 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] ❑ ‘Jameel Prize 5 – 
international award for contemporary art 
and design inspired by Islamic tradition’ 
[tot 25/11] ❑ ‘Censored! Stage, Screen, 
Society at 50’ [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Videogames: Design/Play/Disrupt’ [tot 
24/2/2019] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘No Ordinary Protest’ – Mikhail 
Karikis [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Surreal Science. Loudon Collection 
with Salvatore Arancio’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Staging Jackson Pollock’ [tot 
24/3/2019] ❑ ‘Sweet Feast’ – Ulla von 
Brandenburg [tot 31/3/2019] 
❑ ‘This Is How We Bite Our Tongue’ – 
Elmgreen & Dragset [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Artists’ Film International’ – Tom 
Ireland and Elena Mazzi [tot 2/12] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Celebration Factory’ – Filip 
Markiewicz [tot 9/12] 
❑ ‘BlackBox: Show Me Love’ – 
Philomène Hoël [tot 26/11] 
❑ ‘Buveurs de quintessences’ – Kitty 
Kraus, Claude Closky, Adriana Disman, 
Kelly Mark, Steve Bates... [19/1 tot 7/4] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Spaceship’ – Susumu Shingu [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Peintures des années 1980 
et 1990’ – Michel Majerus, Albert 
Oehlen, Günther Förg, General Idea, 
Jonathan Lasker... [tot 7/4/2019] 

❑ ‘Collection: Stan Douglas’ [tot 
10/3/2019] ❑ ‘Appearance’ – Jeff Wall 
[tot 6/1/2019] ❑ ‘Collection: art & craft’ 
– Wim Delvoye, Vincent Ganivet, Gaylen 
Gerber, Grayson Perry, Elmar 
Trenkwalder [tot 17/3/2019] 
❑ ‘Beyond the New’ – Hella Jongerius & 
Louise Schouwenberg / Guest: Alexandre 
Humbert [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Design City LX Festival: Me craft – 
You industry – We design’ [tot 18/11] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ Emmy van Leersum / Gijs Bakker [tot 
17/2/2019] ❑ ‘Binnenkijken’ – Thijs 
Wolzak [tot 17/2/2019] 
❑ ‘Metamorphosis (1889-1963)’ – Jean 
Cocteau [tot 10/3/2019] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘A Balancing Act’ – Alexander Calder, 
Job Koelewijn, Isabelle Wenzel, Marcel 
Dzama, Daniel Firman... [tot 6/1/2019] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Collectiepresentatie’ [tot 30/12] 
❑ ‘Een Ontembare Kracht. Het kind als 
inspiratiebron voor CoBrA en kunst van 
nu’ – Shinkichi Tajiri, Monster Chetwynd, 
Adelita Husni-Bey, Liz Magic Laser, 
Smarin... [tot 17/2/2019] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘Software Garden’ – Rory Pilgrim 
[23/11 tot 19/1/2019] 

De Appel 
❑ ‘It is here/this will last forever’ – Ben 
Russell [tot 1/12] ❑ ‘A Score, A Groove, 
A Phantom, A Congregation’ – Evan 
Ifekoya [13/12 tot 26/1/2019] 

De Brakke Grond
❑ Sirah Foighel Brutmann en Eitan 
Efrat [16/12 tot 27/1/2019] 

De Oude Kerk
❑ cardiff & miller [24/11 tot 29/4/2019] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ Ryoji Ikeda [tot 2/12] 
❑ ‘The Alchemical Wedding’ – Jan 
Švankmajer [15/12 tot 3/3/2019] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ Masahisa Fukase [tot 12/12] 
❑ ‘Double Enclosure’ – Paul Mpagi 
Sepuya [tot 18/11] ❑ ‘Loading… Works 
from the Foam Collection’ [tot 18/11] 
❑ ‘Apples for Sale’ – Rebecca Sampson 
[tot 16/12] ❑ Persijn Broersen en 
Margit Lukács [23/11 tot 10/2/2019] 
❑ ‘43-35 10th Street’ – Daniel Shea 
[23/11 tot 27/1/2019] ❑ ‘Feast for the 
Eyes – The Story of Food in Photography’ 
[21/12 tot 6/3/2019] 

Galerie Fons Welters
❑ ‘Casino Copernicus’ – Sam Samiee 
[23/11 tot 12/1/2019] ❑ ‘Shake A Face ‘ 
– Gabriel Lester [23/11 tot 12/1/2019] 
❑ ‘Groepstentoonstelling’ – Tom Claassen, 
Folkert de Jong, Job Koelewijn, Maria 
Roosen, Berend Strik... [19/1 tot 2/3] 

Galerie Onrust
❑ ‘Een animatie ‘ – Arno Nollen [23/11 
tot 29/12] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Naturally Postnatural’ – Krištof 
Kintera [tot 29/12] 
❑ ‘Voetstoots’ – Kendell Geers [tot 
29/12] ❑ ‘Static Mythologies’ – Daniel 
Arsham [12/1 tot 16/2] 

Galerie Van Gelder
❑ WJM Kok [23/11 tot 5/1/2019] ❑ Lily 
van der Stokker [23/11 tot 30/1/2019] 

Huis Marseille
❑ ‘Polder Holland – Collectie: Han 
Singels ‘ [tot 2/12] ❑ ‘Teen Spirit Island’ 
– Joscha Steffens [tot 2/12] ❑ ‘En alles 
blijft bestaan wanneer je sterft’ – Hellen 
van Meene [tot 2/12] ❑ ‘Son’ – Koos 
Breukel [tot 2/12] ❑ ‘Recent Histories / 
Contemporary African Photography and 
Video Art’ [8/12 tot 3/3/2019] 

Kunstverein
❑ ‘Mr. Peanut’ – Vincent Trasov [tot 1/12] 

Looiersgracht 60
❑ ‘Printing Plant – Art Book Fair’ 
[23/11 tot 25/11] 

Nieuw Dakota
❑ ‘BeamLab presents!’ – Irma de Vries, 
Matthias Oostrik, Martha Atienza, Keren 
Rosenberg & Tony Sacharias [22/11 tot 
9/12] 

P/////AKT
❑ ‘Extended Matter 6: Sarah 
Pichlkostner’ [18/11 tot 16/12] ❑ ‘Lois 
Richard – Part 3/3’ [18/11 tot 16/12] 

PS
❑ ‘One object and six paintings’ – Jos van 
Merendonk [tot 24/11] 
❑ ‘It looks like a painting’ – Lydia 
Wierenga [9/12 tot 12/1/2019] 

Reutengalerie Amsterdam
❑ ‘Concepts in Astract Art – wisselende 
samenstelling I’ [tot 24/11] ❑ ‘Concepts 
in Astract Art – wisselende samenstelling 
II’ [24/11 tot 22/12] ❑ ‘Thuis, Home, 
Heimat en In Transit’ – Miloushka 
Bokma / Andrea Radai [12/1 tot 24/2] 

Scheepvaartmuseum
❑ ‘Sea of Tranquillity’ – Hans Op de Beeck 
[tot 9/6/2019] 

Slewe Galerie
❑ ‘The Present, Present, Present’ – Paul 
Drissen [23/11 tot 22/12] 
❑ ‘Models’ – Ruud Kuijer, Lon Pennock 
[19/1 tot 23/2] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘ Amsterdam Magisch Centrum. Kunst 
en tegencultuur 1967-1970’ [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Echte luxe... Schenkingen 
en aankopen beeldende kunst 
2012-2018’ [tot 17/2/2019] 

❑ ‘Earth’ – Metahaven [tot 24/2/2019] 
❑ Lily van der Stokker [tot 24/2/2019] 
❑ ‘Freedom of Movement. Gemeentelijke 
kunstaankopen 2018’ [25/11 tot 
17/3/2019] ❑ ‘Spirits of the Soil’ – 
Raquel van Haver [25/11 tot 7/4/2019] 

The Merchant House
❑ ‘Matter of Masters: 5 Years of TMH’ 
– Dennis Oppenheim, Judit Reigl, Hilarius 
Hofstede, Craigie Horsfield, Carolee 
Schneemann [tot 19/1/2019] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh droomt’ [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Gauguin en Laval op Martinique’ [tot 
13/1/2019] 

Zone2source
❑ ‘BirdScore’ – Jeroen van Westen en 
Michael Pestel [tot 2/12] 

Arnhem 

DE GROEN Fine Art Collection
❑ ‘FALZ. Malerei’ – Jochen Mühlenbrink 
[tot 9/12] ❑ ‘Well...Here’s another hot 
mess I’ve got myself into’ – Arash 
Fakhim, Chantal van Lieshout, Ide André, 
Willem de Haan [21/12 tot 24/3/2019] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘De Bergense School – van onbespied 
tot ‘dressed to impress’’ [tot 3/2/2019] 
❑ ‘Bloot – het kwetsbare lichaam’ – 
Rineke Dijkstra, Berend Strik, Hans 
Eijkelboom, Melanie Bonajo, Alexandra 
Bircken... [tot 13/2/2019] 

Breda

Club Solo
❑ ‘SOLO 19 – Joke Robaard’ [25/11 tot 
23/12] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘Stand a little closer, paintings in the 
office’ – Thomas Zitzwitz [tot 23/12] 
❑ ‘Scanogramms’ – Ria Patricia Röder 
[tot 23/12] 

Den Haag

1646
❑ ‘Rose Pantopon and the Wheel of 
Fortune’ – Julie Béna [tot 2/12] 
❑ ‘Elephant juice’ – Kasia Fudakowski 
[14/12 tot 13/1/2019] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Sequence’ – Klaus Baumgärtner [tot 
3/2/2019] ❑ ‘Generation Wealth’ – 
Lauren Greenfield [tot 3/2/2019] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Ristretto. Tekeningen, werk op papier, 
schilderijen, sculptuur, video’ – Henri 
Jacobs, Elmar Trenkwalder, Tobias 
Gerber, Marcel van Eeden, Diederik 
Gerlach, Susanna Inglada, Shary Boyle... 
[17/11 tot 23/12] 

Galerie Ramakers
❑ ‘What’s on’ – Ien Lucas, Michel 
Hoogervorst, Ossip, Ton van Kints, 
Warffemius [26/11 tot 13/12] 
❑ ‘Nederland / Frankrijk’ – Frank Halmans, 
Reinoud Oudshoorn Jérôme Touron, Max 
Fouchy, Azul Andrea [6/1 tot 4/2] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ Shirin Neshat [tot 17/2/2019] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
❑ ‘Aan Zee – Mondriaan, Toorop, Van 
Heemskerck en Hart Nibbrig’ [tot 18/11] 
❑ ‘Glans en Geluk. Kunst uit de Wereld 
van de Islam’ [tot 3/3/2019] ❑ ‘Bloem 
en dier’ – Marc Mulders [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Expressionisme en devotie’ – Alexej 
von Jawlensky [tot 27/1/2019] 
❑ ‘The Universal Photographer’ – Anne 
Geene en Arjan de Nooy [tot 17/3/2019] 
❑ ‘Femmes fatales – Sterke vrouwen in 
de mode’ [17/11 tot 24/3/2019] 
❑ Ad Gerritsen [1/12 tot 17/3/2019] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Armando Lichthof’ [tot 31/12] 
❑ Ossip Zadkine [tot 3/3/2019] 

Parts Project
❑ ‘Satelliet programma Tlön Projects – 
Act 2: Archipelago. A Problem (On 
Exactitude in Science)’ – Karl Blossfeldt, 
Joëlle Tuerlinckx, Jorinde Voigt, Jochen 
Lempert, Benoît Maire... [tot 23/12] 

Pulchri Studio
❑ ‘Shape of Thoughts’ – Eduart Bace [tot 
6/1/2019] ❑ ‘De Stand van Bomen en 
Mensen’ – Michiel Schepers [17/11 tot 
9/12] ❑ ‘Parallelle Sporen’ – Cees van 
Rutten [17/11 tot 9/12] ❑ ‘Faces of 
Nature’ – Alyke Evers [17/11 tot 9/12] 
❑ ‘Protagonists’ – Georg Loewit [17/11 tot 
9/12] ❑ ‘Zouttekeningen’ – Aris de Bakker 
[17/11 tot 9/12] ❑ Joop Polder [17/11 tot 
9/12] ❑ ‘Beweegredenen’ [15/12 tot 
6/1/2019] ❑ ‘Kijk op Candide’ – Marianne 
Kaars & Urs Pfannenmuller [15/12 tot 
6/1/2019] ❑ Willem Veerman [15/12 tot 
6/1/2019] ❑ ‘KABK afgestudeerden 2018’ 
[21/12 tot 20/1/2019] 
❑ Agnes van den Brandeler [21/12 tot 
20/1/2019] ❑ Jurjen de Haan & Maarten 
van Dreven I.M. [12/1 tot 3/2] 
❑ ‘Genomineerden Van Ommeren – de 
Voogt Prijs’ – Margje Bijl, Paul 
Nassenstein, Sandra Thie [12/1 tot 3/2] 

SinArts Gallery
❑ ‘Why Not Ink?’ – Ma Hui [tot 24/11] 
❑ ‘ Taking Care of the Small Ones 
– SinArts group expo’ [7/12 tot 26/1/2019] 

Stroom Den Haag
❑ ‘OpZicht: Eline Benjaminsen’ [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Ondertussen: Evelina Rajca’ 
[tot 6/1] ❑ ‘Repairing Earthquake Project’ 
– Nishiko [17/11 tot 27/1/2019] 

West
❑ ‘All power to the people! Emory 
Douglas: The Black Panthers’ [tot 22/12] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘Flow into Form’ – Anouk Griffioen, 
Charlotte Mouwens, Floor Schothorst, 
Karin Rianne Westendorp [tot 23/12] 

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Between Grace and Fury’ – Matea 
Bakula [tot 23/12] 

Eindhoven

Campina Melkfabriek
❑ ‘Robot Love’ – Pierre Huyghe/Philippe 
Parreno, L.A. Raeven, Hito Steyerl, Gijs 
Frieling/Job Wouters, Aleksandra 
Domanović... [tot 2/12] 

Van Abbemuseum
❑ ‘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 – activiteiten 
met verschillende groepen’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Museum als Parlement. 
Het Volksparlement van Rojava in het 
Van Abbemuseum’ [tot 31/8/2019] 
❑ ‘Black Queer Diaspora in the 
Netherlands’ – Dustin Thierry en 
Wigbertson Julian Isenia [tot 2/6/2019] 
❑ ‘Spectrum I’ – Monira Al Qadiri [tot 
31/12] ❑ ‘KNUST – grafische afdeling 
van het kunstenaarsinitiatief Extrapool 
uit Nijmegen’ [tot 15/11/2019] 
❑ ‘In Poland, David Bowie was a woman’ 
[tot 18/11] ❑ ‘Storeroom’ – Taus 
Makhacheva [tot 23/12] ❑ ‘The Tick’ – 
Josefin Arnell [tot 28/4/2019] 
❑ ‘Mijn wereld is de uwe, uw wereld is 
de mijne’ – Hans Stevens (1948-2013) 
[27/11 tot 10/2/2019] ❑ ‘Positions #4: 
vier kunstenaars in dialoog’ – Gluklya, 
Naeem Mohaiemen en Sandi Hilal & 
Alessandro Petti [1/12 tot 28/4/2019] 

Enschede

Concordia
❑ ‘Annex’ – Akay, Jeroen Erosie, Boirs 
Tellegen [tot 25/11] ❑ ‘Physical digital’ 
– Mike Pelletier, PWR, Andy Lomas, Ian 
Maclarty, Pussykrew [tot 20/1/2019] 

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
❑ ‘Veni Vidi Vinci – ABC toont werk 
geïnspireerd op alleskunner en uitvinder 
Da Vinci’ – Frank Havermans, Thé 
Tjong-Khing, Léon van Kuijk, Rogier 
Polman, Jan Willem Post, Paul van der 
Steen, Joost Swarte [tot 15/1/2019] 
❑ ‘Terracotta werk van Corry Swaak’ 
[tot 25/11] 

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals. Een inkijk in de 
fascinerende wereld van Frans Hals’ [tot 
1/1/2023] ❑ ‘Ruis! Frans Hals Anders’ 
[tot 27/1/2019] ❑ ‘Frans Hals en de 
Modernen’ [tot 24/2/2019] 

Teylers Museum
❑ ‘Leonardo da Vinci (1452-1519). 
Tekeningen’ [tot 6/1/2019] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘The End of Sitting’ [tot 31/12] ❑ ‘27 
EAP. Euregionale Architectuur Prijs 
2017’ [tot 15/12] ❑ ‘Muurschildering’ – 
Femmy Otten [tot 1/1/2019] ❑ ‘Nomadic 
Mountains – A survey on high altitude 
mental architecture. Gastcurator: Jean 
Bernard Koeman ‘ – Armin Linke, Frank 
Koolen & Lieven Segers, Philip Metten, 
Irene Kopelman, Stefaan Dheedene, 
Kelly Schacht... [tot 2/12] ❑ ‘MINE’ 
– Marieke Coppens [tot 2/12] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Industrielandschappen’ – Josef 
Koudelka [tot 27/1/2019] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Phantom Limb – Art beyond Escher’ 
– Marc Philip van Kempen, Funda Gül 
Özcan, Lieven Hendriks, Thomas Huber, 
Patrick Corillon... [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Simulacrum II’ – Beate Gütschow, 
Grégory Chatonsky, Thibault Brunet, 
Lionel Bayol-Thémines, Leigh Merrill [tot 
25/11] ❑ ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in 
de Gouden Eeuw.’ [24/11 tot 17/3/2019] 
❑ Lennart Lahuis [8/12 tot 24/3/2019] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Van Oost en West. De nieuwe 
presentatie van de vaste collectie’ [tot 
31/12/2020] ❑ ‘Monk’ – Johan Tahon 
[tot 25/11] ❑ ‘Design III’ – Floris 
Wubben [tot 25/11] ❑ ‘100 jaar 
Princessehof’ [tot 31/12] ❑ ‘Bij Escher 
thuis’ [tot 31/1/2020] ❑ ‘Planeet Escher’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Made in Holland. 400 jaar 
wereldmerk’ [tot 30/6/2019] 
❑ ‘Tattoo & Ceramics. EKWC@
Princessehof’ [tot 25/11] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Beating around the bush. Episode #5 
– Old masters never die Starring’ – 
Edward Lipski, Johan Tahon, Helen 
Verhoeven [tot 2/12] ❑ ‘Unleashed’ – 
Hans Lemmen en Roger Ballen [tot 
2/12] ❑ ‘Someone is in my House’ – 
David Lynch [30/11 tot 28/4/2019] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Stucco Storico: het verhaal achter een 
ambacht’ – Tomaso Vasalli, Joseph 
Moretti, Petrus Nicolaas Gagini [tot 
24/3/2019] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Superstition ‘ – Pierre Bismuth, 
Germaine Kruip, Joachim Koester, Ulla 
von Brandenburg, Cerith Wyn Evans... 
[tot 25/11] ❑ ‘Currents #6: Good 
Intentions (i.s.m. Z33) – groeps-
tentoonstelling met werk van recent 
afgestudeerde kunstenaars van 
academies in België, Duitsland en 
Zuid-Nederland’ [14/12 tot 10/2/2019] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Sea Spray’ – Matthew Lutz-Kinoy [tot 
16/12] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Jubileumtentoonstelling Vereniging 
Rembrandt: Als kunst je lief is. 80 

belangrijke aanwinsten voor 40 musea!’ 
[tot 3/2/2019] ❑ Barry Flanagan 
(1941-2009) [1/12 tot 28/4/2019] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Leviathan Cycle, Episode 5: Ishmael’ 
– Shezad Dawood [18/11 tot 27/1/2019] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘Blossom. Hedendaagse kunstenaars 
werpen nieuw licht op de ontwikkelingen 
van de computerkunst. Curator: Bas 
Hendrikx’ – Hans Köhler, Manfred 
Robert Schroeder, Samantha Thole, Vilko 
Žljak, Anton Zottl... [tot 13/1/2019] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Pruts! Ontwerpen zonder plan’ [tot 
10/3/2019] ❑ ‘Prix de Rome 
Architectuur 2018’ – Alessandra Covini, 
Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak, 
Rademacher de Vries [tot 10/3/2019] 
❑ ‘Speculatief Design Archief’ – V2_, 
Droog, Vlisco, Artifort, Lust, Hella 
Jongerius... [tot 10/3/2019] 
❑ ‘Habitat: Expanding Architecture ‘ – 
Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Alison & 
Peter Smithson, Pjotr Gonggrijp, Frits 
Palmboom [tot 10/3/2019] 

Huis Sonneveld
❑ ‘Opmaat naar 100 jaar Bauhaus: 
Lattenstoel Marcel Breuer (1924)’ [tot 
28/2/2019] 

Joey Ramone
❑ ‘I See You’ – Jiří Franta and David 
Böhm [8/12 tot 19/1/2019] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Hugo Claus, Con amore’ [tot 16/12] 
❑ ‘T-shirt Truth’ – Susan Barnett [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Actie/Reactie 100 jaar 
kinetische kunst’ [tot 20/1/2019] 
❑ ‘Objectivity. The Art of Useful Things’ 
[tot 20/1/2019] ❑ ‘Ik sta hier goed – 65 
jaar Groot Handelsgebouw’ [tot 
13/1/2019] 

Museum Boijmans Van Beuningen
❑ ‘Perfecte eenvoud’ – Geert Lap [tot 
13/1/2019] ❑ ‘The Shape We’re In’ – 
Edgar Degas, Alexandra Bircken, 
Auguste Rodin, Sarah Lucas, Cady 
Noland... [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Pure Rubens’ [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Boijmans in de oorlog. Kunst in de 
verwoeste stad’ [tot 27/1/2019] 
❑ ‘Time Slip’ – Marten Hendriks [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Sensory Spaces 15 – Sol 
Calero’ [tot 13/1/2019] 
❑ ‘Prentenkabinet: De goden van Rafaël’ 
[tot 27/1/2019] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘De collectie belicht door Charlotte 
Dumas’ [tot 9/12] ❑ ‘Dit is Cas. Vintage 
fotografie van Cas Oorthuys (1908-
1975)’ [tot 13/1/2019] ❑ ‘De Mix. 
Nederlandse fotografen toen & nu’ [tot 
13/1/2019] ❑ ‘Steenbergen Stipendium 
2018’ [tot 13/1/2019] 

TENT
❑ ‘Sabrina Starke – Who do you think 
you are?’ [tot 2/12] ❑ ‘Only Weeds 
Emerge’ – Pilar Mata Dupont [tot 2/12] 
❑ ‘Rotterdam Cultural Histories #15: 
Publiekslievelingen en weesbeelden’ [tot 
17/3/2019] ❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2019’ 
[14/12 tot 10/2/2019] 

Witte de With
❑ ‘Rosalind Nashashibi, een 
solotentoonstelling’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Een tentoonstelling met werken van 
Dora García, Sharon Hayes, Emily Jacir, 
Mahmoud Khaled, Carlos Motta, Wu 
Tsang, en Akram Zaatari, en Quinn 
Latimer’ [tot 6/1/2019] ❑ John Ahearn & 
Rigoberto Torres [tot 20/1/2019] ❑ ‘Ana 
María Millán, een solotentoon stelling’ [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Mauricio Marcín over 
Marcos Kurtycz’ [tot 20/1/2019] 

Schiedam

De Ketelfactory
❑ ‘series, series’ – Christiaan Kuitwaard 
en Philip Akkerman [tot 23/12] 

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘Corneille, zijn wereld’ [tot 3/2/2019] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Eén. Recente aanwinsten voor de 
collectie hedendaagse kunst’ [tot 2/12] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Exotica’ – Anne & Patrick Poirier [tot 
3/2/2019] 
❑ Michaël de Kok [tot 20/1/2019] 
❑ Ann Veronica Janssens [tot 31/3/2019] 

TextielMuseum
❑ ‘Kleur & Abstractie. Generaties in 
Dialoog’ – Peter Struycken, Rafaël 
Rozendaal, Lam de Wolf, Bertjan Pot, 
Formafantasma... [tot 3/3/2019] 
❑ ‘Cultural Threads’ – Mary Sibande, 
Fiona Tan, Jennifer Tee... [24/11 tot 
12/5/2019] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘Forensic Justice. An exhibition and 
public program with Forensic 
Architecture’ – Forensic Architecture, 
Forensic Oceanography [tot 27/1/2019] 

Centraal Museum
❑ ‘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] ❑ ‘De line up. De kracht van 
tekenen’ – Constant, Jan Schoonhoven, 
Marlene Dumas, Koen Taselaar, Michael 
Tedja, Susanna Inglada... [tot 18/11] 
❑ ‘Eaten by Non-humans’ – Janis Rafa 
[tot 3/2/2019] ❑ ‘Utrecht, Caravaggio en 
Europa’ [16/12 tot 14/3/2019] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Relieken’ [tot 3/2/2019] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘The Fear of Small Numbers’ – Serge 
Onnen [tot 16/12] 
❑ ‘He at Sea’ – Char lott Weise [tot 16/12] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ ‘Stage of Being’ – Robert Zandvliet, 
Francis Alÿs, Hans Bellmer, Mark Manders, 
Thomas Struth... [tot 31/1/2019] 
❑ Armando [tot 10/3/2019] 

Zundert

Vincent Van Goghhuis
❑ ‘Naar Van Gogh’ – Suat Ogüt, Matthew 
Day Jackson, Raul Ortega Ayala, Niek 
Hendrix, Stijn Peeters, Vik Muniz [tot 
6/1/2019] 

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ ‘Facing Fear’ – Giacometti-Chadwick 
[tot 6/1/2019] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Surrealism Switzerland’ [tot 2/1/2019] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘Balthus (1908–2001)’ [tot 1/1/2019] 
❑ ‘Beyeler Collection – Moonbird and 
Spider’ [tot 13/1/2019] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Daylength of a room’ – Tania Pérez 
Córdova [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Regionale 19. A Tooth for an Eye’ – 
Daniel Kurth, Simone Steinegger, 
Hannah Gahlert, Claudio Rasano, 
Jeronim Horvat... [24/11 tot 30/12] 
❑ Wong Ping [18/1 tot 5/5] 
❑ Daniel Dewar & Grégory Gicquel 
[18/1 tot 14/4] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘War Games’ – Martha Rosler & Hito 
Steyerl [tot 20/1/2019] ❑ Antoni Clavé 
[tot 3/2/2019] ❑ ‘Innen_Welten. 
Schenkung Betty und Hartmut 
Raguse-Stauffer’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Fokus Andreas Gursky’ [tot 31/3/2019] 
❑ ‘Video / Film. Bestandsaufnahme ‘ [tot 
15/4/2019] ❑ ‘Füssli. Drama und Theater’ 
[tot 10/2/2019] 

Museum Tinguely
❑ ‘Radiophonic Spaces. An Acoustic Tour 
of Radio Art’ [tot 27/1/2019] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Independence’ [tot 2/12] 
❑ ‘Passageways: On Fashion’s Runway. 
Curated by Matthew Linde’ [tot 2/12] 
❑ ‘Cantonale Berne Jura’ [14/12 tot 
27/1/2019] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ – 
Anker, Amiet, Hodler, Giacometti, 
Pissarro... [tot 31/12] 
❑ ‘Hodler//Parallelism’ [tot 13/1/2019] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Paul Klee. Tierisches’ [tot 17/3/2019] 
❑ Emil Nolde [17/11 tot 3/3/2019] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘Dokumentationen – Hochschule 
Luzern – Technik & Architektur’ [17/11 
tot 16/12/2019] ❑ ‘In cuore sento il 
pazzo volo di un’ape regina’ – Olga 
Zimmelova [11/1 tot 10/2] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Aus der Sammlung des Kunstmuseums 
– Karneval der Tiere’ [tot 6/1/2019] 
❑ ‘Szenario’ – Kyra Tabea Balderer [tot 
6/1/2019] ❑ ‘Die Schule von athen’ – 
Simon Ledergerber [17/11 tot 6/1/2019] 
❑ ‘Jahresausstellung Zentralschweizer 
Kunstschaffen XL’ [17/11 tot 6/1/2019] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Reflexologies’ – Nina Canell [tot 
25/11] ❑ ‘The Humans’ – Francesco 
Arena, Ed Atkins – Simon Thompson, 
Rosella Biscotti, Candice Breitz, Daniela 
Ortiz, Artur Zmijewski [tot 17/3/2019] 
❑ ‘Heimspiel 2018’ [15/12 tot 
10/2/2019] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘25 Years! Shared Histories, Shared 
Stories’ [tot 10/2/2019] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘From Then and Beyond’ – Carolee 
Schneemann [tot 30/12] 
❑ Rana Hamadeh [13/1 tot 24/2] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Dutch Mountains. Vom holländischen 
Flachland in die Alpen’ [tot 20/1/2019] 
❑ Karin Sander [tot 18/11] 
❑ ‘Focus’ [1/12 tot 6/1/2019]

Zürich

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Robert Delaunay and The City of 
Lights’ [tot 18/11] ❑ Oskar Kokoschka 
(1886-1980) [14/12 tot 10/3/2019] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Twelve Works (1988–2018)’ – Maria 
Eichhorn [20/11 tot 3/2/2019]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 januari 2019. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 2018 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on January 15th, 2019.
Please send your information before
December 20th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Personalia

Godart Bakkers is freelance curator film en beeldende 
kunst en doceert aan KASK, School of  Arts, Gent.

Roland Barthes (1915 – 1980) was een Franse auteur en 
literatuurtheoreticus. Zijn verzameld werk verscheen in 
2002 in vijf  delen.

Geert Bekaert (1928 – 2016) was architectuurcriticus en 
professor (TUEindhoven, KULeuven). Zijn teksten werden 
tussen 1985 en 2012 verzameld in negen delen.

Dominic van den Boogerd is directeur van het postaca-
demische kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam 
en kunstcriticus.

Aslı Çiçek leidt het masteratelier Narratieve Ruimte in het 
departement Interieurarchitectuur, KULeuven, Gent. Ze 
publiceert in architectuurtijdschriften en werkt als ont-
werpster.

Wouter Davidts is docent aan de vakgroepen Architectuur 
& Stedenbouw en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, 
UGent. Hij publiceert over het museum, kunst en architec-
tuur en is auteur van Triple Bond (2017).

Melanie Deboutte is freelance tentoonstellingsmaker, 
schrijver en onderzoeker. Ze werkte voor onder meer 
Museum Dhondt-Dhaenens, S.M.A.K., Mu.Zee, M Leuven 
en Herbert Foundation.

Fredie Floré is ingenieur-architect en hoofddocent, 
KULeuven. Ze is auteur van Lessen in goed wonen: woonvoor-
lichting in België (2010) en redacteur van The Politics of  
Furniture. Identity, Diplomacy and Persuasion in Post-war 
Interiors (2017).

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Marc Holthof is essayist en criticus. Hij schrijft voor H ART 
en Rekto:Verso.

Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker, curator. 
Hij doceert fotogeschiedenis aan KASK Antwerpen en is 
voorzitter van de onderzoeksgroep Thinking Tools.

Vlad Ionescu is postdoctoraal onderzoeker, Faculteit 
Architectuur en Kunst, UHasselt. Hij werkt rond herbe-
stemming en de correlatie tussen kunst en architectuur.

Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie, 
KULeuven. Recente publicaties: Moving Together: Theorizing 
and Making Contemporary Dance (Valiz, 2015) en Weber 
(Boom, 2017; met Dick Houtman).

Dieter Lesage is filosoof  en docent aan het Royal Institute 
for Theatre, Cinema & Sound (RITCS) in Brussel.

Louis De Mey is afgestudeerd als ingenieur-architect, 
UGent. Hij werkt aan een doctoraat over representatie in de 
hedendaagse architectuurwereld.

Jeroen Peeters is essayist, dramaturg en performer. Hij 
schrijft over kunst en kwesties als ecologieën van de aan-
dacht, belichaamde kennis, materiële geletterdheid en 
duurzame ontwikkeling.

Kris Pint doceert cultuurwetenschappen, Faculteit 
Architectuur en Kunst, UHasselt. Hij is auteur van The 
Perverse Art of  Reading (2010) en van De wilde tuin van de 
verbeelding (2017).

Daniël Rovers is schrijver – meest recent van Bakvis. Een 
leesautobiografie – en redacteur van De Witte Raaf.

Anne Ruygt is kunsthistoricus en curator, met een bijzonde-
re interesse in fotografie. Ze werkt aan tentoonstellingen voor 
onder meer Stedelijk Museum Amsterdam, Marres en Z33.

Sanne Sinnige doctoreert in de kunstwetenschappen 
(VUB) over de behandeling van het koloniale verleden in 
hedendaagse film en video door middel van documentaire 
beelden.

Koen Sels schrijft fictie en teksten over literatuur en beel-
dende kunst. In 2015 publiceerde hij zijn debuutroman 
Generator, momenteel werkt hij aan een tweede boek.

Ed Taverne is architectuurhistoricus en hoogleraar-emeri-
tus, Rijksuniversiteit Groningen. Hij blogt over urbanisatie 
en stadscultuur (edtaverne.wordpress.com).

Merel Van Tilburg is kunsthistorica, verbonden aan de 
Universiteit van Genève in het kader van een onderzoeks- 
en publicatieproject over de archieven van Odilon Redon.

Pieter T’Jonck is ingenieur-architect. Hij schrijft sinds 
1980 over dans en performance, architectuur en beeldende 
kunst, in kranten, tijdschriften en boeken in binnen- en bui-
tenland. 

Mia Vaerman studeerde woord, journalistiek en filosofie. Ze 
is theater- en danscriticus, jurylid van het TheaterFestival, en 
gastdocent aan het RITCS. Tussendoor vertaalt ze filosofie.

Stefaan Vervoort is doctoraatsstudent, Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, UGent. Zijn onderzoek focust 
op naoorlogse kunst en architectuur, specifiek op schaal-
modellen in de jaren tachtig.

Thema’s van de komende nummers: transparantie en 
opaciteit, kunst sinds 1991/2008, redigeren en corrige-
ren, grafisch ontwerp. Bijdragen (ongevraagde inzendin-
gen) over deze en andere onderwerpen kunnen worden 
ingestuurd via redactie@dewitteraaf.be.
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16.09.2016 — 22.10.2016 

the school of no return 
Ulf Aminde
—————————————————————————————

West    www.westdenhaag.nl 

all power to the people!
Emory Douglas & The Black Panthers
28.09.2018 — 22.12.2018 > west museumkwartier — lange voorhout 34, den haag — open: wednesday till sunday 12:00 — 18:00 h
—————————————————————————————— 

2-day international Symposium 
All power to the People!
With: sociologist & junior curator Stephanie Archangel, professor of journalism Jared Ball, professor of law Kathleen Cleaver,  
anthropologist Jessica De Abreu, artist Emory Douglas, curator Juan Pablo Fajardo, Associate Professor in Global Politics, Gender  
and Diversity Rosalba Icaza Garza, Researcher and Curator Baruch Gottlieb, political scientist and collector Carl Haarnack,  
collector Alden Kimbrough, writer and publisher Firoze Manji, journalist Seada Nourhussen, stylist and activist JeanPaul Paula,  
researcher and curator Valika Smeulders, writer and organizer Simone Zeefuik and from Amsterdam: The Black Archives

for tickets & more information please visit our website
28.11.2018 + 29.11.2018 > West Museumkwartier — former American Embassy — lange voorhout 102, den haag

——————————————————————————————
Musical Material #8 
Jaimie Branch & PolyBand
conversations & performances > 30.11.2018, 20:00 H > West Museumkwartier — Korzo Theater, Prinsestraat 42, den haag

——————————————————————————————

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

Alice Neel 
Alice Neel in New Jersey  
and Vermont 
26 October — 8 December 2018

 

Wyatt Kahn 

11 January — 16 February 2018

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat


