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NICOLE MONTAGNE

Apeshit

‘Beyoncé en Jay-Z nemen het Louvre over 
en dwingen ons opnieuw te kijken naar 
macht’, kopte de Volkskrant op 17 juni 2018 
naar aanleiding van de zojuist verschenen 
– in het Louvre opgenomen – videoclip 
Apeshit van het echtpaar Shawn Carter en 
Beyoncé Knowles. Nu is een kop natuurlijk 
niet het meest genuanceerde deel van een 
artikel. In de inleiding stelde Wieteke van 
Zeil de woordkeuze bij door aanhalingste-
kens te plaatsen: ‘De supersterren namen in 
het diepste geheim het Louvre ‘over’ om er 
als een Frans koningspaar gefilmd te wor-
den bij achttien kunstwerken.’ Toch blijft 
het een onjuiste formulering. Beyoncé en 
haar man zullen een smak geld hebben 
betaald om in het Louvre te mogen filmen. 
Zij hebben het Louvre gehuurd en dat bete-
kent dat ze het museum zelfs tussen aanha-
lingstekens niet hebben overgenomen.
 De track Apeshit staat op de cd Everything is 
Love. Deze cd is uitgebracht onder de familie-
naam van het echtpaar, The Carters, om te 
benadrukken dat de huwelijkse perikelen 
van het stel (veroorzaakt door de ontrouw 
van Jay-Z; door beide echtelieden al bezon-
gen op vorige platen) zijn verwerkt en over-
wonnen. De clip bij het met hulp van Pharrell 
Williams geproduceerde nummer ontstond 
in nauwe samenwerking met de kunste-
naars Sidi Larbi Cherkaoui, die voor de cho-
reografie tekende, en Ricky Saiz, hoofdont-
werper van het modemerk Supreme, die de 
regie voerde.
 De clip begint met enige suspense; het 
beeld staat een paar seconden op zwart ter-
wijl het geluid van een sirene (ambulance 
of  politiewagen) langzaam maar zeker aan-
zwelt. Er verschijnt een zwarte man met 
engelenvleugels in beeld. Hij hurkt op een 
van de trappen voor het Louvre. Kerk-
klokken luiden, de camera zwaait naar bin-
nen en richt zich direct op de plafondschil-
dering Apollon vainqueur du serpent Python 
van Eugène Delacroix. Het plafond ver-
schiet meerdere malen onheilspellend van 

kleur. We zien La Vierge au coussin vert van 
Andrea Solari voorbijschieten, onmiddellijk 
gevolgd door een flits van Jupiter punissant 
les vices van Paolo Veronese. Hierna komt 
een harde las en richt de camera zich op een 
volstrekt lege museumzaal met helemaal 
aan het einde, vlak voor de Mona Lisa, een 
nog roerloze Beyoncé en Jay-Z. 
 De clip – en dit is al talloze malen opge-
schreven en naverteld – zoomt met name in 
op de kunstwerken waarin vrouwen en 
zwarte mensen worden onderdrukt, of  op 
kunstwerken waarin ze ontbreken. Zowel 
The Carters als de (zwarte) dansers reage-
ren direct op deze geselecteerde beeldhouw-
werken en schilderijen in het Louvre. Dat 
gebeurt vrij letterlijk. Na het schilderij 
Officier de chasseurs à cheval de la garde impéri-
ale chargeant van Théodore Géricault, over 
een jager uit de Keizerlijke Garde van 
Napoleon, een witte man op een wit paard, 
zien we een zwarte man op een zwart paard. 
Na een blik op het schilderij van Veronese, 
Jupiter punissant les vices, waarin het mo-
ment centraal staat dat boeien worden ver-
broken, probeert ook een danseres zich uit 
denkbeeldige boeien te bevrijden. Voor het 
schilderij Le Serment des Horaces van 
Jacques- Louis David, waarop mannen met 
uitgestrekte armen een eed afleggen, strek-
ken ook de dansers hun armen uit. Voor een 
knielende Hermes die een sandaal aantrekt, 
knielt dan weer een aantal mensen uit de 
groep van Cherkaoui. Beyoncé knielt voor 
de gevleugelde Nikè van Samothrake, om 
iets later los te barsten in een imponerend 
wilde apachendans, wapperend met een 
witte doek. Het beeld correspondeert weder-
om perfect met het standbeeld achter haar. 
 In een volgende scène liggen de dansers 
languit op de trappen van het Louvre: gro-
tendeels zwarte lichamen roerloos uitge-
strekt op witte treden. Het beeld bezit een 
zekere geliktheid, wat wordt versterkt door 
een plotseling intredende stilte waardoor-
heen (net als bij aanvang) kerkklokken lui-
den en het onheilspellende geluid van een 
aanzwellende sirene te horen is. De door-
sneden stilte bereikt op deze wijze een hoog-
tepunt, als je dat van een stilte kunt zeggen, 
waarna de clip wederom losbarst. De term 

Apeshit staat in het Amerikaans voor een 
uitzinnige razernij. Beyoncé spuugt haar 
woorden soms uit – ‘Gimme my check, put 
some respeck on my check’ – en Jay-Z kan 
aardig snauwen – ‘I’m a gorilla in the fuc-
kin’ coupe, finna pull up in the zoo’. En dan 
‘pang’ verschijnt er een flits van een schilde-
rij van Ary Scheffer in beeld, en een detail 
van de Pietà van Rosso Fiorentino. Nog 
steeds niet vrij van effectbejag, maar effect 
heeft het. En als kijker raak je toch enigszins 
geïmponeerd, en daarnaast ook geïnteres-
seerd in de combinatie van rap, muziek, film, 
beelden en niet te vergeten de tentoonge-
stelde furie. Toch blijft de vraag, althans bij 
mij, waar kijk ik nu eigenlijk naar? Naar 
rijkdom of  naar onderdrukking? Hoe moet 
of  kan ik dit zien? 

Frans koningspaar

Het echtpaar Carter-Knowles dwingt ons 
om te kijken naar macht, stelt Wieteke van 
Zeil in de Volkskrant. Ook dat lijkt me een 
ongelukkige stelling. Want wanneer het 
echtpaar Carter ons dwingt, heeft het echt-
paar zelf  macht. Waarom zouden wij als kij-
kers daaraan onderworpen willen worden? 
En kan een blikrichting op kunstwerken 
sowieso wel afgedwongen worden? Dat lijkt 
me sterk, of  op zijn minst kunstonwaardig.
 Van Zeil vervolgt: ‘Met de details die ze 
uitlichten, transformeren ze ons perspectief  
op de oude meesters en richten hun aan-
dacht op drie kwesties in het bijzonder: 
zwarte aanwezigheid in de kunstwerken, 
macht en vrouwen.’ Van Zeil stelt echter 
tegelijkertijd dat The Carters gefilmd wor-
den als een ‘Frans koningspaar’. Het gaat 
dus niet zozeer om twee (zwarte) individuen 
die naar de kunstgeschiedenis kijken, nee, 
het draait om een koningspaar. Ook deze 
‘verheffing’ heeft met macht te maken. 
Vanuit een machtspositie kijken The Carters 
naar de machtsverhoudingen in het verle-
den. Oog om oog, tand om tand. Dat roept 
wel de vraag op of  we nu naar misstanden 
in het verleden kijken, of  dat we voorname-
lijk op The Carters zelf  worden geatten-
deerd. Hun eigen positie wordt in woord, 

beeld en geluid immers pontificaal neerge-
zet. Van Zeil ontwijkt dit punt en gaat gewil-
lig mee met het beeld dat we kennelijk wor-
den geacht (in haar woorden ‘gedwongen’) 
te zien. Ze schrijft over het echtpaar: ‘Het is 
zonder meer betekenisvol dat ze in de laatste 
scène van Apeshit hun gezicht naar Mona 
Lisa omkeren en haar daarmee centraler 
stellen dan zichzelf  – een negatie van het 
hedendaagse selfie-kunsttoerisme.’ 
 Ik zie iets anders: The Carters staan voor 
de Mona Lisa. Beyoncé draagt een zuur-
stokroze pak en geen bh. Om haar hals en 
haar oren: blinkend zilver. Jay-Z draagt een 
pistachegroen pak. En op zijn blote borst 
een ketting met daaraan een gouden plak zo 
groot alsof  hij drie keer achtereen de Olym-
pische Spelen heeft gewonnen. De Mona 
Lisa daarentegen, de vrouw die achter die 
felle kleuren en dat zilver en goud nog half  
zichtbaar is, draagt zwart en bruin en niks 
geen sieraden. Mona Lisa heeft haar han-
den devoot, in vergelijking met het echtpaar 
dat zo nadrukkelijk voor haar staat, zelfs 
bescheiden over elkaar heen gelegd. Hoe 
komt Wieteke van Zeil er nu bij om te bewe-
ren dat uitgerekend dit echtpaar, in deze 
pose met alle bewust geëxposeerde bling-
bling, de Mona Lisa centraler stelt dan zich-
zelf? Zelfs wanneer The Carters zich op het 
eind heel even omdraaien om naar het 
schilderij te kijken (slechts enkele seconden, 
dan is de clip afgelopen), krijg je als kijker 
volstrekt niet het idee dat ze daarmee La 
Gioconda centraler stellen dan zichzelf. De 
voorgaande beelden van het echtpaar be -
klijven. De hele entourage is te zwaar, te 
aanwezig om te kunnen stellen dat het (ook 
qua formaat) bescheiden schilderij centra-
ler dan The Carters komt te staan, laat staan 
dat dit een negatie zou zijn van het selfietoe-
risme. Het lijkt er eerder een karikaturale 
onderstreping van.

De zwangerschapsfoto’s

Een uitgesproken pleitbezorger van Beyoncé 
is kunsthistoricus en voormalig museum-
directeur Wim Pijbes. In een uitzending van 
De Wereld Draait Door (DWDD) op 10 februari 
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Still uit de videoclip bij Hold Up van Beyoncé (regie Jonas Åkerlund), 2016
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2017 besprak Pijbes met presentator 
Matthijs van Nieuwkerk enkele foto’s die 
Beyoncé eerder die maand, vlak voor de uit-
reiking van de Grammy Awards, op Insta-
gram plaatste.
 De eerste foto die in beeld verschijnt, 
toont een zwangere Beyoncé gezeten voor 
een haag van veelkleurige bloemen, tegen 
een hemelsblauwe achtergrond waarin een 
paar ijle wolken drijven, met op haar hoofd 
een zachtgroene en ragdunne sluier die 
over haar gelaat en armen valt. Beyoncé 
draagt een wijnrode bh, een lichtblauw 
glanzend broekje en houdt één hand op en 
één hand onder haar buik. Ze kijkt de kijker 
recht aan.
 Voor veel mensen is dit gewoon een kiekje, 
stelt Van Nieuwkerk vast, waarmee hij de 
foto onnodig versimpelt. Want voor veel 
mensen is dit helemaal geen gewoon kiekje; 
zelfs diegenen die nooit in een museum 
komen, zullen dit beeld, qua esthetiek, een 
bijzondere foto vinden. Van Nieuwkerk heeft 
zijn vaste rol van aangever op zich genomen, 
zoals je ook wel in komische duo’s ziet: de 
een weet van niks en de ander mag vervol-
gens van alles uitleggen. Pijbes kopt meteen 
in: ‘Voor mij slaat dit gelijk recht in de kunst-
geschiedenis.’ En hij stelt: ‘Hendrick van 
Balen, Rubens, Jan Brueghel de Jonge, men-
sen waar Beyoncé heel schaamteloos een 
appel op doet.’ Waarom dit schaamteloos is, 
vertelt hij niet. Beyoncé poseert als moeder, 
als vrouw en als model, gaat Pijbes verder. 
Hij vindt het een geraffineerd beeld.
 Van Nieuwkerk wil weten wat we zien. Nu 
had Pijbes dat zo-even al opgesomd, maar 
hij begint onvervaard opnieuw: ‘We zien een 
zwangere vrouw, een vruchtbare vrouw, 
een prachtige vrouw die in een guirlande 
van bloemen zichzelf  exposeert als een teken 
van reinheid, schoonheid en vruchtbaar-
heid. Daar zijn veel voorbeelden van.’
 Dan volgt er iets opmerkelijks. Pijbes wijst 
ons op een paar schilderijen van de maagd 
Maria die Beyoncé als voorbeeld heeft geno-
men en dan zegt hij, in een bijzin nota bene: 
‘of  het team om haar heen, want dat heeft ze 
ongetwijfeld.’ Waarom wordt de mededeling 
dat Beyoncé een team om zich heen heeft 
– een buitengewoon professioneel team 
zelfs – in een bijzin verstopt? Waarom doet 
Pijbes alsof  hij dat niet weet? Want natuur-
lijk weet hij dat. Natuurlijk weet hij dat 
Beyoncé zelf  nooit een dergelijk beeld heeft 
kunnen ensceneren en dat zij hier dus 
‘slechts’ de opdrachtgeefster is. Pijbes laat 
Beyoncé volledig de plaats van de fotograaf  
innemen en gaat ongegeneerd verder: 
‘Beyoncé kan zich meten met de grootste 
kunstenaars uit haar tijd.’ En: ‘Ze gebruikt 
cliché beelden en ze vertaalt dat op een 
geheel eigen wijze en dat is heel slim, dat 
hebben grote kunstenaars altijd gedaan.’
 Nee. Het moet zijn: de fotograaf  gebruikt 
clichébeelden en hij vertaalt dat op een geheel 

eigen wijze, zoals kunstenaars dat al veel 
vaker en eerder hebben gedaan. De fotograaf  
is in dit geval de in Ethiopië geboren en in 
Amerika opgegroeide Awol Erizku. Pijbes ver-
méldt hem niet eens. Als de foto van Beyoncé, 
een foto van een zwarte zwangere vrouw, 
emancipatorisch of  zelfs revolutionair zou 
zijn (omdat nog maar enkele decennia terug 
een dergelijk beeld aanstootgevend was, hoe-
wel Pijbes daar niet naar verwijst) dan lijkt 
het verzwijgen van de naam van Awol Erizku 
me bepaald geen manier om zwarte aanwe-
zigheid zichtbaar te maken. Kunnen we de 
boodschap dan nog wel serieus nemen? 
Kunnen we Pijbes nog wel serieus nemen?
 Inmiddels is een andere foto van de zwan-
gere Beyoncé in beeld verschenen, eentje uit 
dezelfde reeks. Beyoncé ligt op een chaise 
longue, op een bed van bloemen, met een 
perzikkleurige doek over haar lendenen. Ze 
draagt een wit glanzende, deels doorschij-
nende en toch ‘decente’ bh. Over de sofa is 
losjes een rood en blauw satijnen doek 
gedrapeerd, de achtergrond van de foto is 
okergeel. ‘De Venus van Titiaan’, roept 
Pijbes, ‘of  de Venus van Urbino’. En dan is 
hij niet meer te houden: ‘Beyoncé is een 
Supermom. Je komt altijd bij haar terecht 
als je het goede, het schone, het ware zoekt, 
en dat propageert ze hier.’ Pijbes wijst naar 
het schilderij van Titiaan: ‘En kijk eens naar 
het hondje, dat staat voor huwelijkse trouw.’ 
Beyoncé heeft het namelijk ook altijd over 
haar man, zo koppelt hij de twee beelden 
– niet bijzonder overtuigend – aaneen. ‘Al 
die verwijzingen,’ vraagt Van Nieuwkerk 
gespeeld ongelovig, ‘die worden er dus 
bewust ingebracht?’ Pijbes beaamt de vraag. 
Beyoncé heeft total control. En hij weet 
bovendien te vertellen dat Beyoncé en haar 
man fervente kunstliefhebbers zijn en veel 
kunstwerken kopen. 
 Er volgen beelden van Beyoncé in een 
museum, voor, achter of  naast een kunst-
werk. Het werkt enigszins potsierlijk en doet 
denken aan het blog Kim Jong Il Looking at 
Things, waarin de voormalig Noord-
Koreaanse leider naar tal van dingen in den 
lande staart. Met dit verschil dat Beyoncé 
nergens naar kijkt maar overal voor gaat 
staan. Het lijkt wel of  ook Wim Pijbes hier 
propaganda bedrijft.

Wie is de geestelijke vader of  moeder?

Het item over Beyoncé in DWDD eindigt met 
een stukje uit de clip bij het nummer Hold 
up. In deze videoclip kopieert Beyoncé de 
video-installatie Ever Is Over All van de 
Zwitserse Pipilotti Rist. In Ever Is Over All 
slaat de in een lichtblauwe zomerjurk gekle-
de Rist al wandelend en glimlachend een 
paar autoruiten in. Zo ook de in een gele 
zomerjurk geklede en al even breed glimla-
chende Beyoncé in haar clip. Pijbes draait 

de hele riedel nog een keer af: over het 
‘schaamteloze jatten’ van Beyoncé en het 
geraffineerd kijken naar voorgangers. Hij 
legt uit dat Rist in dat keurige Zwitserland 
precies doet wat niet mag. Ondeugend. 
Zelfstandig. Radicaal. En precies dat pikt 
Beyoncé eruit, maar ze geeft er een eigen 
draai aan en daaraan herken je de kunste-
naar, stelt Pijbes, wederom het team volle-
dig achterwege latend. Wat die eigen draai 
is, dat horen we ook nu weer niet. 
 Maar dan mengt tafelheer Marc-Marie 
Huijbregts zich in het gesprek en wordt het 
toch nog interessant. Huijbregts wil weten 
of  Pipilotti Rist nog ergens wordt genoemd 
door Beyoncé. ‘Nee,’ zegt Pijbes, ‘ze wordt 
niet op de aftiteling of  waar dan ook 
genoemd’, en hij voegt eraan toe dat schan-
dalen of  relletjes rond Beyoncé – hij heeft er 
voor deze uitzending nog naar gezocht – 
bijna niet te vinden zijn. Dat is opmerkelijk, 
ongeloofwaardig zelfs. Even googlen op de 
trefwoorden ‘Beyoncé’ en ‘plagiaat’ levert 
het tegenovergestelde op van wat Pijbes hier, 
zonder ook maar één keer met zijn ogen te 
knipperen, beweert. Beyoncé is meermalen 
van plagiaat beschuldigd, onder andere door 
choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, 
door danseres Lorella Cuccarini, door de 
Hongaarse zangeres Mitsou, door een paar 
filmmakers en, last but not least, in 2008, 
door Sidi Larbi Cherkaoui. 
 Tijdens haar Formation World Tour had 
Beyoncé dansscènes gebruikt die vrijwel 
identiek waren aan een paar scènes van 
Cherkaoui. De choreograaf  beschouwde 
het plagiaat als een compliment, maar voel-
de zich ook bedrogen: ‘De economische rea-
liteit van hedendaagse dans in Europa 
vraagt tijd en energie, als je dan mensen ziet 
– met heel veel geld – die dat dan kopiëren 
zonder referentie, dat is pijnlijk.’ Na dit 
‘incident’ is Cherkaoui door het manage-
ment van Beyoncé gebeld met de vraag of  
hij met de zangeres zou willen samenwer-
ken voor een benefietconcert. Dat heeft hij 

gedaan. De choreograaf  was ‘ontroerd’ toen 
hij dat telefoontje kreeg omdat ‘dat een 
bepaalde manier was om de plooien glad te 
strijken’. Een charmeoffensief  dus. Beyoncé 
is volledig in control. 
 Maar waarom laat Pijbes deze kwesties 
achterwege? In plaats van hierop in te gaan, 
komt hij met een eigenaardige verklaring 
omtrent het kopieergedrag in de clip: ‘Als 
Rist enigszins gevoel voor humor en ver-
houding heeft, dan denkt ze: nou fantas-
tisch, goed voor Beyoncé, in dit geval is dit 
goed voor mijn werk.’ Eerst moet Rist maar 
beter gevoel voor humor hebben – ik hoor 
het een rechter nog niet zo snel zeggen in 
een plagiaatzaak – en vervolgens ook gevoel 
voor verhouding. Welke verhouding? De 
clip is het geestelijk eigendom van Rist. De 
verhouding is dus zo dat Beyoncé in dit 
geval Rist dankbaar mag zijn: Beyoncé 
leent, pakt of  jat iets van Rist. Pijbes draait 
het echter om: Beyoncé is beroemder, rijker 
en machtiger dan Pipilotti Rist, dus kan Rist 
maar beter denken ‘dit is goed voor mijn 
werk’. Maar wat als Rist dat helemaal niet 
denkt? Of  als Rist, omdat ze misschien niet 
het geld heeft om een proces in Amerika 
aan te spannen, min of  meer gedwongen 
wordt om dat te denken? En nog helemaal 
los van wat Rist zou kúnnen denken: in dit 
geval staat toch zeker Rist op de eerste 
plaats, met haar kunstwerk? Dat kan toch 
niet zomaar ondergeschikt worden gemaakt 
aan een commercieel machtiger belang?

Beyoncé en Jay-Z voor de Mona Lisa in de videoclip bij Apeshit (regie Ricky Saiz), 2017

Awol Erizku, Beyoncé, 2017

Jan Brueghel de Jonge (in samenwerking met  
Hendrick van Balen), Madonna met kind en de kleine 

Johannes de Doper in een guirlande, rond 1630, 
privécollectie

Beyoncé voor de Nikè van Samothrake in de videoclip bij Apeshit (regie Ricky Saiz), 2017
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En daarmee kom ik terug op de vraag waar 
de receptie van Apeshit en die van de zwan-
gerschapsfoto’s binnen de kunstkritiek in de 
(massa)media nu eigenlijk over gaat. Wordt 
er een inhoudelijke discussie gevoerd? 
Geenszins. Zelfstandigheid, ja daar kun je 
niet tegen zijn, zomin je voor slavernij kunt 
zijn of  voor de onderdrukking van vrou-
wen. En ondeugend willen we allemaal best 
wezen, en wel zó ondeugend dat we dit 
mantra braaf  herhalen, Wim Pijbes voorop. 
Maar het team van kunstenaars rond 
Beyoncé, of  de kunstenaars van wie 
Beyoncé ‘gebruikmaakt’ (ironisch genoeg 
vaak zwart of  vrouw) raken in de bespre-
kingen volledig ondergeschikt aan The 
Carters of  aan Beyoncé zelf. Wim Pijbes 
werkt hier van harte aan mee. Dit leidt tot 
een merkwaardige hiërarchie, waarbinnen 
het oorspronkelijke kunstwerk of  de maker 
steeds meer onderop komt te liggen.

Een nieuwe dynastie

In Die Zeit van 18 juni 2018 bespreekt Lars 
Weisbrod Everything is Love van The Carters. 
Hij is niet onverdeeld enthousiast over de 
muzikale kwaliteiten van het geheel. 
Soundtechnisch is de cd, in vergelijking met 
voorgaand werk van de muzikanten, zeker 
geen hoogtepunt. ‘Finanztechnisch aber, oh 
boy!’ In de derde track zingt Beyoncé: ‘My 
great-great-grandchildren already rich / 
That’s a lot of  brown children on your 
Forbes list.’ The Carters verdienen ‘heel aar-
dig’, Jay-Z noemt zich de CEO van de hip-
hop. Het is zelfs moeilijk uit te maken wie 
van de twee zichzelf, dynastiek gezien, naar 
boven of  naar beneden heeft getrouwd, stelt 
Weisbrod. In de clip Apeshit presenteren 
Beyoncé en Jay-Z zich, na de overwonnen 
huwelijksproblematiek, als twee stamhou-
ders van een oeroude familie. Maar waarom 
speelt hun huwelijk zo’n grote rol? Weisbrod 
weet het niet. Uit liefde? Dat kan zijn, maar 
dat niet alleen. Dit huwelijk kun je ook zien 
als een economische machtsconcentratie 
om te overleven in moeilijke tijden. Een ver-
dediging tegen Trump en het Amerikaans 
racisme. En in dit licht, vervolgt de recen-
sent, kun je ook de foto’s van de zwangere 
Beyoncé bekijken: alsof  ze de vruchtbaar-
heidskoningin van een heel land is. De foto’s 
worden als radicaal gezien omdat dertig 
jaar eerder een zwarte zwangere vrouw 
voor veel conservatieve Amerikanen nog 
een aanstootgevend beeld was, een sociaal 
probleem, met veel kinderen en weinig 
vaders. De kinderen van Beyoncé daarente-
gen zullen rijk zijn, maar nog belangrijker: 
zij zullen tot een volstrekt andere sociale 
klasse in de Amerikaanse samenleving 
behoren. Beyoncé zingt dan ook: ik heb jul-
lie op de inhaalstrook gezet en jullie hoeven 
alleen nog maar koers te houden. Het ver-
mogen van The Carters (geschat op iets 
meer dan een miljard dollar) is nog niet vol-
doende voor een plek op de (witte) Forbes-
lijst. Maar voor hun achterkleinkinderen, 
schrijft Weisbrod, de formule van Thomas 
Piketty indachtig (zolang het rendement op 
het vermogen hoger is dan de groei van het 
nationale inkomen, zal het vermogen stij-
gen), hebben de twee al een plaats geboekt. 
‘Piketty wordt pop.’
 Zou je dan die Forbeslijst misschien beter 
kunnen afschaffen en de miljarden herver-
delen? Bevestigen deze superstars niet lou-
ter het kapitalisme? Kan zo zijn, stelt 
Weisbrod, maar als Beyoncé zingt: ‘Pay me 
in equity’ (betaal me uit, maar in eigen 
kapitaal), dan is dat verbonden met een 
vraag waar niemand omheen komt: hoe 
bespeel je het beste deze vermaledijde 
markt, waar je zelf  toe behoort? En het ant-
woord van The Carters luidt: als je niet in 
een dynastie wordt geboren, sticht er dan 
zelf  een.
 Toch is daarmee de interessante maar 
paradoxale vraag niet volledig door 
Weisbrod beantwoord. Want moet de markt 
per se worden bespeeld? In hoeverre is dat 
nog te verenigen met de werking van kunst, 
waarin ‘alles van waarde’ weerloos is? 
Boven dien worden binnen het spel van de 
markt zowel de geplagieerde als de meewer-
kende kunstenaars buitenspel gezet óf  inge-
lijfd. Alles is te koop of  af  te kopen. Hier 
geldt het recht van de sterkste. 
 En denk ook eens aan de drommen muse-
umkaarthouders die na de eenvormige uit-
leg van Pijbes of  Van Zeil naar het museum 
gaan. Zien die nu werkelijk zoveel meer dan 
het imago dat Beyoncé, en de kunsthistorici 

in haar kielzog, hen dicteren om te zien? 
Wordt van kunstinterpretatie op deze wijze 
geen eenheidsworst gemaakt? Wordt hier 
niet ook domweg macht uitgeoefend? Het 
publiek blijft namelijk volledig buiten 
beschouwing: de mensen wórdt verteld hoe 
ze ergens naar moeten kijken. Dit gebeurt 
vanuit de onaantastbare positie die de 
kunsthistoricus afbakent en bestendigt (het 
louter ‘stampen’ van namen en verwijzin-
gen, de gedecideerde toon, het achterhou-
den van belangrijke informatie), en vanuit 
een moreel imperatief  (dat wat in de kunst-
geschiedenis is veronachtzaamd, wordt 
door The Carters naar boven gehaald; de 
onderdrukking van vrouwen en zwarten). 
Dit imperatief  is zo sterk dat we als kijker 
niet eens meer ‘durven’ twijfelen of  de 
onderdrukking van vrouwen en zwarten 
hier nu werkelijk zichtbaar wordt gemaakt, 
durven twijfelen aan de intentie van The 
Carters. 

 Wordt de kunst hier niet louter en alleen 
– of  op zijn best: vooral – gebruikt ten faveu-
re van The Carters zelf? Waarom wordt de 
naam van Beyoncé voortdurend over die 
van de (zwarte) kunstenaar (danser, scena-
rist, fotograaf, choreograaf) heen gescho-
ven? Waarom wordt keer op keer vooral 
háár imago bevestigd? 

Weg van het imago

Het kan ook anders. Op zijn blog Acta 
Sanctorum laat de Vlaamse cultuurfilosoof  
Johan Sanctorum op 3 februari 2017 een 
volstrekt ander geluid horen wanneer hij de 
zwangerschapsfoto’s van Beyoncé bespreekt. 
Ook hij verwijst, net als Pijbes, naar diverse 
schilderijen die aan de foto’s vooraf  zijn 
gegaan. Zoals de Olympia (1863) van Manet, 
de Venus van Urbino (1534) van Titiaan en 
de Slapende Venus (1510) van Giorgione. De 

laatste twee schilderijen veroorzaakten wei-
nig deining, dat van Manet veroorzaakte een 
rel. Sanctorum verklaart dit uit het feit dat 
de courtisane van Manet een feministisch 
statement avant la lettre maakt: ze legt haar 
hand op haar vagina. Niet uit pudeur, 
schrijft Sanctorum, maar om te benadruk-
ken dat zij beslist over de vraag met wie en 
waar en hoe. Het was – o ironie – vooral de 
burgerlijke elite van hoerenlopers die dit 
vulgair en immoreel noemde.
 Sanctorum stelt dat het boeiend is te zien 
hoe het beeld van Venus of  Olympia door de 
eeuwen heen wordt overgenomen ‘en het 
vrouwelijk naakt zich doorheen verschillen-
de contexten beweegt, maar eigenlijk altijd 
gelijk aan zichzelf  blijft’. Haar tepels of  bor-
sten zijn als die van alle vrouwen of  vriendin-
nen. En dan komt Beyoncé met haar zwan-
gerschapsfoto’s. Sanctorum wijst erop dat 
Beyoncé de klassieke naaktvoorstellingen let-
terlijk als een kunsthistorisch citaat behan-
delt. Maar verbazingwekkend genoeg is er op 
haar foto’s geen enkele tepel te zien, noch op 
de foto die naar de courtisane van Manet ver-
wijst, noch op de foto die naar de renaissan-
ce-Venus verwijst. Beyoncé draagt immers 
een bh. Sanctorum zet uiteen dat hij geen 
moeite heeft met de kitscherige bloementooi 
en andere decoratieve zetstukken op de foto, 
maar wel met de manier waarop Beyoncé 
zichzelf  en de schilderijen waar ze aan refe-
reert, censureert. Ze censureert met lingerie 
en schaamdoek, waardoor de hele scène, 
vindt hij, belachelijk, hypocriet en zelfs ver-
valsend overkomt. Zijn oordeel luidt dan ook: 
‘Beyoncé is een trut die haar imago van vrij-
gevochten, linkshangend-liberale, multicul-
turele en soft-feministische dollar- Madonna 
helemaal niet waar maakt. […] De bh-zedig-
heid, overeenkomstig de Face booknorm, 
toont hoe onecht en fake heel dat Beyoncé-
spektakel in elkaar zit. Politiek correct, 
Clinton-proof  en gecheckt op marketing-
waarde.’ Kortom: ‘de gefatsoeneerde Venus/
Olympia is politiek hypercorrect, commerci-
eel-preuts en bestudeerd- verhullend, over-
eenkomstig Beyoncé’s semi goddelijke ster-
renstatus want pas als ze die tepel zou tonen, 
zou blijken dat ze ook maar een gewone 
vrouw is, en dat alle vrouwen bij uitbreiding 
Venussen zijn.’ De boodschap van Giorgione 
en Titiaan, betoogt Sanctorum, is niet meer 
de boodschap van Beyoncé in 2017.
 Alhoewel Sanctorum met zijn felle 
omschrijving van Beyoncé iets te graag pro-
voceert, stelt hij zich in ieder geval onafhan-
kelijker op dan Wim Pijbes met zijn fon-
dantsuikeren versie van het schone, het 
goede en het ware. Sanctorum maakt van 
Beyoncé een gewoon mens en geeft ons en 
passant een interessantere les in de kunst-
geschiedenis, dat wil zeggen, hij beperkt 
zich niet tot het louter oplepelen van namen 
en situaties, maar legt verbanden en bepaalt 
een eigen invalshoek.
 Sanctorum schrijft op zijn eigen blog en 
zal daar geen massapubliek vinden. Is de 
gelijkvormigheid dan vooral aan de massa-
media te wijten? Dat zou een te eendimensi-
onale gevolgtrekking zijn. Zelfs binnen de 
massamedia kan het anders. De kunsthisto-
rici die tot die media doordringen, zouden 
beter mogen weten. Zij zouden dat wat ons 
gepresenteerd wordt ook tegen kunnen 
spreken, of  op zijn minst kritisch kunnen 
bevragen. Mét behoud van waardering voor 
de multidisciplinaire clip van The Carters. 
In plaats daarvan gaan zij met hun rappe 
aannames niet alleen voor de kunstenaars 
staan, maar scharen zij zich bovendien 
ongenaakbaar aan de zijde van een nieuwe 
‘dynastie’. En zo wuiven deze historici, 
samen met de beeld- en programmamakers, 
de emancipatoire boodschap weg waar de 
clip van The Carters ons zo graag van had 
willen overtuigen.

Awol Erizku, Beyoncé, 2017

Édouard Manet, Olympia, 1863, Musée d’Orsay, Parijs

Titiaan, Venus van Urbino, 1534, Uffizi, Firenze
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SHEILA HETI

Aan zijn geliefde Louise Colet schreef  
Gustave Flaubert, nadat zij tot driemaal toe 
bij zijn appartement in Parijs was langsge-
gaan en die hem zo langzamerhand, meen-
de hij, tot last werd: ‘Mevrouw […] Ik was er 
niet. En uit vrees voor de beledigingen mij-
nerzijds die u zich door een dergelijke hard-
nekkigheid uwerzijds op de hals zou kun-
nen halen, gebiedt de wellevendheid mij u te 
zeggen, dat ik er nooit zal zijn.’
 Toen ik dit las, moest ik meteen denken 
aan wat Julian Casablancas van The Strokes 
(meer dan honderd jaar later) in Last Nite 
antwoordt aan een geliefde die hem te ver-
staan heeft gegeven dat ‘it turns me off  / 
when I feel left out’. Voordat hij de deur van 
haar appartement uitloopt, merkt hij bot-
weg op: ‘See, people don’t understand / No, 
girl friends, they can’t understand / Your 
grandsons, they won’t understand / And 
me, I ain’t ever gonna understand.’
 Het ik zal er nooit zijn van de jonge manne-
lijke schrijver wordt het al even stijfkoppige 
‘I ain’t ever gonna understand’ van de jonge 
mannelijke zanger. Wat me daarbij nog het 
meest raakt, is hun monterheid, en de 
zekerheid die ze uitstralen dat er door de 
manier waarop ze die vrouwen afwijzen 
niets verloren is. Ze keren hun vriendinnen 
met een hautaine nonchalance de rug toe. 
Het doet me denken aan hoe ik vroeger een 
keer mijn vader in vertrouwen nam en ver-
telde dat ik bang was om bij mijn vriendje 
weg te gaan, omdat ik hem geen pijn wilde 
doen. Hij zei: ‘Zo zou een man nooit den-
ken.’ Ik kan me niet voorstellen hoe het zou 
voelen om zo harteloos te zijn (hoewel ik wel 
zeker weet dat er mannen zijn die mij al 
even harteloos hebben gevonden; enkele 
van mijn mannelijke vrienden hebben me 
ook bezworen dat mijn vaders opmerkingen 
op geen enkele manier inzicht verschafte 
over hoe mannen denken – dat hij louter 
voor eigen rekening sprak). Ik geef  toe dat ik 
Casablancas’ uitvoering van Last Nite sexy 
vond. Hoe vaak heb ik al naar die videoclip, 
die dode ogen gekeken? Soms gaat er in je 
leven een onweerstaanbare aantrekkings-
kracht uit van de gedachte te kunnen leu-
nen op iemand die je behandelt alsof  je niets 
bent – of, en misschien drukt dat het beter 
uit, om te spelen dat je niets bent; om je voor 
even te ontspannen in het niets-zijn, terwijl 
de rest van het leven een strijd is voor het 
omgekeerde: om iets te zijn, opdat de ander 
er wél is, en je wél begrijpt. Erkenning krij-
gen is zo’n eindeloze worsteling – waarom 
moet het allemaal zo moeilijk zijn? 

* * *

De geniale vroegtwintigste-eeuwse schilder 
Paula Modersohn-Becker is in Duitsland 
veel bekender dan daarbuiten. In Duitsland 
vind je haar werk tegenwoordig op ansicht-
kaarten en koelkastmagneten. Scholieren 
krijgen rondleidingen langs haar schilderij-
en. Ze heeft een eigen museum in Bremen. 
(Zoals valt na te lezen in een recente biogra-
fie, van de hand van de geboren Française 
Marie Darrieussecq.) Ze was de eerste 
vrouw van wie bekend is dat ze zichzelf  
naakt portretteerde. Ze was goed bevriend 
met Rilke. Voor ze zwanger werd, ging ze 
weg bij haar man, Otto, eveneens schilder, 
en vertrok naar Parijs, om zich daar beter 
aan haar werk te kunnen wijden dan ze dat 
dacht te kunnen doen als ze met hem 
samenwoonde, in het langdurige isolement 
van Worpswede, de befaamde kunstenaars-
kolonie op het Noord-Duitse platteland. In 
brieven vraagt ze hem bij herhaling te stop-
pen met de smeekbedes dat ze bij hem terug 
moet komen: ‘Dat ik niet toegeef  is geen 
wreedheid of  hardheid van mijn kant. Het 
valt me erg zwaar. Ik doe dit alleen vanuit de 
fundamentele overtuiging dat als ik mezelf  
nu niet op de proef  stel, ik je na een half  jaar 
opnieuw zal moeten kwellen. Probeer aan 
de mogelijkheid te wennen dat onze levens 
zonder elkaar verder kunnen gaan.’

Een goede maand later ontbreekt in haar 
brieven elke poging om Otto over te halen 
om haar beslissing te aanvaarden. In plaats 
daarvan schrijft ze honderduit over haar 
vreugdevolle bezigheden: ‘Ik teken nu gere-
geld en het maakt me gelukkig te zien hoe-
veel ik hier kan leren. […] Hier zien mijn 
schilderijen er donker en troebel uit. Ik moet 
veel puurdere kleuren leren gebruiken. […] 
’s Avonds is het wonderlijk mooi, het roman-
tische decor van een romantisch stuk […]. 
Mijn werkplaats is aangenaam en licht, met 
een paar grenen meubels – een klerenkast 
en een brits om op te slapen […].’
 En een maand later, in april 1906: ‘[I]k 
kan niet bij je terugkomen nu. Ik kan het niet. 
Ik wil je ook niet ergens anders zien […].’
 Als je haar brieven leest, ben je ervan over-
tuigd dat ze nooit terug zal keren. Brieven 
worden over en weer gestuurd: ze wil geen 
kind met hem; daarna betuigt ze haar spijt 
en zegt dat ze haar brief  te snel heeft moeten 
schrijven. Hij komt zes maanden bij haar in 
Parijs wonen. Hij maakt haar zwanger. Ze 
wordt de eerste vrouw van wie we weten dat 
ze zichzelf  naakt en zwanger afbeeldde. 
 In haar wonderlijke en poëtische Hier 
zijn is heerlijk. Het leven van kunstschilder 
Paula Modersohn-Becker beschrijft Marie 
Darrieussecq hoe de kunstenaar het leven 
schenkt aan haar eerste kind, Mathilde 
Modersohn, op 2 november 1907. Ze is dan 
eenendertig. De bevalling is zwaar en ein-
digt met chloroform en verlostang. De arts 
schrijft haar bedrust voor om te herstellen. 
Darrieussecq schetst de gebeurtenissen als 
volgt: ‘Achttien dagen later mag Paula ein-
delijk opstaan. Ze maken er een feestje van. 
Ze vraagt een spiegel bij haar bed, vlecht 
haar haar in een kroon, speldt rozen op 
haar huisjurk. Het huis staat vol bloemen 
en kaarsen, alles is verlicht. Paula staat op 
en zakt in elkaar. Ze sterft aan een embolie 
omdat ze zo lang heeft gelegen. Als ze neer-
valt zegt ze: ‘Schade.’ Dat is haar laatste 
woord. Het betekent ‘jammer’.’
 Op de laatste bladzijden van haar boek 
vraagt Darrieussecq zich af: ‘Waarom is ze 
alleen in Duitsland bekend? Waarom werd 
haar werk nooit eerder tentoongesteld in 
haar stad Parijs? Ze is een Duitse, ja, maar 
niet meer dan Picasso een Spanjaard was of  
Modigliani een Italiaan. Is de objectieve 
onvoltooidheid van haar oeuvre werkelijk 
zo’n obstakel? Of  moeten we geloven dat het 
feit dat ze een vrouw was haar belette de 
grens over te steken? Moeten we geloven dat 
ze geen universeel visum had?’
 Darrieussecq laat de vraag onbeant-
woord.

* * *

Ik wil het verder niet hebben over welk lot 
Paula Modersohn-Becker beschoren was 
louter doordat ze een vrouw was: haar dood 
in het kraambed, het gevecht dat ze moest 
leveren om door haar docenten serieus te 
worden genomen, het feit dat ze in haar 
leven slechts drie schilderijen zou verkopen. 
 Ik wil het niet hebben over de kenners die 
over haar doeken zeiden: Dit zal ik nooit 
begrijpen. Of  over haar (uiteindelijk vergeef-
se) pogingen om haar echtgenoot te zeggen: 
Ik zal er nooit zijn – te langen leste gaf  ze toe 
aan zijn wens tot verzoening, en schreef  ze 
aan haar zus: ‘Ik ben tot het besef  gekomen 
dat ik niet het soort vrouw ben dat alleen in 
het leven staat…’ (Zou dat de waarheid kun-
nen zijn? Of  was het één kant van haar zelf  
die zich probeerde te rechtvaardigen tegen-
over de andere kant?) Niet haar echtgenoot 
werd haar fataal. Niet het moederschap 
werd haar fataal. (Hoe verleidelijk ik die 
gedachte ook vind.) Een lichamelijk onge-
luk werd haar fataal. (Of, zoals Rilke het for-
muleerde in zijn Requiem. Für eine Freundin: 
‘Zo stierf  je, zoals vroeger vrouwen stierven 
/ ouderwets stierf  je … / de dood van kraam-
vrouwen, die zich / weer willen sluiten en 
het niet meer kunnen / omdat het donker 
dat zij meebaarden nog één keer / terug-
komt, en dringt en binnentreedt.’) Zeker is: 
was Paula in leven gebleven, dan had ze nog 
vele jaren langer geschilderd, als echtgeno-
te, en als moeder. 
 Laten we verder kijken dan haar biogra-
fie. Wil je meer, lees dan Darrieussecqs boek, 
of  ga op zoek naar The Letters and Journals of  
Paula Modersohn-Becker (vert. J. Diane 
Radycki, The Scarecrow Press, 1980), dat 
onder meer uitstekend weergeeft hoe het is 
om een jonge kunstenaar te zijn, voor het 
eerst in vervoering gebracht door het eigen 
kunnen: ‘Het is avond. Ik ben alleen en ik 
heb weer mezelf  geschilderd. Het was een 
lange dag, dus van mij mag ik hondsmoe 
zijn. Vraag dus niet te veel van mijn ziel, die 
nog steeds vervuld is van kleur.’ 

* * *

Modersohn-Beckers vierhonderd schilderij-
en en meer dan duizend stuks ander gra-
fisch werk en tekeningen kun je onderbren-
gen in verschillende categorieën: kinderen, 
vrouwen, moeders met kinderen, zelfpor-
tretten, landschappen (daar zijn er minder 
van, en haar stijl in die werken is minder 
pregnant, minder consistent), en mannen 
(idem). Het zijn haar vrouwen, haar kinde-
ren, haar vrouwen-met-kinderen en haar 
zelfportretten die wat mij betreft tot haar 
beste werk behoren. Ze schilderde naar 
model – vaak waren haar modellen boeren-

vrouwen die in de buurt van de kunste-
naarskolonie in Worpswede woonden, waar 
ze jarenlang verbleef. 
 Zo is er haar Knielende moeder met kind uit 
1907, waarin een vrouw met uitgesproken, 
stevige, haast geblokte vormen knielt op een 
witte cirkel, omringd door gevallen appels. 
Het knielen is allesbehalve een natuurlijke 
positie om de borst te geven: het schilderij 
verbeeldt een symbolische orde. De vrouw 
houdt haar kind aan de borst zoals mis-
schien de boom zijn appels vasthield: ze zijn 
één omvattend systeem van leven. Het 
gezicht van de moeder ligt in de schaduw, 
maar haar borsten zijn verlicht, wat de sug-
gestie wekt dat het haar lichaam is dat ertoe 
doet, gespeend van iedere individualiteit.
 Uiteindelijk zou Modersohn-Becker een 
kind ter wereld brengen, maar niet alleen 
omdat haar echtgenoot haar achterna was 
gekomen naar Parijs en haar zwanger had 
gemaakt. Ze was gefascineerd door de band 
tussen moeder en kind, en ze was een van de 
interessantste schilders van die relatie. 
Sommigen zullen zeggen dat Mary Cassatt 
die kroon verdient. Dat wil ik ook niet 
betwisten – zij is evenzeer een meester. In 
feite kunnen er best wel twee, kunnen er 
best wel honderd kronen zijn. 
 Net als Modersohn-Becker schilderde 
Cassatt als niet-moeder. Haar moeder- met-
kind-schilderijen drukken vaak een mild, 
vermoeid tolereren van die rol uit – zoals 
verdragen dat het kind je aanraakt op onge-
makkelijke plekken, bijvoorbeeld onder de 
kin. In veel werken, zo ook in Moeder met 
kinderen (1901), staart de moeder ergens in 
het ijle – niet dromerig, maar (zo interpre-
teer ik die blik) in de verte starend, wat de 
enige manier is om voor even uit de omar-
ming waarin ze vastzit te ontsnappen en 
enkele momenten voor zichzelf  op te eisen. 
Kijk ik naar de moederschapsschilderijen, 
dan voel ik hoe de minuten langzaam voor-
bijglijden, hoe de seconden tergend traag 
wegtikken – en je niets anders kunt doen 
dan er simpelweg te zijn.
 Ik schrijf  dit als een vrouw die geen kin-
deren heeft (en die er grotendeels ook geen 
wil). Om beter te begrijpen hoe dat er simpel-
weg zijn misschien iets groots kan beteke-
nen, ging ik te rade bij de Amerikaanse 
schrijver en dichter Sarah Manguso. Een 
paar jaar geleden verscheen van haar 
Ongoingness: The End of  a Diary (Graywolf  
Press, 2015), een boek over twee gebeurte-
nissen die haar leven op hetzelfde moment 
een andere wending gaven: moeder wor-
den, en haar groeiende desinteresse in haar 
dagboek, dat ze tot aan de geboorte van 
haar zoon decennialang iedere dag zorgvul-
dig had bijgehouden. In de volgende passa-
ge beschrijft ze de ontologische verschui-
ving waarmee haar moederschap gepaard 
ging: ‘Mijn ervaring is dat de borst geven 
wachten betekent. De moeder wordt de ach-
tergrond ten opzichte waarvan het kind 
leeft, de moeder wordt louter tijd. Vroeger 
was mijn bestaan afgezet tegen de continuï-
teit van de tijd. Maar toen werd ik de conti-
nuïteit van het kind, een achtergrond van 
voortschrijdende tijd ten opzichte waarvan 
hij kan leven. Ik was de warmte en de melk 
die er altijd voor hem was, de brenger van 
behaaglijkheid die er altijd voor hem was. 
Mijn lichaam, mijn leven werd het land-
schap van het leven van mijn zoon.’
 In de moeder-met-kind-schilderijen van 
zowel Modersohn-Becker als Cassatt lijken 
de vrouwen op hoe Manguso hen beschrijft: 
als de achtergrond van het leven van het 
kind. Terwijl in het werk van Cassatt de 
ervaring van de achtergrond vaak eentonig 
en saai is, voelen de moeders bij Modersohn-
Becker een opgewekte, overtuigde toewij-
ding. Haar moeders zijn overvloedig – hun 
geven is vloeibaar, zonder voorbehoud; mis-
schien ligt het eraan dat Modersohn-Becker 
zelf  ook kinderen wilde, dat ze die toekomst 
idealiseerde. Cassatt weigerde zelfs te trou-
wen; zij koesterde zulke dromen niet.

* * *

‘Ik vond dat urenlange zitten met  
die rammelaar maar niets’

Over de moederschapsschilderijen van Paula Modersohn-Becker en Mary Cassatt

Mary Cassatt, Ontbijt op bed, 1897, The Huntington Library, San Marino, Californië
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In Regretting Motherhood (North Atlantic 
Books, 2017) spreekt de Israëlische sociolo-
ge Orna Donath met zesendertig vrouwen 
over de spijt die ze voelen over het moeder-
schap. Donath benadrukt dat het haar in 
deze studie niet om ambivalentie gaat: ‘Er 
zijn vrouwen die ambivalente gevoelens 
hebben maar die geen spijt hebben moeder 
te zijn geworden, en er zijn moeders die spijt 
hebben dat ze moeder geworden zijn en die 
niet ambivalent staan tegenover het moe-
derschap.’ Verder schrijft ze dat wie ‘ambi-
valentie en spijt gelijkstelt, en doet alsof  die 
concepten identiek aan elkaar zijn, de 
mogelijkheid uitsluit te luisteren naar wat 
vrouwen die het betreuren moeder te zijn 
geworden te vertellen hebben.’
 De vrouwen met wie ze sprak (en die alle-
maal anoniem worden opgevoerd) kregen 
kinderen omdat dat van hen werd verwacht 
– door de maatschappij, door hun echtge-
noot, door henzelf. Ze waren niet in staat te 
zeggen – het kwam niet bij hen op te zeggen, 
over het moederschap: Ik niet. Niet ik. Nooit. 
Donath wijt hun stilzwijgende meegaand-
heid aan de overtuiging dat ‘het leven in 
essentie een reeks opeenvolgende stadia is 
[…] een vast stappenplan dat iedereen te 
volgen heeft’. Er bestaan ‘juiste’ stappen en 
een ‘juiste’ volgorde waarin ze moeten wor-
den genomen. Ze moeten op het ‘juiste’ 
moment komen, wat dan weer bepaalt wat 
de ‘juiste’ emoties zijn die je bij elk van die 
gebeurtenissen moet voelen. Haar opmer-
kelijke boek verschaft inzicht in wat er speelt 
als iemand tegenover het moederschap de 
‘foute’ emoties ervaart.
 Tirtza, moeder van twee volwassen kinde-
ren en grootmoeder, noemt haar keuze kin-
deren te krijgen een catastrofe. Ze verklaart 
zich nader: ‘Ik begreep meteen dat het niets 
voor mij is. En niet alleen dat het niets voor 
mij is: het is de nachtmerrie van mijn leven.’
 Edith, moeder van vier volwassen kinde-
ren en grootmoeder, verklaart dat ze, mocht 
ze het kunnen overdoen, nooit aan kinde-
ren zou beginnen. ‘Waarom ook? Het is tijd-

verlies. Puur tijdverlies. Hoeveel fijne mo-
menten krijg je ervoor terug? Want er zijn 
natuurlijk wel fijne momenten. Maar tegen 
welke prijs?’
 Helen, moeder van twee tieners, heeft het 
over een gevoel dat ik herken in Cassatts 
portret van een vrouw die er niet voor heeft 
gekozen haar leven te binden aan een man 
of  een kind: ‘Ik vond er niets aan. Niets. Ik 
hield niet van al dat gekir, ik vond dat uren-
lange zitten met die rammelaar maar niets. 
Of  om uren aan een stuk hetzelfde verhaal-
tje te vertellen of  naar hetzelfde liedje te 
luisteren. Het was lijden. Ik leed er echt 
onder. Dat was het dan – nooit meer alleen 
zijn, nooit meer vrijheid in je hoofd.’
 Hoeveel vrouwen zijn er in de wereld die 
zich voelen zoals zij? Wie zal het zeggen? 

* * *

Hoewel je de schilderijen van Mary Cassatt 
op verschillende manieren kunt lezen, wor-
den ze vaak ‘sentimenteel’ genoemd, alsof  de 
vrouw-die-moeder-wordt geen verlies lijdt, 
als was het moederschap een optelsom die 
geen enkel verlies op kán leveren door wat de 
moeder erbij wint. Zo stelt kunsthistorica 
Roann Barris dat Cassatts aandacht voor het 
moeder-met-kind-motief  gericht is op ‘de 
moederlijke band als een vorm van emotio-
nele en sensuele zorg’, en noemt ze de status 
van de moeder-met-kind een ‘hechte en 
dominante eenheid’.1 Wat Barris zich echter 
niet afvraagt is of  er in Cassatts werk iets 
aanwezig is waaruit de claustrofobie spreekt 
die de moeder ervaart, oftewel het gevoel, in 
de woorden van Helen, niet meer alleen te zijn. 
Nog aanmatigender is een psychoanalytisch 
opstel waarin over Cassatt beweerd wordt dat 
‘zij in haar schilderijen moeder-met-kind als 
thema koos als substituut voor haar eigen 
kinderwens […] Dat ze door haar talent te 
ontwikkelen haar eigen verlangen moeder te 
worden communiceerde’.2

 Omgekeerd ziet de feministische kunsthis-
torica Griselda Pollock in Cassatts oeuvre 

‘vrouwelijkheid zoals die van jongs af  aan, 
en later via het moederschap, tot aan de 
oude dag ingegeven, verworven en geritua-
liseerd wordt’.3 Het idee van een ingegeven, 
verworven en geritualiseerd moederschap 
staat mijlenver af  van een sentimentele 
lezing, die moederschap als iets natuurlijks 
ziet, als iets altijd gewensts, als bron van 
vreugde. Vrouwelijke schilders uit de bour-
geoisie zoals Cassatt en (uiteindelijk ook) 
Modersohn-Becker kónden niet de vrijheid 
van de man belichamen. Afgezien van ste-
delijke ontspanningsmogelijkheden, die ze 
konden bezoeken samen met het gezin en 
hun man, bleven hun onderwerpen beperkt 
tot vrouwelijke ruimtes en tot, zo schrijft 
Pollock, ‘ruimtes van werk […] vooral ruim-
tes bedoeld om voor kinderen te zorgen’. 
Haar claim dat het zorgen voor kinderen 
‘werk’ is staat in schril contrast met het 
aanvoelen van de vooraanstaande negen-
tiende-eeuwse criticus J.-K. Huysmans, die 
domweg Cassatts vermogen prees in haar 
moeder-met-kind-schilderijen ‘de blije 
tevredenheid, de rustige vriendelijkheid van 
een interieur’ tot uitdrukking te brengen.4

 Eén teken van de grootsheid van een kun-
stenaar is dat haar werk verschillende, vaak 
zelfs tegenstrijdige lezingen toelaat. Ver-
beeldt Cassatt het opperste genot, het sum-
mum aan intimiteit dat onze soort kan 
ervaren, of  juist geduldige gelatenheid 
tegen over de ontzaglijke sleur en verveling, 
en de wanhoop en pijn bij het eigen onge-
leefde leven terwijl je plichtsgetrouw je 
repetitieve zorgtaken vervult? In mijn ogen 
is de moeder in Cassatts Ontbijt op bed moe 
en ziet ze ertegenop de dag en haar taken 
aan te vatten. Hoewel de moeder haar kind 
in de armen sluit, houdt ze haar hoofd 
onwillig, bijna uitdagend op het kussen en 
richt ze de blik ietwat verbitterd zijwaarts. 
Haar kop koffie staat vlakbij, maar toch ver 
genoeg dat ze er door het kind aan haar zij 
niet gemakkelijk bij kan om ervan te drin-
ken. Haar kind is mollig, alert en zich niet 
bewust van haar moeder, terwijl de moeder 
een gevoel van emotionele en fysieke uitput-
ting uitstraalt.
 Als Picasso een moeder-met-kind schil-
dert, valt er in de ogen van de vrouw geen 
aarzeling over de haar toegewezen rol te 
bespeuren. Er is evenmin sprake van onder-
werping. Zijn moeders zijn actiever, nemen 
actief  deel in de bivalente structuur; als 
handelende instantie zijn ze evenwaardig 
aan het kind. Heel anders zijn de verbeeldin-
gen van de moeder-met-kind door Manguso, 
Cassatt en Modersohn-Becker, waar tussen 
moeder en kind een fundamenteel oneven-
wicht bestaat – het kind handelt, terwijl de 
moeder slechts de achtergrond vormt voor 
diens handelen: een ontologische verbin-
ding gebaseerd op ongelijkheid. 
 Eén manier waarop Cassatt die ongelijk-
heid benadrukt is door het gezicht van de 
moeder niet te tonen en wél dat van het 
kind, zoals in Moederlijke kus (1896) – een 
pose die het misschien wel onvermijdelijke 
uitdoven van het zelfstandige, vrouwelijke 
zelf  in het moederschap suggereert: haar 
zelf  is overgenomen door het kind, haar 
nieuwe rol in hun verhouding is die van 
coulisse. Zou dit uitdoven, zou dit verdwij-
nen datgene kunnen zijn waar Cassatt bang 
voor was dat er zou kunnen gebeuren met 
haar (en haar roeping als kunstenaar) als ze 
bezweek aan het moederschap? Wat zien we 
van de vrouw in dit schilderij behalve haar 
rozerode oor en haar rozerode wang, haar 
verzorgde haar, de gele levendigheid van de 
mouw van haar blouse? De kus zelf  zien we 
niet: we moeten de schilder op haar woord 
geloven. Het kind reageert er in ieder geval 
niet op, of  doet dat juist wel, namelijk door 
niet te reageren. En wat denkt, wat voelt de 
moeder? We weten het niet. Misschien huilt 
ze wel. Haar gevoelens blijven voor ons ver-
borgen. 
 Het verborgen gezicht van de moeder her-
innert me aan een van de vrouwen uit 
Donaths interviews, die over haar eigen 
worsteling met het moederschap opmerkt: 
‘Het is erg pijnlijk als iemand – man of  
vrouw, maakt niet uit – het leven verliest en 
een levende dode wordt. Zulke mensen wan-
delen alleen maar rond en bevinden zich op 
een plek die ze niet kunnen verlaten […] Het 
is een ramp, en iedereen doet alsof  we een 
leuke uitdaging zijn aangegaan. Vreselijk.’
 Een ander: ‘Niemand ziet het aan me. 
Misschien ben ik geen bewonderenswaardi-
ge moeder, maar ik ben wel een moeder die 
zorgt voor haar kinderen: ze krijgen te eten 
en ze krijgen liefde. Ze worden niet emotio-

neel verwaarloosd. Niemand die er wat van 
merkt. En als niemand het aan mij kan zien, 
dan is het onmogelijk het aan wie dan ook 
te zien.’
 Ik vind het verontrustend dat Cassatt nog 
al te vaak verkeerd begrepen wordt door een 
cultuur die zó in de ban is van mythes over 
het moederschap dat ze de gezichten van de 
moeders die zij schilderde niet ziet en niet 
kan lezen – net zomin als de gezichten van 
de moeders op straat. 
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Totemistische leegte

CAMIEL VAN WINKEL

Van gluten krijg je huidproblemen, zegt 
internet. Van melk wordt je bloed zuur. Van 
brood word je dik. Wie varkensvlees eet, kan 
chronisch verkouden worden. Een hap van 
een croissant is een hap suiker. Periodiek 
vasten verlengt de levensduur. Urine drin-
ken voorkomt haaruitval.
 In een tijd waarin alleen klonten informa-
tie de mensengroepen nog aan elkaar lij-
men, neemt het voedseltaboe bijzondere 
vormen aan. Een gezonde levensstijl en de 
zuivering van het lichaam dienen als motto 
waarmee iedere eetgewoonte ter discussie 
kan worden gesteld. Elke optie wordt door 
sommigen fanatiek beleden en door ande-
ren bestreden, aangestuurd en opgestookt 
door snelle internethypes. Oude religieuze 
voorschriften blijven intussen werkzaam als 
een brede onderstroom. Het resultaat is ver-
warrend. Het ene dier eten we niet omdat 
het te vreemd is en te ver van ons afstaat, 
het andere omdat het juist te verwant is. We 
eten geen dieren die onder de grond leven, 
wel dieren die op het land staan. Geen insec-
ten of  reptielen. Geen dieren die in huis 
wonen (hond, kat en muis). Geen paarden-
vlees, want het paard is een edel dier. Geen 
zangvogels, wel landvogels. Geen zwanen, 
wel eenden. Geen koppen, geen ogen, geen 
ingewanden; wel spieren. Geen hart of  
maag, wel lever en nieren. Geen rauwe mos-
selen, wel rauwe oesters.
 Waar komen voedseltaboes vandaan? 
Wanneer is iets oneetbaar? Volgens Claude 
Lévi-Strauss zijn ‘eetbaar’ en ‘oneetbaar’ 
geen intrinsieke eigenschappen, maar for-
mele categorieën die vooral iets zeggen over 
de mens die ze gebruikt. Het voedseltaboe is 
een hulpmiddel bij de inbedding van de 
mensenwereld in de orde van de natuur. In 
La Pensée sauvage (1962) – vertaald als Het 
wilde denken – verbindt Lévi-Strauss het 
voedseltaboe met totemisme. De inheemse 
mens maakt deel uit van een groep die zich 
identificeert met een dier- of  plantensoort; 
dit is de totem – het levenssymbool van de 
groep. Planten en dieren verschaffen de 
mens een natuurlijk model om groepen of  
clans van elkaar te onderscheiden. Dit sys-
teem draait niet om gelijkenissen of  over-
eenkomsten; de clan van de os ontleent 
geen eigenschappen aan de os. Een totem is 
de aanduiding van een verschil. De os en de 
komkommer zijn even geschikt om het ver-
schil uit te drukken tussen de groepen die zij 
aanduiden, zegt Lévi-Strauss. Totemisme is 
dus een differentieel systeem. De mens treft 
in de natuur verschillen tussen soorten aan 
en abstraheert deze door ze te beschrijven in 
termen van tegenstellingen en contrasten. 

Vervolgens nemen groepen die verschillen 
als symbool over om hun overeenkomsten 
– als mens – te verdringen. Het gaat om ‘een 
ruil van overeenkomsten tegen verschillen, 
tussen dieren onderling en tussen mensen 
onderling en tussen mensen en dieren’.
 Het vlees van het totemdier mag niet wor-
den gegeten; dit taboe volgt uit de verwant-
schap tussen mens en dier, die juist in dat 
vlees belichaamd is, maar die ontkend of  
geloochend wordt. Leden van de groep 
mogen zich alleen tooien met andere delen 
van het totemdier, zoals pels, snavel, veren 
of  tanden, omdat die het verschil tussen 
mens en dier zichtbaar maken: de mens 
gebruikt ze ‘als een embleem om zijn sym-
bolische verhouding tot het dier te bevesti-
gen; de eetbare dus assimileerbare delen 
verwijzen daarentegen naar een werkelijke 
consubstantialiteit’. Wie toch van de totem 
eet, eet eigenlijk een stuk van zichzelf. In 
bepaalde culturen wordt de overtreder van 
dit verbod voor straf  zelf  opgegeten – letter-
lijk of  symbolisch.
 Ik vraag me af  of  er vandaag in mijn 
omgeving nog echte totems bestaan – plan-
ten of  dieren die door een specifieke groep 
worden gekoesterd als levensvignet of  
embleem. Huisdieren en statussymbolen 
– de labrador, de orchidee – komen niet in 
aanmerking. De cannabisplant, met haar 
licht mystieke toepassingen, omgeven door 
strenge regels en verboden en een eigen 
beeldcultuur, is misschien een kandidaat. 
Maar in het algemeen is totemisme iets van 
andere culturen. De westerse burger meent 
zich te hebben bevrijd van mythische denk-
structuren. Het glutenvrije dieet en de 
soja-cappuccino zijn de uitkomst van 
hedendaagse voedseltaboes, maar de ver-
binding met een totem lijkt afwezig. De 
gezondheidsmanie is een levensstijl – tijdge-
bonden, steriel, en berustend op een licht 
hysterische simulatie van individuele wils-
kracht en zelfbeschikking.

Zich ontdoen van de doden

Een Amerikaanse film uit 1974, aanvanke-
lijk getiteld Headcheese, toont wat er gebeurt 
met overtollige arbeiders uit de vleesindus-
trie. De mannen die in het slachthuis van 
Newt (Texas) werkten, hebben hun baan 
verloren als gevolg van het onvermijdelijke 
moderniseringsproces. De oude manier van 
het koeien slachten, met een voorhamer, is 
vervangen door het efficiëntere en goedko-
pere gebruik van een luchtdrukpistool. De 
overbodig geworden slachters zitten werk-
loos thuis, vol wrok jegens de technologi-
sche vooruitgang. Ze sluiten zich op in hun 
bouwvallige huizen, en vormen een clan die 

hun oude bestaanswijze in stand houdt en 
celebreert. Wat ze altijd hebben beschouwd 
als een simpele, natuurlijke manier van 
leven krijgt na verloop van tijd steeds meer 
een artificieel karakter. Ze omringen zich 
met schedels en skeletten van dieren, die ze 
thuis aan de wand hangen. Ze veranderen 
langzamerhand in levende doden – verbit-
terde relieken die niet op een menselijke 
manier oud hebben mogen worden. Dwang-
matig blijven ze de kern van hun archaïsche 
beroepspraktijk herhalen: het slachten met 
de voorhamer. Door vast te houden aan de 
cultus van het niet-meer-bestaande veran-
deren ze in een tribale, neoprimitieve 
gemeenschap, afgesloten van de wereld in 
een zelfgecreëerd minireservaat.
 Lévi-Strauss beschrijft de rituele omgang 
met de dood onder Noord-Amerikaanse 
Fox-indianen. Dit volk – in de eigen taal 
Meskwakihaki genoemd – heeft strategieën 
ontwikkeld om zich op een nette manier 
van de doden te ontdoen, ‘en te beletten dat 
die zich uit bitterheid […] op de levenden 
wreken’. De doden moeten worden overge-
haald om definitief  naar het hiernamaals te 
vertrekken en daar de rol van bescherm-
geest van de levenden op zich te nemen. Om 
dat te bereiken vinden adoptieriten plaats: 
het overleden familielid wordt symbolisch 
vervangen door een levende persoon, 
iemand waar de nabestaanden dezelfde 
gevoelens voor koesteren. Op deze manier 
wordt het snelle en veilige vertrek bewerk-
stelligd van de ziel van de overledene. 
Onderdeel van de adoptieriten zijn sport-
wedstrijden tussen twee partijen die worden 
aangeduid als respectievelijk ‘de levenden’ 
en ‘de doden’. De afloop staat vooraf  vast: de 
partij van de doden wint altijd, zodat ze, 
tevreden over de overwinning op de leven-
den, vrijwillig vertrekken. De wedstrijd is 
dus geen echte wedstrijd met gelijke kansen 
voor beide partijen, maar een zuiver ritueel. 
De doden wordt een loer gedraaid. 
 Hoewel Lévi-Strauss het niet noemt, is de 
omgang met overtollige fabrieksarbeiders te 
beschouwen als een moderne variant van 
dit inheemse ritueel. De arbeiders worden 
gedwongen om hun overbodigheid, hun 
eigen symbolische dood te aanvaarden en 
zich terug te trekken uit het economische 
leven. Meteen daarna worden ze vervangen 
door een machine, waar het fabrieks-
management vanuit een drang naar ratio-
nalisering een bijna affectieve relatie mee 
aangaat. In de genoemde film toont de 
doden clan geen dankbaarheid voor de offer-
gaven van de levenden, zoals het geval is bij 
de Fox-indianen. De clanleden krijgen hele-
maal geen offergaven: ze moeten zelf  op 
strooptocht, en geven zich over aan kanni-
balisme, graven op het plaatselijke kerkhof  

lijken op, lokken argeloze passanten naar 
hun huis, om ze met een klap van de voor-
hamer af  te maken, te barbecueën en op te 
eten. De film draait om het lot van vijf  van 
deze onvrijwillige mensenoffers – een groep 
vrienden die met een busje een trip door de 
omgeving maken: Pam, Sally, Kirk, Jerry en 
Franklin.
 In de laatste fase van de productie werd 
besloten om de titel Headcheese te verande-
ren in The Texas Chainsaw Massacre. Onder 
deze naam heeft de film van regisseur Tobe 
Hooper een cultstatus opgebouwd; later zijn 
acht sequels, prequels en remakes gemaakt. 
De uiteindelijk gekozen titel is effectief, 
maar versluierend. De kettingzaag is welis-
waar het attribuut van de slager van de 
familie, de zwakzinnige reus Leatherface; hij 
zaagt de dode lichamen van de slachtoffers 
aan stukken, zodat Old Man (een ander 
clanlid, misschien zijn vader) het vlees op de 
grill kan bereiden. Maar het echte moord-
wapen is en blijft de voorhamer – dat sacrale 
reliek waar de ambachtelijke trots van deze 
neoprimitieve kannibalenfamilie op berust.
 Een van de ongelukkige slachtoffers, de 
blondharige Sally, wordt vastgebonden en 
aan de grootvader gepresenteerd. Deze 
patriarch zit in een rolstoel en oogt als een 
goed geconserveerd lijk, maar nadat hij het 
bloed heeft opgezogen uit een snee in Sally’s 
vinger, begint hij toch te bewegen. Als de 
familie vervolgens rond de eettafel heeft 
plaatsgenomen, krijgt grootvader de voor-
hamer in handen gedrukt, terwijl het hoofd 
van Sally boven een teil wordt gehouden. 
Hoewel hij nauwelijks de kracht heeft om de 
hamer op te tillen, mag de patriarch het 
mensenoffer voltrekken. Zijn familieleden 
vereren hem. Opa doodt als de beste, roepen 
ze, met één klap van de hamer! Destijds in 
het slachthuis doodde hij eens zestig koeien 
in vijf  minuten.

Een koude gemeenschap

Er bestaan volgens Lévi-Strauss twee soor-
ten gemeenschappen, die hij aanduidt met 
de termen koud en warm. Koude gemeen-
schappen hebben een min of  meer statische 
cultuur die via totems verbonden is met de 
classificaties van het planten- en dierenrijk. 
Ze kennen geen evolutionair model van de 
tijd: de menselijke samenleving weerspie-
gelt voor hen de onveranderlijke orde van de 
natuur. De ontstaansgeschiedenis van de 
mens ligt in een mythisch verleden, dat nog 
steeds fungeert als een tijdloos en absoluut 
model: ‘er is wel een vroeger en een later, 
maar hun enige betekenis is dat ze elkaar 
weerspiegelen.’ Sociale structuren blijven in 
een koude gemeenschap zoveel mogelijk 

Grafschennis op het kerkhof  van Newt, Texas
Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, 1974

Cultische restanten in het huis van de slachters
Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, 1974
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gevrijwaard van beïnvloeding door eenma-
lige, onaangekondigde gebeurtenissen en 
andere destabiliserende factoren. Men 
reproduceert de dagelijkse werkzaamheden 
van de voorouders, zonder deze te willen 
veranderen of  verbeteren. Een ooit aange-
leerde leefwijze wordt gekoesterd en gelegi-
timeerd met een beroep op anciënniteit en 
continuïteit. Zo schuift de gemeenschap 
sociale en economische omwentelingen 
voor zich uit. 
 Warme gemeenschappen daarentegen 
zoeken een verklaring van de eigen collec-
tieve identiteit in de evolutie en de geschie-
denis. Ze omarmen het historische proces 
om er ‘de motor van hun ontwikkeling van 
te maken’. De menselijke groepscultuur 
wordt niet gezien als een statische weerspie-
geling van de orde van de natuur, maar als 
iets dat eruit voortkomt en zich er in de loop 
van de geschiedenis van heeft losgemaakt. 
Volgens Lévi-Strauss zijn de Europese en 
Aziatische culturen op dit ‘warme model’ 
gebaseerd – culturen die veelal geen totems 
kennen. De antropoloog spreekt van een 
‘totemistische leegte’. Het koude model 
overheerst in de inheemse culturen van 
Noord- en Zuid-Amerika, Australië en 
Oceanië.
 Deze tweedeling impliceert geen waarde-
oordeel ten gunste van het evolutionaire, 
warme model. La Pensée sauvage is in grote 
lijnen een pleidooi voor het wilde denken 
dat ten grondslag ligt aan het totemisme 
van de koude gemeenschappen, en dat vol-
gens de auteur een eigen logica en consis-
tentie kent. Geschiedenis en tijdsverloop 
worden door deze volkeren niet radicaal 
ontkend, maar vertaald en geïntegreerd in 
de synchrone structuur van het landschap, 
waar alle aspecten van de oude mythen zich 
in het heden manifesteren. Totemisme 
berust op een classificatie waarin een 
natuurlijke reeks (de planten- en diersoor-
ten) gekoppeld wordt aan een sociale of  cul-
turele reeks (de groepen waarin de mensen 
leven). De mythologie plaatst de natuurlijke 
reeks aan het begin van de tijd, dus vóór het 
ontstaan van de mens, maar toch leven 
planten, dieren en mensen samen in het 
hier en nu, in dezelfde gedeelde ruimte: 
‘Beide reeksen bestaan in de tijd maar ze lei-
den er een tijdloos bestaan, want beide zijn 
ze werkelijk, varen gelijk op en blijven 
zodoende wat ze waren op het ogenblik van 
hun scheiding.’ In dit opzicht speelt de 
geschiedenis een ondergeschikte rol in het 
totemistische systeem, waar ze niettemin als 
een mentale landkaart in opgenomen is. 
Lévi-Strauss citeert uit het boek Aranda 

Traditions uit 1947 van antropoloog T.G.H. 
Strehlow. Het landschap is voor het 
Australische Aranda-volk als een ‘oude en 
nog altijd levende stamboom’; landschappe-
lijke elementen, zoals bergen en rivieren, 
zijn ‘het werk van de voorouders van wie [de 
inheemse mens] afstamt. In het landschap 
om hem heen leest hij de geschiedenis van 
de handel en wandel van de onsterfelijke 
wezens die hij vereert; wezens die voor een 
korte tijd weer de gedaante van een mens 
kunnen aannemen; wezens waarvan hij er 
vele uit directe ervaring gekend heeft als 
vader, grootvader, broer, moeder en zuster.’ 
 De slachtersclan uit The Texas Chainsaw 
Massacre lijkt in veel opzichten op een koude 
gemeenschap. Er zijn ten eerste de trofeeën, 
het kannibalisme, de rituele slachting en de 
maskers van mensenhuid die Leatherface 
draagt. Ook het vereren en voortzetten van 
de oude slachttechniek, verbonden met de 
mythische autoriteit van een onsterfelijke 
grootvader, doet denken aan de omschrij-
ving van Lévi-Strauss. Deze clan is echter 
een abjecte variant – een tragische traves-
tie – van zo’n koude gemeenschap. Ze is 
geïsoleerd van de rest van de wereld en ver-
toont een pathetische neergang. De levende 
band met het landschap en de natuur is uit-
eengerafeld en opgegeven; de clanleden zijn 
bovendien geen authentieke inheemse 
natuurmensen, maar vertegenwoordigen 
een gedegenereerde witte onderklasse. 
 Als we het antropologische raamwerk 
volgen, kan het verhaal van de film geduid 
worden als een etnisch-koloniaal microcon-
flict in het hart van de Verenigde Staten. 
Wat The Texas Chainsaw Massacre laat zien, 
is een gewelddadige confrontatie tussen een 
koude en een warme gemeenschap. De 
slachtersclan vormt een inheemse enclave 
die zich verzet tegen de destabiliserende 
krachten van de nieuwe tijd. De clanleden 
verdedigen hun existentiële positie en de 
mythische waarden die daarmee verbonden 
zijn. Het ruwe snijden in lichamen, dat de 
film tot een exemplarische slasher movie 
maakt, is in feite een afgeleide van het triba-
le conflict. De clan verzet zich tegen alloch-
tone indringers – vijf  hippe jongeren met 
gewoontes en omgangsvormen uit de grote 
stad. Als de schaalvergroting en mechani-
sering van de vleesindustrie één zijde van de 
moderniteit vormt, dan representeren deze 
verlichte jongelui de keerzijde: individuele 
ontplooiing en geestverruiming.
 Het gruwelijkste moment uit de film doet 
zich voor wanneer Pam – levend en bij 
bewustzijn – door Leatherface wordt opge-
tild en met haar rug aan een grote vlees-

haak wordt gespietst, als een stuk levend 
vlees. Rond deze omkering draait de horror 
van The Texas Chainsaw Massacre: de mens 
wordt veroordeeld tot de rol van slachtvee. 
In de bouwvallige woning van de familie is 
een rudimentair slachthuis ingericht, voor 
mensen in plaats van koeien, met klein-
schaligheid als belangrijkste kwaliteit. 
Zonder de fouten en stupiditeiten van het 
‘personeel’ zou de persoonlijke aanpak in 
dit familiebedrijf  zelfs te prijzen zijn. 
Vleesproductie is hier toegesneden op de 
vraag van de consument. De slachters 
slachten voor zichzelf, en het mensenvlees 
wordt door henzelf  geroosterd en geconsu-
meerd. Deze grassroots-vorm van voedsel-
productie in de huiselijke sfeer is als de 
wraak van het ambachtelijke handwerk, 
dat in de twintigste eeuw door de krachten 
van kapitaal en techniek naar de marge van 
de samenleving is gedrukt.

Hoeksteen met vier hoeken

In The Texas Chainsaw Massacre wordt de 
mens gereduceerd tot een bron van dierlijke 
proteïnen en teruggeduwd in de natuurlijke 
voedselketen waar hij zich lang geleden als 
meester en beheerder boven heeft geplaatst. 
In de Russische film 4 van Ilya Chrzjanovski 
uit 2005 (naar een scenario van Vladimir 
Sorokin) raken de overeenkomsten en ver-
schillen tussen mensenvlees en dierenvlees 
nog verder vertroebeld. Door de duistere 

emanaties van de industriële (re)productie-
techniek dringen oude en nieuwe voedsel-
taboes diep in elkaar door. Tussen de twee 
films ligt een gat van dertig jaar en een oce-
aan aan cultuurverschillen, maar wat 
betreft dubieuze folklore en archaïsche ‘tra-
dities’ hebben ze veel met elkaar gemeen. 
 4 is ontstaan uit de broeiende vuilnis-
hopen van postcommunistisch Rusland. De 
vleesindustrie is een van de manifestaties 
van de vormeloze en corrupte macht die is 
opgebloeid in het Poetintijdperk. De enorme 
partij diepgevroren rundvlees uit de jaren 
zestig, die aan het begin van de film wordt 
opgekocht door een corrupte handelaar 
met als doel dit vlees weer op de markt te 
brengen, is een plastische metafoor voor het 
tijdperk van stagnatie; toen deze koeien 
werden geslacht was Leonid Breznjev nog 
aan de macht.
 De film ensceneert geen tribaal conflict 
meer tussen een warme en een koude 
samenleving: de groteske verhaalstructuur 
heeft de natuurlijke, en terzelfdertijd geheel 
gecodeerde omgang met de aarde, het land, 
de planten en de dieren geabsorbeerd. Deze 
film gedraagt zich nu zelf  als ‘indiaan’ – als 
inheemse figuur die volledig vergroeid is met 
een plaatselijke humuslaag van mythisch en 
organisch materiaal. Het vermogen om te 
fabuleren, om leugenachtige verhalen over 
jezelf  te vertellen, is de laatst overgebleven 
eigenschap die mensen van dieren onder-
scheidt. De film neemt die eigenschap over.
 Malyi Okot is een bouwvallig gehucht op 

Grootvader zuigt bloed uit Sally’s vinger
Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, 1974

Twee callgirls met twee klanten
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005

De drie leugenaars: Volodja, Marina, Oleg
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005

Ingevroren rundvlees uit de Breznjev-tijd
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005
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een halve dagreis van Moskou. Een trein 
brengt je in de buurt, maar het laatste stuk 
moet je lopen. Het ligt geïsoleerd in de heu-
vels, ver achter industriecomplexen, af-
braakzones en militaire oefenterreinen. De 
kleine gemeenschap die zich hier in leven 
houdt, bestaat – op één jong stel na – uit 
oude tot stokoude vrouwen. De onmogelijk-
heid van geslachtelijke voortplanting wordt 
gecompenseerd door een folkloristische 
duplicaattechniek, waar de economie van 
het dorpje geheel op drijft. De vrouwen 
fabriceren grote, quasimenselijke poppen, 
die ze verkopen aan handelaren uit de stad. 
De poppen zijn gemaakt van opgevuld tex-
tiel en voorzien van groteske koppen van 
bewerkt broodkruim. Om met kruim te 
kunnen boetseren, moet het worden ver-
mengd met speeksel en langdurig voorge-
kauwd. De vrouwen vullen hun tijd met het 
kauwen op brood, het assembleren van pop-
pen en het stoken van alcohol. Er is niets 
lieflijks of  idyllisch aan deze ruïne van het 
matriarchaat. De dorpsvrouwen hebben 
een affectieve, bijna incestueuze relatie met 
de poppen. Het zijn niet alleen hun kinderen 
en de economische basis van hun bestaan; 
tijdens een langdurig drankgelag bedrijven 
ze er ook de liefde mee, spelend met de nage-
maakte piemels. 
 Een van de varkens in het dorp gaat dood. 
Met het geroosterde beest wordt een feest-
banket aangericht: stukken vlees worden 
uit het karkas gescheurd en in tandeloze 
monden gestopt. De afgesneden kop wordt 
aan andere varkens gevoerd. Eenmaal goed 
dronken kleden de oudjes zich uit; ze gieten 
wijn over hun borsten en spelen met de pop-
pen terwijl ze oude volksliedjes zingen.
 Misschien staat de dorpscultuur van 
Malyi Okot voor het oude Rusland, de 
inheemse tradities uit het achterland, voor 
zover die nog niet door het centrale staatsap-
paraat zijn geneutraliseerd of  door de 
modernisering weggevaagd. Die tradities 
zelf  lijken echter ook flink geperverteerd. 
Het is niet eens zeker of  het maken van 
broodpoppen een oude rurale gewoonte is. 
De enige bewoonster die weet hoe je met 
voorgekauwd broodkruim menselijke kop-
pen kan boetseren, is de vierentwintigjarige 
Zoja. Als zij plotseling overlijdt, weten de 
oudjes zich geen raad: niemand anders kan 
wat Zoja kon. Kennelijk is de poppenfolklore 
een recente vinding. De film suggereert zelfs 
dat het een ambachtelijke imitatie betreft 
van moderne kloontechnologie. Het is een 
omineus gegeven dat de drie zussen van 
Zoja, die uit de stad naar het dorp komen 
om haar te begraven, sprekend op haar lij-
ken, en even oud zijn. Waren zij en haar zus-
sen een vierling?
 Het ligt voor de hand een polemische 
tegenstelling te zien tussen de ambachtelij-
ke poppenfabricage uit Malyi Okot en de 
grootschalige vleesindustrie, waarvan we 
in 4 de corrupte praktijk te zien krijgen. ‘Ik 
handel in alles wat naar vlees ruikt. En dit 
ruikt, ja, heel sterk!’, zegt de malafide vlees-
handelaar tijdens een telefoongesprek in 
zijn auto aan het einde van de film, net 
voordat hij de macht over het stuur kwijt-
raakt en verongelukt. Het cynisme van deze 
figuur steekt scherp af  tegen de weliswaar 
onsmakelijke maar ook onschadelijke oud-
jes met hun broodpoppen. Toch zijn er ook 
in de corrupte vleesindustrie krachten aan 
het werk die het begrip van de betrokken 
individuen – zoals deze handelaar – te 
boven gaan. Een restaurant waar hij gaat 
eten biedt als specialiteit ‘ronde biggetjes’ 
aan. Het gaat volgens de kelner om vlees dat 
sinds twee jaar door een speciale varkens-
boerderij wordt geleverd. De handelaar, 
Oleg, gelooft het verhaal niet, maar krijgt 
vervolgens in de keuken van het restaurant 
inderdaad vier kogelronde biggen te zien. 
Het vermoeden van genetische manipulatie 
wordt onderhuids versterkt door de vreem-
de gloed die de biggetjes uitstralen. Het 
gezicht van de handelaar licht op als hij zich 
over hen heen buigt.
 Het eerste halfuur van 4 speelt zich af  in 
een lege bar in Moskou rond drie uur 
’s nachts. De centrale personages van de 
film komen apart van elkaar binnen: Oleg, 
de vleeshandelaar; Marina, een callgirl; en 
de pianostemmer Vladimir, ook wel Volodja 
genoemd. Ze beginnen een gesprek aan de 
toog. De slapende barman wordt af  en toe 
gewekt om de glazen bij te vullen. De drie 
bezoekers kennen elkaar niet; het is hun 
eerste en meteen ook laatste ontmoeting. 
De kennismaking voltrekt zich langs lijnen 
van leugenachtigheid. Marina, die net van 

twee klanten komt, vertelt dat ze in de recla-
me werkt. Ze zegt dat ze een campagne doet 
voor een luchtionisator – ‘een Japans appa-
raat van een nieuwe generatie’. Oleg heeft 
wel interesse om er een te kopen. Over zich-
zelf  vertelt hij dat hij op het Presidentieel 
Bureau werkt en daar belast is met de leve-
ring van mineraalwater aan het Kremlin. 
Hij verzwijgt zijn activiteiten in de vleeshan-
del. De pianostemmer vertelt, hoewel losjes 
en achteloos, het meest uitgebreide en fan-
tastische verhaal. Als biochemicus zou hij 
betrokken zijn bij een geheim staatspro-
gramma voor het klonen van dieren en 
mensen. Dit succesvolle fokprogramma 
bestaat al enkele decennia, vertelt hij; er 
lopen duizenden menselijke klonen of  
‘duplicaten’ rond – de oudste is 44. In het 
lab waar Vladimir werkt, groeien de dupli-
caten in couveuses. ‘Wij maken het gencon-
struct,’ legt hij uit. ‘De samenleving kweekt 
de mensen. Kleuterscholen, weeshuizen, 
internaten.’ Marina en Oleg reageren onge-
lovig, maar Vladimir gaat door met zijn ver-
haal. Er bestaan verschillende typen klo-
nen; het meest succesvol is type 4, ontdekt 
in 1967. Vier chromosoomverbindingen 
worden in één cel geplaatst, zodat er vier 
duplicaten tegelijk ontstaan. Dit bleek het 
optimale aantal, met het kleinste aantal 
fouten en de grootste overlevingskansen. Er 
bestaat in de buitenwijken van Moskou een 
enorm gebouw waar de vierlingen wonen. 

In afdeling 32 zitten alle zestienjarige meis-
jes. Tweelingen zijn productieafval. Oleg 
heeft genoeg van dit steeds vreemder wor-
dende verhaal. Hij trekt zijn jas aan en ver-
trekt. ‘Wat een sukkels werken er in het 
Presidentieel Bureau,’ zegt Marina. Zij en 
Vladimir kussen even. Hij vraagt haar om 
met hem mee te gaan, maar ze kan niet. Bij 
het afscheid geeft hij toe dat zijn verhaal 
verzonnen was: ‘Ik ben pianostemmer.’
 De rest van de film toont in afwisselende 
episoden hoe het de drie leugenaars verder 
vergaat. Marina krijgt de volgende dag 
bericht uit Malyi Okot dat haar zus Zoja is 
overleden. Ze maakt de lange reis naar het 
dorp om zich bij de twee andere zussen te 
voegen, die al bezig zijn met de begrafenis. 
Oleg, de vleeshandelaar, zien we in het huis 
waar hij met zijn bejaarde vader woont. Het 
extreem propere woninginterieur staat vol 
keramische beelden van honden. De vader 
is een dwangneuroticus, voortdurend in de 
weer met poetslap en stofdoek. Hij is zeer 
onderdanig, maar houdt de zoon die hij 
aanbidt gevangen in een burgerlijke cocon 
van verzorging en verstikking. Vladimir, de 
pianostemmer, gaat na zijn bezoek aan de 
bar dansen in een club. Kort daarna wordt 
hij zonder aanleiding door de politie van de 
straat opgepakt en langdurig ondervraagd. 
We zien hem in een gevangenis dwangar-
beid verrichten, en uiteindelijk wordt hij 
met een grote groep lotgenoten als soldaat 

naar een oorlogsgebied gestuurd. Zo mogen 
zij hun schuld aan de staat afkopen, wordt 
hen verteld.
 Talrijk zijn de viertallen die voorbijkomen 
in deze film. Vier honden en vier broodpop-
pen in het openingsbeeld, vier drilboren die 
de honden verjagen, vier sneeuwschuivers 
die op hoge snelheid door de stad rijden, vier 
zussen, vier ronde biggen, vier naakte licha-
men van twee callgirls en hun klanten, vier 
opstijgende legervliegtuigen… De leuge-
naars zijn met drie, maar ontsnappen ze 
werkelijk aan de macht van vier? Misschien 
representeren ze zonder het te weten de drie 
streepjes waaruit het cijfer 4 is samenge-
steld.
 Volgens de pianostemmer berust de hele 
wereld op dit getal: ‘Het is een hoeksteen 
met vier hoeken.’ Hij voert dit aan tijdens 
het gesprek aan de bar om het succes van de 
type 4-kloontechniek te onderbouwen, 
maar gaat er verder niet op door. We kun-
nen zijn gedachtegang zelf  afmaken. Vier is 
het eerste echte kwadraat op de getallenlijn 
– een vierkant van twee bij twee. Het getal 
staat dus niet voor vier punten op een rij, 
maar voor de hoeken van een vierkant – ‘de 
vier poten van een tafel,’ aldus Marina. Vier 
is stabiliteit – datgene wat staat zonder om 
te vallen. Het getal consolideert ook de logi-
ca van de reproductie. Het overstijgt de één 
(het eencellige begin van het leven), de twee 
(de dualiteit van de geslachtelijke voort-
planting), en de drie (de drieledige structuur 
van het teken), en het neemt deze configu-
raties in zich op. Vier staat voor de stabiliteit 
van het staatsapparaat – niet de drie pijlers 
van de trias politica, maar de vier identieke 
poten van de macht, die als doel hebben de 
macht te consolideren. Vier is daarmee ook 
het getal van de wet, het geweldsmonopolie 
en uiteindelijk de repressie: waterkanon-
nen, bulldozers en puinruimers, razzia’s en 
oekazes, politieke en maatschappelijke hygi-
ene. Op vier identieke pijlers rust het staats-
apparaat van macht, repressie, sanctie en 
straf. Het is in essentie een reproductieappa-
raat – gericht op de reproductie van steeds 
hetzelfde, de macht. Geen wonder dat de 
meest geslaagde kloontechniek gebaseerd is 
op het getal vier. Menselijk DNA foutloos 
dupliceren impliceert immers het uitban-
nen van toevallige en onvoorspelbare, onbe-
heersbare afwijkingen.

Wetten van de nieuwe natuur

Primitieve volkeren missen het wetenschap-
pelijk instrumentarium om kennis te verga-
ren over genen, celdeling en geslachtelijke 
voortplanting. Maar hun classificatie van 
natuurlijke soorten op basis van waargeno-
men verschillen vormt volgens Lévi-Strauss 
wel degelijk een intuïtieve benadering van 
die kennis: ‘de verscheidenheid aan soorten 
verschaft de mens het meest voor de hand 
liggende beeld en de meest directe uiting 
van de uiteindelijke discontinuïteit van de 
werkelijkheid: het is de zintuiglijk waar-
neembare uitdrukking van een objectieve 
codering.’ Hij doelt hier op de genetische 
code, met zijn ‘specifieke periodiciteit in de 
verdeling van vier elementen op de molecu-
laire keten’ – de met de letters C, G, A en T 
aangeduide nucleobasen uit het DNA, die 
dragers zijn van erfelijke eigenschappen. 
Het belang dat in totemistische culturen 
wordt toegekend aan het begrip soort, is dus 
te verklaren doordat de soorten dit onderlig-
gende systeem voor de overdracht van 
eigenschappen zichtbaar maken.
 In de twintigste-eeuwse postindustriële 
maatschappij heeft de veronderstelling van 
een structurele correspondentie tussen 
natuurlijke soorten en mensengroepen 
geen basis meer. Het totemisme als systeem 
is verdampt. Dit gegeven ligt ten grondslag 
aan het bizarre drama van The Texas 
Chainsaw Massacre. De tragiek van de slach-
tersclan is dat deze geen schakel vormt in 
een reeks gelijkwaardige clans. De clan 
staat er alleen voor. Daarmee vervalt ook de 
mogelijkheid van totemisme – één totem is 
immers geen totem. Een geïsoleerde groep 
of  familie kan geen systeem van totems in 
stand houden. Door de dominante soci-
aaleconomische krachten zijn de oude 
slachters in een tribale rol beland, zonder de 
mogelijkheid om een geïntegreerde relatie 
met de natuur te ontwikkelen.
 De afwezigheid van totems zet zich door in 
4. In deze film verandert de lege plaats van 
de totem zelf  in iets tastbaars, in een ‘tote-
mistische leegte’ met een eigen substantie 

Oleg geconfronteerd met vier ronde biggen
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005

Twee van de poppen uit Malyi Okot
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005
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en gewicht. De verscheidenheid aan soorten 
is verdwenen en weggeschreven onder een 
verscheidenheid aan leugens en verzinsels 
– en het is nu déze rijkdom die ‘het meest 
voor de hand liggende beeld en de meest 
directe uiting van de uiteindelijke disconti-
nuïteit van de werkelijkheid’ verschaft. 
 Een oude man staat bij vier grote aquaria, 
die gevuld zijn met schildpadden, kikkers, 
slangen en vissen. Hij roert in het water met 
een schepnet, terwijl hij met Vladimir de 
pianostemmer spreekt. Ze bevinden zich in 
de muzikantenkamer van de club waar 
Vladimir is gaan dansen. De aquaria vor-
men een microbiotoop, een gecomprimeerd 
model van biodiversiteit. Het gesprek duurt 
niet langer dan een paar minuten, maar 
heeft een programmatische betekenis die 
later duidelijk wordt. De aquariumman ver-
schijnt en verdwijnt; hij is een soort profeet. 
Hij wijst naar de kronkelende organismen 
in het water. ‘Ze zijn af. Helemaal. Maar wij 
nog niet. We kunnen heel makkelijk wor-
den wat en wie we willen zijn. Daarom heeft 
de mens nog steeds geen naam.’ De pianos-
temmer maakt bezwaar. ‘Mijn naam is 
Volodja, eigenlijk.’ ‘Nou én?’, zegt de pro-
feet. ‘Binnen een half  uur kun je een daklo-
ze hond zijn. Of  een matje waarop een mooi 
meisje haar voeten afveegt. Of  zo maar een 
stuk levend vlees.’ Vladimir werpt tegen dat 
je altijd de keuze hebt om géén matje te wor-
den, of  géén stuk levend vlees. Het enigszins 
ongerijmde antwoord dat hij krijgt, luidt dat 
zelfmoord geen optie is, want dat is een ‘ver-
plichte zet’, en verplichte zetten zijn ongel-
dig in dit spel. Een half  uur later is hij inder-
daad veranderd in een dakloze hond, als de 
politie hem van straat plukt en gevangen-
zet, vermoedelijk op basis van een valse 
aanklacht; en uiteindelijk wordt hij door de 
staat als een stuk levend vlees naar het oor-
logsfront gestuurd.
 Is dit cynisme? Niet alleen. De nieuwe 
natuur kent nieuwe natuurwetten. De mens 
heeft zich buiten de orde van het dierenrijk 
geplaatst, en zit sindsdien vast in een onein-
dig proces van wording en naamgeving. Er 
bestaat vrijheid en er bestaat dwang – twee 
woorden voor dezelfde onvoorspelbaarheid. 
Wie liegt wordt met leugens geconfron-
teerd. De pianostemmer, de callgirl en de 
vleeshandelaar geven met hun verzinsels 
invulling aan de vrijheid om te kunnen 
worden wat en wie ze willen zijn. Door te lie-
gen veranderen ze in iemand die ze niet zijn 
– een vrije transformatie zonder de last van 
genetische voorbestemming. Marina is ove-
rigens de enige van de drie die min of  meer 
kan afrekenen met haar achterland, door 
alle ballast van Malyi Okot – poppen, mallen 
en materialen – op het graf  van haar zus te 
gooien en in brand te steken. Van de drie 
leugenaars komt zij er het best vanaf. De 
twee mannen raken ingeklemd tussen ver-
schillende niveaus van machtsreproductie 
en moeten accepteren dat anderen voor hen 
de keuzes maken. Ze geven hun lotsbepaling 
onder dwang uit handen.

Zenders en ontvangers

Op de laatste pagina’s van La Pensée sauvage 
suggereert Lévi-Strauss dat de structurele 
logica van het wilde denken in het twintig-
ste-eeuwse informatietijdperk in een nieuwe 
gedaante terugkeert. Hij schetst een verbin-
ding tussen de binaire code van de compu-
tertaal en het totemisme van de primitieve 
mens – deze taal ‘waarin elke mededeling 
door verschillende combinaties van opposi-
ties binnen de constituerende eenheden uit-
gedrukt kan worden, deze begripslogica 
waarvoor de inhouden niet van de vorm te 
scheiden zijn, deze systematiek van de eindi-
ge klassen, dit met betekenissen opgebouwd 
universum’. Totemisme houdt in dat de 
mens de natuurlijke wereld leest en ontrafelt 
aan de hand van mentale tabellen met twee-
delingen die steeds verder worden verfijnd, 
zoals hoog/laag, water/land, zomer/winter, 
vrede/oorlog, oost/west, vuur/wind. Deze 
binaire logica stelt het universum voor als 
een ‘continuüm van opeenvolgende opposi-
ties’. Een digitaal signaal dat een vloeiende 
lijn weergeeft als een discontinue serie blok-
jes doet in zekere zin hetzelfde. Er is een ver-
binding tussen de wetten van de informatie 
en de wetten van de natuur – een verbinding 
die beide kanten op werkt. De primitieve 
mens behandelt de waar neembare eigen-
schappen van  planten- en diersoorten alsof  
het ‘elementen van een mededeling’ zijn; 
bijna zoals voor de cybernetische mens het 

scherm tussen de fysieke wereld en de geco-
deerde representatie ervan transparant 
wordt en uiteindelijk verdwijnt. In deze 
nieuwe wereld gaan de doorgegeven mede-
delingen ‘een objectief  bestaan leiden bui-
ten het bewustzijn van de zenders en ont-
vangers’, om deel te worden van de ruimte 
en de omgeving waarin de mens zich 
beweegt. Lévi-Strauss omschrijft dit land-
schap als een ‘universum van informatie’ 
– ‘een hemel die op aarde wandelt te midden 
van een volk van zenders en ontvangers, 
wier mededelingen zolang ze in omloop zijn 
voorwerpen van de fysieke wereld vormen 
en tegelijk van buiten en van binnen kun-
nen worden opgevangen’.
 Je hoeft niet op je smartphone te kijken 
om veel van dit toekomstbeeld uit 1962 te 
herkennen. Het enige wat er gedateerd aan 
lijkt, is de optimistische toonzetting. De 
terugkeer van het wilde denken in het com-
putertijdperk, de wederzijdse doordringing 
van een wetenschappelijk en een mythisch 
wereldbeeld, heeft problematische aspecten 
die Lévi-Strauss moeilijk kon voorzien. De 
natuurlijke orde van planten en dieren is 
vandaag op genetisch niveau voor een groot 
deel ontrafeld en tot object gemaakt van 
kunstmatige synthese. De genetische code 
van de natuur bestaat uit reeksen letters die 
de industrie naar believen een alternatieve 
rangschikking geeft. Het resultaat wordt 
zichtbaar als een aaneenschakeling van 

transformaties in een gehomogeniseerd 
landschap. De afbraak van natuurlijke leef-
gebieden komt niet alleen door vervuiling, 
verstedelijking en klimaatverandering, 
maar ook door deze informatierevolutie. 
Gewassen zijn genetisch immuun gemaakt 
voor herbiciden, waardoor niet alleen het 
laatste onkruid verdwijnt, maar vervolgens 
ook de insecten (die geen wilde bloemen 
meer vinden) en de vogels (die geen insecten 
meer kunnen eten). In de effen en steriele 
weilanden van vandaag zien we de terug-
slag van de totemistische leegte op de 
natuur zelf. De variëteit aan soorten neemt 
steeds verder af. 
 Het tribale conflict tussen koude en 
warme gemeenschappen is ingehaald door 
deze technologische ontwikkelingen. De 
strijd of  tegenstelling tussen mensengroe-
pen met conflicterende wereldbeelden heeft 
zich geïnternaliseerd. Het koude en het 
warme model zijn versmolten, en hun fusie-
product is een veelkoppig industrieel appa-
raat dat niet meer gericht is op het maken 
van representaties en classificaties van de 
natuur, maar dat zelf  natuur maakt.
 Door deze omwenteling wordt de natuur-
lijke wereld uiteindelijk opgenomen in een 
semantisch universum – een universum 
waarin de mens een vraag stelt aan de 
natuur en daarop een antwoord krijgt dat 
hij in feite zelf  heeft geformuleerd. De drie 
leugenaars in 4 voegen zich probleemloos 

in deze wereld van gemanipuleerde infor-
matie. Liegen is slechts een andere manier 
om de volgorde van letters te veranderen.
 Al deze lijnen komen samen in het huidige 
tijdperk van epidemisch complotdenken en 
nepnieuws. Wensbeelden, drogredenen, 
angstdromen, leugens en fantasieën kun-
nen simpelweg worden bewezen of  onder-
bouwd door hun equivalent in de fysieke 
wereld aan te wijzen, een equivalent dat ze 
altijd onmiddellijk blijken te hebben. Die 
wereld krijgt het karakter van een grote digi-
tale echoput. Het stellen van de vraag of  een 
bepaald vermoeden klopt, creëert een spoor 
dat, zodra de vraag is uitgesproken, als 
bevestigend antwoord kan worden opgevat. 
Dit is de democratie van de zoekmachine, die 
elke gebruiker gelijk geeft en ieder vermoe-
den bevestigt. In het huidige Rusland liggen 
de verhoudingen weliswaar iets anders dan 
in het westelijk deel van Europa, maar wie 
niet in een autoritaire staat woont, moet 
zichzelf  niet direct gelukwensen. De over-
heid van een democratisch land zal nooit in 
staat zijn om ‘nepnieuws’ te bestrijden zon-
der bij een minderheid de indruk te wekken 
dat ze daarmee de democratie aantast. 
Nepnieuws kent geen politiek neutrale afba-
kening.
 In de laatste scène van 4 keert een van de 
vier dakloze honden uit het openingsbeeld 
terug. Het dier steekt de plattelandsweg 
over, net wanneer de vleeshandelaar komt 
aanrijden. De auto crasht. Een arbeider die 
staat te roken loopt naar het wrak, haalt het 
horloge van de pols van de handelaar en 
rent ermee weg. De hond volgt op een 
afstand, ontwijkt vier trucks die hem met 
spuitende waterkanonnen tegemoetrijden, 
en verdwijnt in de verte.

Alle citaten zijn afkomstig uit: Claude Lévi-
Strauss, Het wilde denken, vert. J.F. Vogelaar 
en H. ten Brummelhuis, Amsterdam, 
Meulenhoff, 2009.

Geroosterde varkenskop voor de varkens
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005

De profeet bij een van zijn aquaria
Ilya Chrzjanovski, 4, 2005
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KAREL VANHAESEBROUCK

Antwerpen was in 2018 barok. Onder de 
noemer ‘Rubens inspireert’ kon je in de 
binnen stad en daarbuiten naar tentoonstel-
lingen, lezingen, concerten en theatervoor-
stellingen. Er was ook landschapskunst en 
street art te zien, en zelfs culinaire fotografie. 
Iedereen en alles was vorig jaar barok. Maar 
over welke barok hebben we het dan? En heeft 
die barok iets te vertellen, of  is ze niet meer 
dan een toeristische attractie (voor Brugge 
het kantklossen, voor Antwerpen barok)?
 Antwerpen Barok 2018 is een onderdeel 
van Flemish Masters 2018-2020, een initia-
tief  van Visit Flanders (of  Toerisme Vlaan-
deren). De Vlaamse regering wil bijdragen 
aan de ‘duurzame ontwikkeling van Vlaan-
deren en Brussel’ door de regio actief  te pro-
moten als toeristische topbestemming. 
Centrale lijnen in dat beleid zijn gastronomie, 
het wielrennen en kunst en erfgoed. Vlaan-
deren speelt zijn artistieke troeven uit: Jan 
Van Eyck, Pieter Bruegel en Peter Paul 
Rubens. Het programma Flemish Masters wil 
een breed palet aan initiatieven rond deze 
kunstenaars ondersteunen en zichtbaar 
maken. Die strategie sluit aan bij het stadsbe-
leid: via citymarketing en festivalisering van 
het culturele aanbod proberen steden een 
plek te verwerven op de internationale, toe-
ristische markt. Vele lokale partners hebben 
geprobeerd zich in te schrijven in die dyna-
miek. De middelen voor de basiswerking van 
organisaties stagneren of  krimpen en dus 
zijn dit soort programmatorische opportuni-
teiten welgekomen. Dat was in het geval van 
Antwerpen Barok af  en toe doorzichtig: soms 
beperkte de link met het stadsfestival zich tot 
een ‘re-branding’ van de vaste tentoonstel-
ling, in andere gevallen werd er gekozen voor 
een beperkte ingreep of  toevoeging. Zo was 
in het Rubenshuis het monumentale De 
Kindermoord in Bethlehem in al zijn glorie te 
bekijken (‘terug thuis na 400 jaar’). Zelfs de 
fijne tentoonstelling Naughty Boys, over de 
Antwerpse punkscene, vond een gaatje in dit 
bredere kader: in 1977 werd er immers ook 
een barok-jaar georganiseerd.1

 Antwerpen Barok 2018 was een mooi 
excuus om uitzonderlijk patrimonium 
opnieuw onder de aandacht te brengen. De 
stillevens van Frans Snijders bijvoorbeeld, 
te bewonderen in het Snijders & Rockoxhuis, 
verdienen de grootst mogelijke zichtbaar-
heid. Merkwaardig genoeg was er geen 
overzichtstentoonstelling van het werk van 
Rubens, die niet alleen zijn kunsthistorische 
belang in de verf  zou zetten, maar ook 
inzicht zou geven in de cultuurhistorische 
context waarin hij werkte. De interessantste 
bijdrage kwam zonder twijfel van Luc 
Tuymans en het M HKA. In de tentoonstel-
ling Sanguine/Bloedrood werden in het 
najaar van 2018 enkele barokke meesters 
geconfronteerd met werk van hedendaagse 
kunstenaars. Zo werd de cruciale, maar op 
dit festival helaas zeldzame vraag gesteld: 
welke lijnen verbinden de historische barok 
met onze verwarrende tijd? Welke existenti-
ele, zelfs afgrondelijke vragen, worden 
gesteld, verborgen achter het glazuur van 
wervelend spektakel?
 De Kindermoord in Bethlehem uit 1610 
van Rubens, te zien in een halfduistere zaal 
van het Rubenshuis, toont een werveling 
van lichamen en emoties. Het is onmogelijk 
om alle details meteen te overzien, of  om 
vanaf  een veilige afstand de compositie te 
overschouwen. Rubens mikt op beleving, 
niet op interpretatie. Hij is niet alleen schil-
der maar ook regisseur: zijn werk wil de kij-
ker het gevoel geven live deze episode mee te 
beleven. Tegelijk is de setting expliciet thea-
traal: een prototypische achtergrond uit het 
theater, zoals de scenografieën van Serlio, 
garandeert een zorgvuldig gecomponeerde 
actiescène met maximaal dramatisch effect. 
Het zou een tableau vivant kunnen zijn, 
vaak als tussenscène gebruikt in het vroeg-
moderne theater, bijvoorbeeld tijdens de 
opvoering van tragedies waarin politiek 
geweld wordt geanalyseerd, in navolging 
van Seneca. Rubens’ werk gaat over de the-
atraliteit van de geschiedenis zelf, over de 
representatiecodes die historische overleve-

ring schragen, over de (on)mogelijkheid het 
geweld van dit evenement bevattelijk te 
maken in één beeld. Kindermoord is onbe-
schaamd emotioneel – rechts onderaan is 
bijvoorbeeld een zopas vertrappeld, groen-
achtig babylijk te zien – maar het toont ook 
de verschillende manieren om wreedheid 
en geweld uit te beelden. Stijn Bussels en 
Bram Van Oostveldt vatten die dubbelheid 
samen in hun analyse van onder meer 
Rubens’ schilderij: ‘De toeschouwer diep 
ontroeren vereist meer dan feitelijke wreed-
heid zo grafisch en herkenbaar mogelijk 
weergeven; representaties zijn niet los te 

maken van vorige representaties, want ze 
zijn onderdeel van een rijke geschiedenis 
aan teksten en beelden die op hun eigen 
wijze met geweld omgaan.’2 Rubens kiest 
niet voor het gory hyperrealisme als strate-
gie, maar hij streeft wel naar emotionele 
impact. Daarnaast wil hij de kijker tonen 
dat er iets getoond wordt. Precies daarom is 
Kindermoord theatraal: Rubens maakt ons 
bewust van het geconstrueerde karakter 
van de geschilderde werkelijkheid.
 Deze spanning tussen beleving en reflec-
tie vormt de kern van de barok. Barok streeft 
naar immersie: de kijker wordt onderge-

dompeld in een ervaring verschillend van 
de realiteit. Die realiteit schemert nog door, 
zoals door de glasramen van een kerk of  
door het water van een zwembad. De kijker 
wordt echter ook uitgenodigd om na te den-
ken over dat mechanisme, en over de artifi-
cialiteit die ermee gepaard gaat. Zo moet het 
duidelijk worden dat elke historische werke-
lijkheid theatraal is. Niet toevallig was 
Bertolt Brecht gefascineerd door het theater 
van Shakespeare, dat volgens hem het 
publiek ertoe kon brengen niet zozeer het 
theater in vraag te stellen als wel het leven 
zelf.3 Shakespeare thematiseerde systema-
tisch (zoals in Hamlet en Midsummer night’s 
Dream) het artificiële karakter van theater. 
Zo reikte hij zijn elizabethaanse tijdgenoten 
intellectuele handvaten aan om grip te krij-
gen op hun eigen spektakelmaatschappij. 
Hamlet is eigenlijk een stuk over theater, 
niet in het theater zelf, maar in de maat-
schappij. Het onderscheid tussen waarach-
tigheid en illusie is flinterdun: in de eliza-
bethaanse maatschappij speelt iedereen, te 
allen tijde. Het maakt van Hamlet bij uitstek 
een twijfelende moderne man, eerder dan 
een vastberaden premoderne action hero: hij 
weet niet of  het spook van zijn vader echt is, 
en dus moet hij op zoek naar bewijs. Om de 
waarachtigheid van die verschijning te ach-
terhalen, maakt hij gebruik van de meest 
‘kunstmatige’ kunstvorm: theater. Hij 
wendt voor dat hij waanzinnig is, en hij laat 
een groep acteurs de misdaad van zijn oom 
naspelen. De toeschouwer bevindt zich in 
een theater maar is tezelfdertijd getuige van 
het theater (aan het hof) op de scène, en ziet 
hoe Hamlet theater inzet om datzelfde hof  
te ontmaskeren. Shakespeare reikt zijn toe-
schouwers op die manier gereedschap aan 
om de spektakelmaatschappij buiten de 
muren van het theater te herkennen. 
Tegelijk laat hij het publiek nadenken over 
de theatrale illusie zelf: wat moet ik met 
deze kunstvorm, die artificieel en ‘vals’ is, 
en toch zo sterk op de werkelijkheid lijkt?
 In Sanguine/Bloedrood trok Luc Tuymans 
die denkoefening door. Hij confronteerde 
het werk van een aantal meesters van de 
barok met dat van hedendaagse kunste-
naars zoals Jan Vercruysse, Mike Bouchet, 
Berlinde De Bruyckere, Fred Bervoets, On 
Kawara en Ed Kienholz. Sanguine/Bloedrood 
bood geen chronologisch of  kunsthistorisch 
overzicht van de barok vroeger en nu. De 
aanpak van Tuymans was associatief: hij 
bracht werken samen, op basis van icono-
grafische affiniteit of  existentiële verwant-
schap, die zich op een gelijkaardige wijze tot 
het bestaan en tot de wereld verhouden. In 
de begeleidende tekst van Éric Suchère werd 
de definitie van barok bewust breed gehou-
den: er zou een ‘eerder sobere, naturalisti-
sche barok zijn (Caravaggio), een lyrische 
en gedecentraliseerde barok (Rubens), een 
elliptische barok (Velázquez), een meditatie-
ve barok (Georges de La Tour) of  een barok 
van lichteffecten en de matière picturale 

Barok tussen spektakel en zelfreflectie
Een terugblik op Sanguine/Bloedrood in M HKA

Peter Paul Rubens, De Kindermoord in Bethlehem, 1610
The Thomson Collection, Art Gallery of  Ontario

Caravaggio, David met het hoofd van Goliath, 1610
Galleria Borghese, Rome

Lili Dujourie, The Kiss, 1986
M HKA, Antwerpen

Cornelis de Vos, Abraham Grapheus, 1620
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Dennis Tyfus, De Kauwgumballenboom, 2008
Collectie Joris Mertens & Ilse Vervaeck
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zoals bij Rembrandt’. Tuymans benadrukte 
het belang van de intensiteit van het beeld 
als centrale as in zijn tentoonstelling: beel-
den kunnen een performatieve kracht bezit-
ten zodat ze inwerken op de verbeelding van 
de kijker. Barok doet meer dan de wereld 
voorstellen – die voorstelling wordt ook 
bevraagd, en leidt de toeschouwer binnen 
in alternatieve werkelijkheden. Vanuit die 
werkdefinitie zocht Tuymans naar verban-
den met het werk van hedendaagse kunste-
naars, naar bloedlijnen die de kunstgeschie-
denis dooraderen.
 Tuymans wilde doodgraag David met het 
hoofd van Goliath (1609-1610) van 
Caravaggio naar Antwerpen halen. Dat is 
hem niet gelukt, dus werd het schilderij op 
de gevel van het M KHA geprojecteerd. We 
kregen wel twee andere werken van de 
Italiaanse schilder te zien: Jongeling door een 
hagedis gebeten (1596-1597) en De geseling 
van Christus (1607-1608). De David van 
Caravaggio is een door en door barok werk-
stuk. Het is geen portret, maar een scène, 
een theatraal moment van dramatische 
spanning. David komt de tent van Saul bin-
nen, met in zijn linkerhand het hoofd van 
Goliath, druipend van het bloed – de sugges-
tie is dat wij, als kijker, ook in die tent zitten. 
Caravaggio beeldt David eerder peinzend af, 
contemplatief  haast, dus niet zoals 
Michelangelo, die van David een icoon van 
goddelijke deugd en heroïsche kracht maakt. 
De Goliath bengelend aan de linkerhand van 
David is een zelfportret van Carravagio, en 
het is niet fraai: opengesperde mond, een 
dwaze, verdoofde blik, een afgrijselijke tro-
nie. Er is duidelijk iets gaande tussen die 
twee: Caravaggio beeldt meer af  dan enkel 
een Bijbelse overwinning – deze jongen en 
deze (dode) man delen een geschiedenis. 
David houdt zijn blinkende zwaard sug-
gestief  tussen zijn benen. Volgens sommige 
auteurs stond de assistent van Carravagio, 
met wie de schilder vermoedelijk ook het bed 
deelde, model voor David. Volgens anderen 
is David met het hoofd van Goliath een dubbel-
portret, en is David een jonge versie van de 
kunstenaar zelf. Pleegt de schilder hier sym-
bolisch zelfmoord? Simon Schama geeft een 
mogelijk antwoord in The Power of  Art: ‘Met 
zijn jeugdig bovenlichaam vol in het licht is 
David de gezegende Caravaggio van weleer, 
de Caravaggio als veelbelovend wonderkind, 
de schepper van christelijke schoonheid. […] 
Maar datzelfde licht bereikt beneden ook het 
gezicht van het monster, van de Caravaggio 
die nog steeds bestaat – de biseksuele per-
vert, de moordenaar, de immense encyclope-
die van zondigheid.’4 Geen wonder dat 
Tuymans dit schilderij centraal in zijn ten-
toonstelling wilde: David met het hoofd van 
Goliath incarneert alle contradicties van de 
barok: horror en introspectie, spektakel en 
zelfreflectie, actie en contemplatie. Dit werk 
is niet gemaakt om overschouwd te worden: 
het wil de kijker aanwezig laten zijn bij het 
gebeuren, maar ook de vraag opwerpen hoe 
het mogelijk is je tot een dergelijke scène te 
verhouden.
 Vanuit die contradictie bouwde Tuymans 
zijn tentoonstelling op. De combinaties van 
historische en hedendaagse werken waren 
soms historisch gemotiveerd, soms associa-
tief, en soms waren het knipogen. De thema-
tische rode draad doorheen Sanguine/
Bloedrood was de ongemakkelijke, gefrag-
menteerde realiteit van onze samenleving, 
waarin het spektakel alomtegenwoordig is 
en we tegelijk de existentiële leegte – dat 
grote, zwarte gat dat de barok steeds opnieuw 
thematiseert – ontvluchten in dwangmatig 
consumptiegedrag. Sommige van de geselec-
teerde werken bevragen die realiteit op poëti-
sche wijze, en andere werken schurken aan 
tegen het groteske. The Kiss (1986) van Lili 
Dujourie is een conceptuele reconstructie 
van een zeventiende- eeuws stilleven – een 
mysterieus werk, een ongemakkelijke 
enscenering met gitzwarte geometrische 
vormen, een rode drapering en een kelk 
gevuld met gifblauwe vloeistof. The Kiss is 
een theatrale installatie, een decor zonder 
acteurs. Links van de installatie hing 
Tuymans het portret door barokschilder 
Cornelis Devos van Abraham Grapheus 
(1620), die zich laat omringen door aller-
hande zilverwerk, rechts De Kauwgumballen-
boom (2008), een psychedelisch, cartoonesk 
schilderij van Dennis Tyfus. Een onmiddellijk 
verband tussen de drie werken is er niet, en 
toch versterken ze elkaar, precies omdat ze 
overduidelijk overdadig zijn.
 Circa Tabac (2007) van Carla Arocha en 
Stéphane Schraenen is een complexe drie-

hoekige spiegelconstructie op de vloer, die de 
omgeving niet alleen spiegelt maar ook uit-
een laat vallen in ontelbare brokstukken. De 
realiteit ziet zichzelf  in een gebroken spiegel. 
Rond deze installatie plaatste Tuymans werk 
van Jacob Jordaens (Studies van de kop van 
Abraham Grapheus, 1620), Caravaggio (De 
geseling van Christus, 1607-1608), Zurbarán 
(The Martyrdom of  Saint Sebastian, ca. 1650-
55), Franciscus Gijsbrechts (Vanitas, zeven-
tiende eeuw) en twee beelden van John 
Georg Pinsel (Our Lady, 1758 en St. John the 
Apostle, 1758). Die werken werden gefrag-
menteerd weerspiegeld in de installatie van 
Arocha en Schraenen: de kunstgeschiedenis 
viel letterlijk in brokstukken uiteen. Achter 
de installatie projecteerde Tuymans de video 
Harnessed Swimmer (2009) van Dominik 
Lejman: een bewegend clair-obscurschilde-
rij waarin een oude man weg probeert te 
zwemmen – tevergeefs, want om zijn schou-
ders zit een harnas dat hem aan de rand van 
het zwembad houdt. Wat verder in de expo 
bevond zich Brim (2015), een hedendaagse 
vanitas van Mike Bouchet op grootformaat, 
in de vorm van een hyperrealistisch schilde-
rij van een hamburger. Bouchet maakt van 
het icoon van de consumptie-industrie een 
grotesk stilleven: het doek mag nog zo kleur-
rijk zijn, dit beeld is ranzig, overmatig. Soms 
kan die imposante monumentaliteit echter 
van een sublieme ingetogenheid zijn, zoals 
in Mer Grosse van Thierry De Cordier, een 
prachtige, diepdonkere ode aan de kracht 
van de zee. Alle werken die Tuymans koos, 
verhouden zich op een eigenzinnige manier 
tot het moeilijk te definiëren begrip ‘barok’. 
Met De Gezegende Nederlaag (1971) van Fred 
Bervoets legt hij de nadruk op de kleurrijke 
overdaad van de barok. Een schilderij als The 
house of  opportunity (2003) van Michael 
Borremans is dan weer uitgesproken artifici-
eel. In een onbestemde ruimte plaatst 
Borremans een mysterieus gebouw, dat ook 
in andere schilderijen opduikt. Het lijkt een 
graanschuur of  een huis, of  misschien is het 
zelfs een bijenkorf. Rondom het monumen-
tale gebouw lopen mensen. De onderlinge 
verhoudingen kloppen niet – is dit een 
afbeelding van de werkelijkheid? The house 
of  opportunity werkt ontregelend en bena-
drukt de nietigheid van de mens tegenover 
iets wat hij niet lijkt te begrijpen. Een laatste 
voorbeeld op de tentoonstelling was het 
intrigerende (Untitled) Human Mask (2014) 
van Pierre Huyghe. Een klein aapje, het 
barokke dier bij uitstek (zoals in de schilde-
rijen van David Teniers of  het befaamde por-
tret-met-aap van John Wilmot door Jacob 
Huysmans) loopt rond in een verlaten res-
taurant, ergens in de buurt van Fukushima, 
na de nucleaire ramp. Klanten zijn er niet 
meer, en het aapje, getraind om op te dienen, 
loopt doelloos rond in een spookachtige 
ruimte. Met behulp van een prachtige 
clair-obscuresthetiek schetst Huyghe de 
existentiële eenzaamheid van een dier dat 

een Noh-masker draagt, als om de verwant-
schap met de mens nog te benadrukken. 
 Deze opsomming doet Sanguine/Bloedrood 
misschien lijken op een samenraapsel van 
kunstwerken die enkel bij elkaar horen 
omdat ze door Tuymans gekozen werden 
– een Wunderkammer met slechts persoonlij-
ke smaak als overkoepelende dramaturgie. 
De tentoonstelling was echter veel meer dan 
dat. Tuymans schreef  een visueel essay 
waarin hij zijn persoonlijke, alternatieve 
versie van de kunstgeschiedenis openplooi-
de om beter vat te krijgen op de tegenstrijdi-
ge theatraliteit van de barok, uitzinnig en 
existentieel tegelijk.
 Het hoogtepunt was Five Car Stud (1972) 
van Edward en Nancy Kienholz, een installa-
tie die een gruwelijke episode uit de 
Amerikaanse geschiedenis verbeeldt: het 
racistische geweld in de Zuidelijke staten. 
Geplaatst in een tent op de Zuiderdokken, 
wekte het meteen de sfeer op van een kruis-
punt in de Deep South – vijf  auto’s met bran-
dende koplampen, vijf  figuren met afzichte-
lijke tronies, zo weggelopen uit The Texas 
Chainsaw Massacre. In het midden een gekne-
velde, zwarte man, die wordt afgerost en 
gecastreerd. In een van de auto’s zit een 
vrouw (de radio staat nog aan), in een twee-
de wagen een kind. Beiden wenden vol 
afschuw de blik af. De installatie doet denken 
aan Los Desastros de la Guerra, de beroemde 
serie etsen van Goya, of  aan de installatie 
Fucking Hell van Jack en Dinos Chapman 
– ook letterlijk tentoonstellingen van geweld, 
huiveringwekkend maar openlijk theatraal 
en artificieel. Net daardoor is dit werk van de 
Kienholzen zo gruwelijk: het plaatst de kijker 
in een tussenwereld, tussen illusie en reali-
teit, tussen afgrondelijke gewelddadigheid en 
existentiële angst. De barok erkent – meer 
nog: exploiteert – het artificiële statuut van 
de realiteit, maar kent er tegelijk waarheid 
aan toe. Het is letterlijk een optische list.
 Barok gaat niet over mensen beetnemen: 
er worden geen grappen uitgehaald. Het spel 
met fictie en realiteit is geen doel op zich, 
maar een middel om de toeschouwer te laten 
twijfelen over zijn realiteit. Precies daarin ligt 
de verwantschap tussen de vroegmoderne 
barok en onze postmoderne verwarring of  
verdwazing. ‘De barokke verwarring tussen 
illusie en realiteit’, zo schrijft Frans Willem 
Korsten in zijn mooie studie A Dutch Repub-
lican Baroque, ‘heeft te maken met het gege-
ven dat het artificiële soms reëler lijkt te zijn 
dan de realiteit zelf.’5 Niet de manipulatie is 
de essentie (want die is zichtbaar en meestal 
overduidelijk), maar wel het samengaan van 
die zichtbaarheid met een aangrijpende 
ervaring. De vroegmoderne barok is het pro-
duct van de groeiende instabiliteit van het 
godsbeeld: steeds nadrukkelijker wordt er 
vanaf  de zestiende eeuw getwijfeld aan de 
kosmologische ordening van de wereld. Wat 
tot dan toe een onomstotelijke realiteit was, 
blijkt veel nauwer verwant met een theatrale 

illusie, met een onstabiel fenomeen waarvan 
het bestaan niet te bewijzen valt. Precies die 
vraag stelt Shakespeare in Hamlet, al van bij 
de openingsscène: wat is het statuut van dat 
vermaledijde spook, en dus bij uitbreiding 
van het theater zelf? Een te aanvaarden rea-
liteit of  een theatrale illusie? Het werk van 
Shakespeare is een uitnodiging om met 
dezelfde kritische zin de maatschappelijke 
realiteit buiten het theater te benaderen, en 
om uiteindelijk de vreselijke vraag te stellen: 
is de illusie van het theater reëler dan de 
maatschappelijke werkelijkheid? Precies die 
twijfel spookt door alle barokke kunst, vroe-
ger en nu: wat als onze wereld een andere 
wereld was geworden? Wat als de wereld 
waarin we leven niet de enige mogelijke ver-
sie van die realiteit is, en welke andere reali-
teit zou dat wel kunnen zijn? Daarom, zo stelt 
Korsten, duikt barok altijd op in tijden van 
chaos en verwarring, op het einde van een 
tijdsgewricht, net voor de terugkeer van 
orde, evenwicht en rationaliteit. Barok ont-
staat in de plooien van de geschiedenis, tus-
sen zeer verschillende historische conjunc-
turen, op een moment van instabiliteit, in 
een wereld van permanente veranderlijk-
heid, waarin zijn en schijn niet langer te 
scheiden zijn. Precies dat is de verdienste van 
Tuymans’ tentoonstelling: met Sanguine/
Bloedrood liet hij zien dat barokke kunst 
ongemakkelijke vragen stelt, en de mens een 
spiegel voorhoudt die toelaat of  zelfs dwingt 
het artificiële karakter van de realiteit onder 
ogen te zien.

Noten

 1 Voor een bespreking zie Karel Vanhaesebrouck, 
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Sanguinge/Bloedrood. Luc Tuymans on 
Baroque was te zien van 1 juni tot 16 sep-
tember 2018 in M HKA, Antwerpen. De 
tentoonstelling loopt nog tot 25 februari, in 
een uitgebreide versie, in de Fondazione 
Prada in Milaan.

‘Sanguine/Bloedrood’ met werken van Lejman, Carravagio, Arocha & Schraenen en Pinsel, 2018
M HKA, Antwerpen, foto Christine Clinckx
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Hallo, wereld
Globalisering en dekolonisatie van de kunsten als feit en voorstelling

GEERT BUELENS

In het geschiedenisonderwijs dat ik halver-
wege de jaren tachtig genoot in een Vlaamse 
school werd het jaar 1492 gepresenteerd als 
het begin van de renaissance omdat toen, in 
hetzelfde jaar dus, Columbus Amerika ‘ont-
dekte’ en Arabieren en Afrikanen werden 
verjaagd uit Granada, waardoor Spanje weer 
integraal onder de moederkerk viel. (Dat 
deze katholieke etnische zuivering ook gold 
voor Joden, werd er veertig jaar na Auschwitz 
niet bij verteld.) Werd op de samen hang tus-
sen Columbus en Granada toen niet gewe-
zen, vandaag valt die steeds moeilijker te 
negeren: de Europese renaissance was chris-
telijk en gericht op vormen van exploratie 
en expansie die in de praktijk neerkwamen 
op exploitatie en expulsie. Christelijke Euro-
peanen waren de sterksten, zij stelden de 
norm, zij beheersten de handel, ook die in 
mensen. Die hegemonische blik bepaalde in 
Vlaanderen tot diep in de twintigste eeuw 
ook het kunstbegrip: Amerikaanse kunst 
was een afgeleide van de Europese (en dus 
minderwaardig) en de Afrikaanse of  Azia-
tische artefacten waren dusdanig anders dat 
ze thuishoorden in een etnografisch muse-
um; cultuur waren ze allicht wel, maar 
kunst eigenlijk niet.
 Toen de Amerikanen het commando van 
Europa overnamen veranderde er aanvan-
kelijk niet veel. Jansons sinds 1962 op dui-
zenden scholen gedoceerde History of  Art 
begon in Egypte en het Nabije Oosten, maar 
na de middeleeuwen kwamen de islamiti-
sche wereld en Afrika niet meer voor in het 
verhaal. Pas vanaf  de zevende editie in 2006 
kreeg Jansons boek als ondertitel The Western 
Tradition mee en werd de mogelijkheid open-
gelaten dat er zich buiten het Westen ook 
nog noemenswaardige ontwikkelingen had-
den voorgedaan in de moderne tijd. In vak-
discussies onder kunsthistorici was het 
debat over ‘World Art’, ‘Global Art History’ 
en ‘New Internationalism’ toen al enkele 
decennia bezig, maar het gros van de toon-
aangevende instituties in de moderne kunst-
wereld (MoMA, Pompidou, Documenta) zou 
opmerkelijk traag en vaak schoorvoetend 
deze ontwikkelingen incorporeren.1

 Wanneer we vandaag over globalisering 
spreken kan 1492 het verhaal op een ande-
re manier completeren. In dat jaar maakte 
Martin Behaim in Neurenberg immers de 
oudste bewaard gebleven wereldbol – zon-
der de Nieuwe Wereld, want die had 
Columbus nog net niet bereikt. De geschie-
denissen van het kolonialisme en de carto-
grafie gingen hand in hand en Behaims 
globe illustreert hoezeer die ook een vorm 
van globaal denken impliceerden. Hier ont-
vouwden zich gebieden die bereisd, bestu-
deerd en bezet konden worden. Alle mensen 
op die bol deelden de planeet, maar van een 
gelijke verdeling was natuurlijk allerminst 
sprake. En dat zou tot diep in de twintigste 
eeuw zo blijven. Het gevoel van superioriteit 
was niet louter een kwestie van militair, 
economisch en wetenschappelijk over-
wicht; het was, ondanks de sterke westerse 
traditie van zelfkritiek en scepsis, cultureel 
diepgeworteld.
 Zelfs na de grote dekolonisatiegolf  van 
1945-1965 zou het nog decennia duren 
voor de westerse kunstwereld zich vragen 
ging stellen over de positie van niet- westerse 
kunst. Ook in de jaren na de spraak makende 
Parijse tentoonstelling Magiciens de la Terre 
(1989) reduceerden maatgevende manifes-
taties en biënnales de ‘moderne’ wereld 
veelal met gemak tot Europa en Amerika, 
inclusief  Zuid-Amerika, want hoewel dat 
continent tot de zogenaamde Derde Wereld 
werd gerekend, drong het met artiesten als 
Hélio Oiticica, Lygia Clark en Marta Minujín 
al sinds de jaren zestig door tot westerse ten-
toonstellingen, collecties en overzichtswer-
ken.2 Ook tijdens de hoogtijdagen van de 
deconstructie en de ontmanteling van het 
vooruitgangsgeloof  bleef  het Westen zich-
zelf  zien als de plek waar de moderniteit zich 
voltrok.
 Documenta X (1997) biedt in dat opzicht 
een intrigerende casus. Onder leiding van 
Catherine David zou deze laatste Documenta 

van de twintigste eeuw de meest politieke en 
theoretisch doorwrochte editie tot dan toe 
worden. Neomarxisten van de October-
school stonden in de catalogus naast 
 dekolonisatie- en antiracismedenkers als 
Frantz Fanon, James Baldwin en Edward 
Said. In de tentoonstellingsruimten reso-
neerden dezelfde thema’s, maar de kunste-
naarsselectie stemde daar niet mee overeen. 
Nog geen vijf  procent van de kunstenaars 
die geacht werden deze theorieën te genere-
ren, illustreren of  onderbouwen was niet- 
westers.3

 De belangrijkste publicatie bij deze 
Documenta contamineerde in de titel de 
woorden Politics en Poetics tot Poleitics en 
toonde op het omslag ook een hele vroege 
vorm van wat later een word cloud zou gaan 
heten – een collage van tientallen hier nog 
deels over elkaar afgedrukte woorden als 
‘Marxism’, ‘Africa’, ‘Society of  the Spectacle’, 
‘Cuba’, ‘dissent’, ‘alterity’, ‘postcolonial’, 
‘freedom’, ‘Hong Kong’, ‘human rights’, 
‘democracy’ en ‘chaos’ – allemaal sleutel-
woorden uit het discours van deze manifes-
tatie en de bijbehorende catalogi. Intrigerend, 
want allicht programmatisch bedoeld, zijn 
de woorden die aan de uiteinden van deze 
ovale, wereldkaartachtige wolk staan: hele-
maal bovenaan ‘other’, helemaal onderaan 
‘solidarity’, helemaal rechts ‘globalization’ 
en helemaal links ‘development’, ‘world 
capitalism’, ‘procedure’ en ‘periphery’.4

 Die laatste term krijgt een belangrijke 
echo in een van de eerste paginavullende 
illustraties van het vuistdikke boek: een 
polemische variant van een echte wereld-
kaart getiteld ‘Centers and Peripheries in 
the World (1992). A Hierarchical Network’ 
waarop gebieden worden aangegeven als 
behorend tot het ‘centrum’ en de respectie-
velijke geïntegreerde, geannexeerde, uitge-
buite en verlaten periferie. Met stippellijnen 
en cirkels wordt aangeduid welke gebieden 
als ‘backwaters’ worden beschouwd, als 
‘strategic territorial reserve or pioneer colo-
nization space’, welke regio’s duidelijk ver-
bonden zijn met het ‘global network’ en 
welke streken behoren tot de ‘global oligo-
poly’.5 Het is een kaart, kortom, die aan dui-
delijkheid niets te wensen overlaat en de 
rest van het boek kan onder meer gelezen 
worden als een problematisering, indien al 
niet aanklacht tegen deze wereldongelijk-
heid. In de dramaturgie van de Documenta-
tentoonstellingen wordt die ongelijkheid 
vervolgens echter gewoon gereproduceerd.6 
Vier jaar nadat Jan Hoet twaalf  kunste-
naars uitnodigde uit wat toen nog de ‘Derde 
Wereld’ werd genoemd (onder wie Ousmane 
Sow en Bhupen Khakhar), leek de expositie 
van Catherine David, ondanks alle theoreti-
sche inzichten, een stap terug.
 Heel anders ging het er aan toe in het 
‘100 Days – 100 Guests’-luik dat David 
bovenop de publicaties en tentoonstellingen 
organiseerde om van de Documenta een 
ware ‘manifestation culturelle’ te maken; 

niet zozeer een ‘cultural event’, zoals de 
Engelse vertaling in de Kurzführer luidde, 
maar een verkondiging, een manifestatie, 
een betoging tegen de oprukkende depoliti-
sering die als hoofdkenmerk van de globali-
sering werd gezien.7 Honderd gasten werd 
gevraagd na te denken over de effecten van 
die globalisering op het economische, socia-
le en culturele leven. Deze intellectuelen, 
onder wie Sadik al-Azm, Nuruddin Farah, 
Edouard Glissant, Valentin-Yves Mudimbe, 
Vandana Shiva en Yang Lian, kwamen wel 
degelijk uit de hele wereld. Volgens pro-
grammator Thomas Köhler betrof  het vaak 
sprekers uit landen waarvan ‘de culturele 
productie zich traditioneel in hoge mate 
buiten de beeldende kunst’ voltrok, maar 
die wel plaatsvond in literatuur, wetenschap 
of  film – een bewering die vooral illustreert 
hoe beperkt de kennis van het curatoren-
team was over de ontwikkelingen van, bij-
voorbeeld, de Afrikaanse, Arabische en 
Aziatische kunst. Deze uitspraak verhult de 
ware reden waarom dit gastenluik veel mon-
dialer was: op het einde van de twintigste 
eeuw bleek de academische wereld veel meer 
geglobaliseerd en in sommige opzichten 
gedekoloniseerd dan de museale. Het gros 
van de vertegenwoordigers van de Global 
South in de gastenreeks had langdurig in de 
VS of  Europa gestudeerd en/of  was daar nog 
altijd verbonden aan een universiteit.
 Dat laatste gold niet voor de criticus en 
freelancecurator, eveneens te gast in het 
sprekersprogramma, die in de eenentwin-
tigste eeuw zou uitgroeien tot een spraak-
makende tentoonstellingsmaker, Okwui 
Enwezor. Ook deze Nigeriaan studeerde in 
het Westen – politieke wetenschappen aan 
een bescheiden universiteit in New Jersey – 
en hij bouwde zijn loopbaan op vanuit New 
York, als medeoprichter en redacteur van 
NKA: Journal of  Contemporary African Art en 
curator van In/Sight: African Photographers, 
1940 to the Present (1996) in het Guggen-
heim. In 2002 zou Enwezor, als eerste niet- 
Europeaan en eerste niet-witte curator van 
Documenta, de elfde editie leiden en op radi-
cale wijze doen wat David had nagelaten: 
kunst presenteren uit de hele wereld.
 Camiel van Winkel toonde zich in De 
Witte Raaf  niet overtuigd. Hij verweet ‘de 
zwarte man van Kassel’ [sic] al te gemakke-
lijk en met veel te grote woorden een nieuw 
tijdperk te hebben afgekondigd. ‘Zelfs de 
meest voor de hand liggende term – de 
geschiedenis – wordt niet serieus genomen 
door mensen die op ieder moment een 
nieuw wereldtijdperk laten beginnen.’8 Het 
was natuurlijk niet Enwezor die een nieuw 
wereldtijdperk had laten beginnen; de deko-
lonisatie was bijna zestig jaar nadat dit pro-
ces zich op grote schaal was gaan voltrek-
ken eindelijk ook tot westerse instituten 
voor hedendaagse kunst doorgedrongen. 
En dat impliceerde dat niet langer alleen 
westerse kunstenaars nieuwe tijdperken 
mochten afkondigen (zoals de avant-garde 

in de twintigste eeuw tot uitputtens toe had 
gedaan), maar dat er ruimte hoorde te 
komen voor alternatieve genealogieën, tijd-
paden en zichtlijnen. De bewering dat 
Enwezor de geschiedenis niet serieus nam, 
was bijgevolg uiterst twijfelachtig. Zijn eer-
dere parcours had zelfs uitdrukkelijk in het 
teken gestaan van de geschiedenis, zij het 
dan – heel bewust – een van revisionistische 
aard. Zijn tentoonstelling en overzichtswerk 
The Short Century: Independence and Libe-
ration Movements in Africa 1945-1994 uit 
2001 plaatste zelfbewust de Afrikaanse 
vrijheidsstrijders in de positie van vormge-
vers van de wereldgeschiedenis. Hier zijn de 
Afrikanen niet langer de ahistorische primi-
tieven die wachtten om ‘ontdekt’ te worden, 
dat wil zeggen bekeerd en ‘geholpen’ te wor-
den, zoals in de (structureel racistische) 
westerse historiografie en beeldvorming 
beschreven stond.
 Tijdens zijn directeurschap van het Haus 
der Kunst in München zou Enwezors revisi-
onisme in 2016 een hoogtepunt bereiken 
met de tentoonstelling en de catalogus 
Postwar: Art Between the Pacific and the 
Atlantic, 1945-1965.9 Niet alleen geogra-
fisch, maar ook esthetisch werden er bakens 
verzet. De westerse avant-garde werd gere-
duceerd tot wat ze in de praktijk altijd al 
was: een van de vele artistieke incarnaties 
van de moderniteit. De tentoonstelling pre-
senteerde ook moderne kunst uit commu-
nistische gebieden (socialistisch-realisme 
incluis) en had oog voor figuratieve tenden-
sen en voor mengvormen die in de zo vaak 
teleologisch gepresenteerde westerse kunst-
geschiedenis in de coulissen waren verstopt 
gebleven. De Australische ‘Antipodeans’, 
bijvoorbeeld, die in de late jaren vijftig van-
uit zowel lokale als universele bekommer-
nissen een eigen mix ontwikkelden; of  de 
nieuwe generatie Afrikaanse kunstenaars 
die na de onafhankelijkheid van hun land 
schijnbaar in lokale beeldtalen bleven gros-
sieren (masker, offer, geesten), maar – zoals 
Ulli Beier al in 1968 opmerkte – dat zo ver-
schillend deden dat ze niet langer onder de 
noemer artisanale of  traditionele kunst 
gevat konden worden en evenzeer deel gin-
gen uitmaken van de moderniteit.
 Verhalen over artistieke ontwikkelingen 
staan sinds de romantiek in het teken van 
de breuk (Octavio Paz had het over de ‘tradi-
tie van de breuk’), maar zoals Van Winkel in 
zijn Documentarecensie aanstipte, is die 
aanpak in de eenentwintigste eeuw verla-
ten: ‘De retoriek van het nieuwe in de kunst 
heeft plaatsgemaakt voor de retoriek van 
het nieuwe tijdperk en de wereldhistorische 
breuk.’ Zoals elk in het Westen opgezet 
‘postwar’-discours begint ook Enwezors 
expositie met de ongekende verwoesting 
van mensenlevens, gemeenschappen en 
steden die de Tweede Wereldoorlog met zich 
bracht, maar bovenal presenteert hij de 
naoorlogse periode als een uitdagende 
‘dawn of  a new contemporary era’ en wil 
hij onderzoeken hoe kunstenaars hier zelf  
mee vorm aan gaven.10

 Waar, ook in de geciteerde recensie van 
Van Winkel, Enwezors Documenta nog de 
kritiek kreeg ongedifferentieerde politiek 

Martin Behaim geeft toelichting bij zijn wereldbol
Educatieve afbeelding naar een schilderij van W. Planck, 1942

Ibrahim El-Salahi, De begrafenis en de halve 
maansikkel, 1963

© Herbert F. Johnson Museum of  Art, 
Cornell University
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correcte kunst bij actuele thema’s te presen-
teren, was Postwar zeker géén afrekening 
met wat ik kortheidshalve maar zal om schrij-
ven als het autonomistische westerse para-
digma. Goed gedocumenteerde histoires 
croisées illustreren in boek en expo hoezeer 
mengvormen van westers modernisme en 
lokale (bijvoorbeeld kalligrafische) praktij-
ken onweerlegbaar moderne kunst opleve-
ren, kunst waarvan de politieke lading 
allerminst pamflettair is.
 Zo bekeken is Ibrahim El-Salahi’s De 
begrafenis en de halvemaansikkel uit 1963 
zowel een uiting van idiosyncratische vorm-
principes als een commentaar op de moord 
op Patrice Lumumba – zeer goed te vergelij-
ken met de manier waarop in Guernica een 
picturaal commentaar gegeven wordt op 
een luchtbombardement tijdens de Spaanse 
Burgeroorlog met behulp van een kubisti-
sche vormentaal. Maar dat het hier een 
postkoloniaal commentaar betreft, is natuur-
lijk geen toeval. Het naoorlogse project 
behelsde immers niet alleen fysieke en 
morele wederopbouw in door oorlog getrof-
fen gebieden, het vooronderstelde ook dat 
het Westen zich, in een dekoloniserend 
bestel, een nieuwe plek zocht in de wereld-
orde. Het is een van de opvallende conclu-
sies die je uit het tentoonstellingsproject 
Postwar kunt trekken: de naoorlogse kunst 
van de Global South heeft zich die opdracht 
systematischer aangetrokken dan de kun-
stenaars en critici in het Westen. Die kon-
den zich weliswaar als vrije kosmopolieten 
ontwikkelen, maar gaven zich – met uitzon-
dering van extreem gewelddadige conflicten 
zoals die rond Algerije en Vietnam – zelden 
rekenschap van het koloniale denken en 
handelen in hun eigen cultuur.
 Het dekoloniseren van een museum 
betreft uiteraard zowel de makers als het 
getoonde. Net zoals krantenredacties alleen 
maar minder seksistisch en koloniaal blij-
ken te worden wanneer er voldoende vrou-
wen en mensen van kleur werken, zo ook 
diende het curatorenteam van het Haus der 
Kunst diverser te worden en moest het 
museum bewust kennis importeren. Samen 
met het Goethe-instituut werden Fellow-
ships opgezet waardoor onderzoekers uit 
India, China en Australië het team in 
München konden versterken.
 Het Haus der Kunst is een instituut zonder 
eigen collectie, waardoor het, mits het genoeg 
middelen bij elkaar krijgt, de kunstgeschiede-
nis kan hertekenen als op een wit doek. Veel 
complexer is de global turn voor musea met 
eigen collecties die, onvermijdelijk, de smaak-
patronen, vooroordelen en blinde vlekken 
van negentiende- en twintigste-eeuwse col-
lectioneurs, curatoren en directeuren reflec-
teren. In Hello World. Revising a Collection 
deed de Berlijnse National galerie in de zomer 
van 2018 een intelligente en overtuigende 
poging om van die beperkingen troeven te 
maken. De besliste slogans (‘Tegen het parti-
cularisme van de canon! Tegen Noord-
Atlantische navel staarderij! Weg uit de hal-
lucinerende kamers van de westerse 
zelf referentialiteit en op naar het laboratori-
um van het Mon diale Museum!’) waarmee 
artistiek directeur van de Kulturstiftung des 
Bundes Hortensia Völckers de lezer op de 
eerste pagina van de catalogus om de oren 
slaat, zijn zeer zeker een teken des tijds 

(Völckers was in de jaren negentig de rech-
terhand van Catherine David bij het maken 
van Documenta X), maar ze lezen wel dege-
lijk als een programma dat door de tentoon-
stelling grotendeels wordt waargemaakt.11

 De tienduizend vierkante meter tentoon-
stellingsruimte van het Hamburger Bahn-
hof  werd door acht interne en vijf  gastcura-
toren gevuld met thematisch of  geografisch 
geordende ensembles, soms zo omvangrijk 
dat ze als aparte expo gepresenteerd hadden 
kunnen worden. Het uitgangspunt was in 
eerste instantie steeds de depots van de 
Nationalgalerie zelf.12 De ‘revisie’ uit de 
ondertitel van de tentoonstelling sloeg niet 
alleen op het mengen van collecties die nor-
maal gezien apart worden gepresenteerd, 
maar ook op het kritisch-conceptueel 
becommentariëren van de eigen collectiege-
schiedenis, vooral daar waar het opmerke-
lijke omissies betrof. Zo bleken de musea, 
ondanks het Duitse koloniale verleden, 
revelerend weinig Afrikaanse kunst in huis 
te hebben. In plaats van die lacunes toe te 
dekken met bruiklenen werden ze – in over-
leg met de Nigeriaanse gastcurator Azu 
Nwagbogu – gethematiseerd door contem-
poraine westerse kunst te tonen die uit-
drukkelijk de band tussen de kolonisator en 
de gekoloniseerde tot onderwerp heeft.13

 Ook de kunstmarkt speelt al decennia een 
belangrijke rol in wat er wel en niet getoond 
wordt in publieke musea; de Neue National-
galerie moest al snel na haar opening in 
1968 ervaren dat haar budget niet opge-
wassen was tegen de snel stijgende prijzen 
van zowel de historische avant-garde als de 
eigentijdse kunst. En dus werden deals geslo-
ten met grote collectioneurs; in 1982 toon-
de Erich Marx in de Neue National galerie 
zijn enorme collectie eigentijdse westerse 
mannelijke reuzen als Robert Rauschenberg, 
Andy Warhol, Barnett Newman en Joseph 
Beuys. Ze hangen sinds 1996 in het Ham-
burger Bahnhof, maar in Hello World diende 
de collectie Marx vooral als afzetpunt voor 
een vernuftig commentaar van het collec-
tief  cyan (Daniela Haufe and Detlef  Fiedler) 
dat met door Aby Warburgs classificatiesys-
temen geïnspireerde collages zowel de tota-
litaire verleiding van de popbeeldcultuur 
illustreerde (Mao Mao) als Koude Oorlogs-
obessies die hun stempel drukten op de hele 
wereld (de Muur, de atoombom, de ruimte-
vaart). Deze interventies maakten duidelijk 
dat een ‘globaal museum’ zich niet hoeft te 
schamen voor zijn eertijdse keuzes of  voor-
keuren voor witte westerse mannelijke 
kunsthelden; het betekent alleen dat ook die 
helden intussen gecontextualiseerd mogen 
worden en daardoor alleen maar aan bete-
kenis winnen, net zoals dat geldt voor de in 
de andere zalen van Hello World gepresen-
teerde collecties Indiase, Indonesische, 
Mexicaanse, Sloveense of  Armeense kunst. 
Dat is wellicht de kern van een mondiaal en 
dekoloniserend museumproject: kunst van 
overal kan er thuis zijn, maar kunst uit geen 
enkele regio is vanzelfsprekend. Alle kunst 
heeft context nodig om te kunnen functio-
neren en echt begrepen te worden.
 De tiende biënnale van Berlijn koos vorige 
zomer onder de titel We Don’t Need Another 
Hero voor een andere weg. In de vijf  over de 
stad verspreide tentoonstellingslocaties was 
nauwelijks informatie te vinden over de 

geboorte-, woon- of  werkplek van de gese-
lecteerde kunstenaars. Ze kwamen allicht 
van overal, maar ze leken zo geglobaliseerd 
dat die verschillende afkomst er niet meer 
toe leek te doen. Waar Hello World kunste-
naars presenteerde als representanten van 
een geografisch bepaalde cultuur, of  als 
‘vreemde’ kunstenaars die met die cultuur 
een transnationale band smeedden, daar 
vertegenwoordigden de artiesten op de 
biënnale enkel zichzelf. En onvermijdelijk 
toch ook de visie van de samenstellers, in 
casu de Zuid-Afrikaanse Gabi Ngcobo en 
haar vier postkoloniale cocuratoren. Hun 
toon was militanter dan die van Hello World, 
allicht ook omdat deze biënnale een inter-
ventie in actuele maatschappelijke discus-
sies beoogde te zijn. Dekolonisatie en eman-
cipatie van LBTG+-mensen staan centraal 
in de retoriek van de tentoonstellingsgids, 
maar door de beperkte zaalinformatie ble-
ven de minst topicale werken relatief  open 
voor interpretatie. Stijlen, vormen, media 
en genres oogden divers, soms zelfs dispa-
raat. De gebruikte technieken – waterverf, 
lino, figuratieve olieverfdoeken, potlood-
tekeningen – en stijlen waren soms zo old-
skool dat je ze niet meer in deze hoeveelhe-
den verwacht op een hedendaagse 
kunst manifestatie. Scherper dan in Hello 
World werden zo de mondiale onevenwich-
ten en verschillende tijdpaden van de heden-
daagse kunst getoond. Niet iedereen heeft de 
middelen om complexe video’s te maken, 
niet iedereen verhoudt zich al schilderend of  
tekenend tot de westerse modernen. 
 De biënnale maakte een verbrokkelde 
indruk, misschien mimetisch bedoeld, maar 
dat de wereld uit elkaar valt – dat wist de 
bezoeker al uit de krant. Of  diezelfde bezoe-
ker die wereld ook beter gaat begrijpen door 
de getoonde kunstwerken kon soms worden 
betwijfeld. Wie een aanklacht wil presente-
ren tegen de ‘willful disregard for complex 
subjectivities’ maakt inderdaad een punt 
door over het tentoongestelde werk geen 
informatie te geven; wie echter denkt dat het 
louter presenteren van een gigantisch schil-
derij bestaand uit honderd kleinere doeken 
(¿Dónde están los héroes? van Lorena 
Gutiérrez Camejo) volstaat om een punt te 
maken over heden, verleden en toekomst 
van Cuba verwacht misschien toch wat veel.
 Dat kunstwerken de dure woorden uit de 
catalogus niet waar kunnen maken, is van-
daag eerder norm dan uitzondering; dat 
bezoekers van de biënnale extra op afstand 
blijven door gebrek aan vertrouwdheid met 
lokale contexten of  specifieke picturale tra-
dities (in de woorden van de curator: 
‘repressed vocabularies’) onderstreept voor-
al dat kunst wel mondiaal kan zijn, maar 
dat dit haar niet automatisch universeel 
maakt. Een ervaring die veel westerlingen 
– ondanks decennialange onderdompeling 
in bewust vervreemdende, instabiele en 
gedecentreerde kunst – misschien veel te 
weinig hebben. Of  de curatoren dit effect 
beoogden, blijft onduidelijk; Ngcobo liet er 
geen twijfel over bestaan dat haar team niet 
naar Berlijn was gekomen om het publiek te 
onderwijzen: ‘We are not here to educate 
people about postcoloniality, decoloniality. 
We refuse to provide this as a service – to 
educate, to help decipher, to correct.’ Een 
leerzaam koekje van eigen deeg dus, mis-
schien: de Europese middenklassebezoeker 
die ervan uitgaat dat zijn of  haar esthetica 
universeel geldt, leert dankzij de in Berlijn 
uitgenodigde curatoren een van de grote 
misvattingen van de moderniteit kennen. 
Dat dit in de praktijk echter vooral de erva-
ring van het werk van sommige niet-wes-
terse kunstenaars bemoeilijkte, illustreert 
niettemin de beperkingen van deze aanpak. 
Wie verdrukten echt een stem wil geven, 
doet er misschien toch goed aan ook een 
kleine microfoon te voorzien. Wie principi-
eel weigert te contextualiseren riskeert dat 
het publiek bij een ‘te nemen of  te laten’- 
aanpak de schouders ophaalt en denkt: dan 
maar niet.

Noten

 1 Nadat in de controversiële tentoonstelling 
‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of  the 
Tribal and the Modern in 1981 de Afrikaanse 
kunst door het MoMA was weggezet als 
‘tribaal’ en ‘primitief ’ zou het meer dan twintig 
jaar duren voor het museum zich opnieuw op 
dit terrein waagde. Ook Modern Art Despite 
Modernism (in de Making Choices-reeks 
waarmee de eenentwintigste eeuw werd 
geopend) nam die kans niet te baat. In 2002 

bracht MoMA PS1 The Short Century: 
Independence and Liberation Movements in Africa, 
1945–1994. Centre Pompidou presenteerde 
pas in 2013 Modernités Plurielles de 1905 à 
1970, met reden ervaren als een 
‘aardverschuiving’ (Merel van Tilburg in 
De Witte Raaf, nr. 171, 2014) maar de 
tentoonstelling was desondanks nog opvallend 
canoniek, vaak via in Parijs geconsacreerde 
stromingen opgebouwd en nog altijd niet wars 
van termen als ‘totem’ en ‘primitivisme’. Zie 
voor de kunsthistorische discussie onder meer: 
James Elkins, Stories of  Art, New York/Londen, 
Routledge, 2002; David Summers, Real Spaces: 
World Art History and the Rise of  Western 
Modernism, Londen, Phaidon, 2003; Kitty 
Zijlmans en Wilfried van Damme (red.), World 
Art Studies: Exploring Concepts and Approaches, 
Amsterdam, Valiz, 2008.

 2 Voor Azië gold dat op zekere hoogte ook, met 
veelal in het Westen werkende kunstenaars als 
Yayoi Kusama, Fluxus-artiesten Yoko Ono en 
Nam June Paik, en de conceptuele kunstenaar 
On Kawara. India, Pakistan, China en 
Indonesië bleven daarentegen vrijwel geheel 
buiten beeld, vooral (zij het niet uitsluitend) 
omdat de aldaar heersende paradigma’s in het 
Westen niet en vogue waren.

 3 Naast enkele Braziliaanse kunstenaars 
(Oiticica, Clark en Tunga) en dichters 
(Documenta X had veel aandacht voor 
Concrete Poëzie, een naoorlogse stroming 
visuele dichtkunst waarin Brazilianen 
doorslaggevend pionierswerk leverden) en een 
in Mexico geboren maar volledig in het 
Amerikaanse circuit opgenomen kunstenaar 
als Gabriel Orozco, waren slechts enkele 
niet-witte of  niet-westerse kunstenaars 
geselecteerd. Deze kunstenaars werden 
bovendien altijd expliciet in verband gebracht 
met Europa of  de westerse geschiedenis: 
Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, Abderrahmane 
Sissako, Raoul Peck, Matthew Ngui, Kerry 
James Marshall, Steve McQueen, Wang Jianwei 
en Feng Mengbo.

 4 Dit omslag zou een verwijzing kunnen zijn 
naar de Duitse editie van Deleuzes en Guattari’s 
Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 
uit 1993 die, weliswaar 180 graden gedraaid, 
eveneens zo’n woordwolk bevat; de ideeën en 
concepten van Deleuze en Guattari door-
desemen dit Documentaboek.

 5 Het Documentaboek geeft geen auteur voor 
deze kaart en het bevat ook nergens een 
bronvermelding; enig zoeken leert dat François 
Chesnais de auteur was, de Franse antikapita-
listische econoom en Attac-sympathisant die al 
heel vroeg betrokken was bij het anders-
globalisme.

 6 Deze kritiek weerklonk ook in de contemporaine 
receptie, onder meer bij Janneke Wesseling, 
‘De tentoonstelling van een intellectueel. Op de 
tiende Documenta in Kassel overheerst de 
afstandelijkheid’, NRC Handelsblad, 20 juni 
1997 en bij Masao Miyoshi, ‘Radical Art at 
Documenta X’, New Left Review, nr. 228, 1998, 
pp. 151-160.

 7 Thomas Köhler, ‘100 Days – 100 Guests’, 
Documenta X – Short Guide/Kurzführer, 
Documenta, Kassel, 1997, p. 258.

 8 Camiel van Winkel, ‘Documenta 11: opnieuw 
beginnen’, De Witte Raaf nr. 98, 2002.

 9 Postwar, een tentoonstelling die van 14 oktober 
2016 tot 26 maart 2017 liep, was opgezet als 
de eerste tentoonstelling van een drieluik dat 
voorts nog Postcolonialism en Postcommunism 
zou bevatten. Onduidelijk is wat er met de twee 
andere expo’s zal gebeuren, nu Enwezor in juni 
2018 zijn directeurschap neerlegde. Op de 
website van het Haus der Kunst is vooralsnog 
geen van de twee tentoonstellingen in het 
vooruitzicht gesteld.

 10 Okwui Enwezor, Katy Siegel en Ulrich Wilmes 
(red.), Postwar: Art Between the Pacific and the 
Atlantic, 1945-1965. München, Haus der 
Kunst, 2016, p. 13.

 11 ‘Museum Global’ is een van de programma’s 
van de Kulturstiftung des Bundes; musea 
krijgen hulp bij het bewust internationaliseren 
van hun collecties en werking.

 12 De Nationalgalerie bestaat uit de Alte 
Nationalgalerie (negentiende eeuw), de Neue 
Nationalgalerie (avant-garde tot ongeveer de 
jaren zestig), Hamburger Bahnhof  - Museum 
für Gegenwart (hedendaagse kunst), Museum 
Berggruen (collectie Heinz Berggruen, met 
Picasso en andere klassiek-modernen) en de 
Sammlung Scharf-Gerstenberg (met 
surrealistische kunst).

 13  Voor het overige werd geput uit andere 
collecties uit de Staatliche Museen zu Berlin en 
de Stiftung Preussischer Kulturbesitz (waaronder 
het Etnologische Museum, het Museum voor 
Aziatische Kunst en het Ibero-Amerikaans 
Instituut) en uit internationale collecties.

De curatoren van de tiende Biënnale voor Hedendaagse Kunst van Berlijn, 2018
Thiago de Paula Souza, Gabi Ngcobo, Nomaduma Rosa Masilela, Yvette Mutumba, Serubiri Moses,  

foto F. Anthea Schaap
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L’état de danse
Ottone, Ottone (1991) van Anne Teresa De Keersmaeker en Walter Verdin

BART VERSCHAFFEL

Eerst waren er, in de eerste eeuw na 
Christus, keizer Nero, Ottavia, Poppea en de 
anderen, waar Romeinse historici in hun 
geschriften over bericht hebben. Dan was er 
L’Incoronazione di Poppea, de opera van 
Claudio Monteverdi naar een libretto van 
Francesco Busenello, voor het eerst opge-
voerd in Venetië in 1642, waarmee zich de 
kwestie stelde wat het kon betekenen om 
deze Romeinse geschiedenis op te voeren. 
Vervolgens was er de uitvoering die Nikolaus 
Harnoncourt heeft gemaakt in 1978; en in 
1988 was er Ottone, Ottone, de dansvoor-
stelling van Anne Teresa De Keersmaeker 
met Jean Luc Ducourt als artistiek assistent, 
en met als vertrekpunt de opname van 
Harnoncourt en diens Monteverdi-
ensemble in de opera van Zürich. Ten slotte 
maakten Walter Verdin en De Keersmaeker 
in 1991 een video met dezelfde titel, in 
coproductie met BRT en de Audiovisuele 
dienst van de KULeuven. In deze film liggen 
al deze lagen bovenop elkaar: Ottone, Ottone 
gaat over het liefdesleven van keizer Nero, 
maar dan zoals Busenello en Monteverdi 
het verteld hebben, met hun personages en 
hun woorden. De dansvoorstelling gebruikt 
de muziek en de stemmen van de opname 
van Harnoncourt, maar knipt, organiseert, 
voegt er stemmen en tekst en ook muziek 
aan toe. Er vindt een casting plaats – gezich-
ten en lichamen worden gekozen – spelers 
worden gekleed, de enscenering verloopt 
dansant. De video zoomt in, focust, kadreert, 
knipt, monteert en manipuleert het materi-
aal van de dansvoorstelling, met behoud 
van het theatraal karakter: de plaats van 
handeling is een podium, de camera kijkt 
steeds door de ‘vierde wand’. De voorstel-
ling en de film zijn dus – bedoeld of  onbe-
wust – veel meer, en zelfs iets anders, dan 
een stuk ‘geïnspireerd door’ of  ‘op basis van’ 
de opera van Monteverdi. Elk van deze lagen 
werkt met eerdere keuzes en interpretaties, 
maar doordat elke laag ook altijd beperkin-
gen van de vorige operaties opheft, kunnen 
keuzes elkaar uiteindelijk versterken. Veel 
beter dan om het even welke beschikbare 
enscenering van de opera, en nog beter dan 
de dansvoorstelling Ottone, Ottone zelf, treft 
de film van De Keersmaeker en Verdin de 
kern van wat Monteverdi over of  aan de 
hand van Nero en de zijnen te zeggen heeft.
Cruciaal is, vooreerst, dat Ottone, Ottone de 
handeling of  het verhaal van de opera en de 
visualisering uit elkaar haalt, en de perso-
nages losmaakt van hun rol. De dansvoor-
stelling is geen uitvoering van de partituur, 
geen opvoering van L’Incoronazione di 
Poppea. De opname van Harnoncourt bevat 
de intrige en brengt de opera – letterlijk – op 
scène onder de vorm van een tape op een 
bandrecorder. De voorstelling van De 
Keersmaeker laat vervolgens het verhaal 
lopen en zet het stil, kiest stukken en ver-
groot die uit tot aparte taferelen. De dan-
sers, geheel uitzonderlijk in het oeuvre van 
De Keersmaeker, zijn in deze voorstelling 
volwaardige acteurs: ze zijn Poppea of  Nero 
of  Amor. Ze zijn een personage, maar tege-
lijk vertolken ze niet een rol uit de opera. De 
geluidsopname van Harnoncourt levert de 
vertolking, zijn zangers belichamen de rol-
len, Ottone, Ottone voegt daar een uitbeel-
ding aan toe. Dat houdt in dat de dansers 
met of  onder elkaar ‘Nero en Poppea’ kun-
nen spelen, enigszins zoals kinderen vroeger 
cowboy en indiaan. Het spel van en tussen 
de dansers wikkelt zich als tweede verhaal-
draad rondom de opera.
 De film registreert de dansvoorstelling 
niet, maar componeert met opnames. Er 
worden shots en camerastandpunten 
gebruikt die loskomen van de stabiliserende 
en statische theaterscène en van het thea-
traal perspectief, dat altijd overzicht 
behoudt. De beeldselectie en de montage, de 
beweeglijke subjectieve camera, de afwisse-
ling van frontale, vaste totaalbeelden en 
close-ups, zeer trage travellings en flitsende 
blikwisselingen, met verschuivingen van 
zwart-wit naar kleur, met insisterende her-
halingen, toont een welbepaalde manier om 
naar de voorstelling – en (zoals in de voor-

stelling zelf, maar dan anders) naar de 
onderliggende lagen – te kijken. De disconti-
nuïteit suggereert beweeglijkheid, en een 
levendigheid die de film nog meer doet ver-
schillen van elke opvoering of  registratie 
van een opvoering van L’Incoronazione.
 De opera opent met de waarschuwing dat 
de Deugd – Virtù – zich voor wat volgt best 
uit het zicht houdt: Amor en Fortuna heer-
sen. Het verhaal van L’Incoronazione is een 
liefdeshistorie met een volstrekt amoreel 
happy end. Ottone, een generaal van keizer 
Nero, komt ’s ochtends bij zijn geliefde 
Poppea en merkt dat Nero de nacht bij haar 
heeft doorgebracht. Nero en Poppea zijn 
hevig verliefd, maar Nero is reeds gehuwd 
met Ottavia, en hij is de keizer. Arnalta, de 
voedster van Poppea, waarschuwt haar 
voor de gevaren van de omgang met hoge 
heren, en Nero’s mentor, de oude filosoof  
Seneca, herinnert de keizer aan zijn plich-
ten ten opzichte van het volk en de senaat. 
Maar de passie is roekeloos, ze wil blind wat 
ze wil. Poppea gelooft dat Fortuna en Amor 
aan haar kant staan, Nero kibbelt met de 
bezadigde Seneca, Poppea konkelfoest en 
intrigeert tegen de bedachtzame filosoof, en 
Nero beveelt zijn maestro uit het leven te 
stappen. ‘Poppea sarà mia moglie!’ 
– ‘Poppea zal mijn vrouw zijn!’ Seneca 
gehoorzaamt waardig, en Nero viert de 
‘oplossing’ samen met zijn vriend-dichter 
Lucanus. Ondertussen heeft Poppea Ottone 
de bons gegeven. Die vreest dat Nero ook 
hem zal willen uitschakelen, en krijgt net op 
dat moment van Ottavia de opdracht om, 
vermomd als haar hofdame Drusilla, die 

heimelijk op Ottone verliefd is, Poppea te 
doden in haar slaap. Amor wekt Poppea net 
op tijd, en (de echte) Drusilla wordt gearres-
teerd. Die beschermt haar geliefde Ottone 
en bekent in zijn plaats. Nero veroordeelt 
haar ter dood, waarop Ottone op zijn beurt 
bekent, zodat meteen het wraakplan van 
Ottavia en de moed van Drusilla aan het 
licht komen. Daarop toont Nero zich groot-
moedig: hij spaart hun leven en verbant het 
koppel en zijn keizerin. Daarmee is de weg 
vrij voor het huwelijk met Poppea, en kan 
de opera happy eindigen met het sublieme 
liefdesduet ‘Pur ti miro…’.
 Busenello’s libretto neemt het niet nauw 
met de historische werkelijkheid. Nero heeft 
Seneca weliswaar bevolen uit het leven te 
stappen, maar dat had niets te maken met 
de affaire met Poppea of  met de scheiding 
van Ottavia. Het libretto laat vooral heel 
veel weg, bijvoorbeeld dat de historische 
Poppea aan haar einde is gekomen omdat 
Nero, die een zure opmerking kreeg omdat 
hij laat terugkwam van de wagenspelen, 
zijn zwangere geliefde heeft doodgeschopt. 
De historische Nero was een gevaarlijke en 
wrede gek, en een schurk die naast talloze 
tegenstanders en onderdanen ook nog zijn 
tante, moeder en broer heeft vermoord. De 
Nero van L’Incoronazione daarentegen steelt 
de geliefde van een ander, dumpt zijn vrouw 
en liquideert zijn leraar (die de wijsheid beli-
chaamt), maar om zeer begrijpelijke rede-
nen: hij is gek van liefde, en hij verwijdert 
iedereen die zijn liefde in de weg staat. Amor 
speelt met de mensen en laat ze soms weinig 
fraaie en zotte dingen doen die ze beter zou-

den laten. Daar valt niet veel tegen te begin-
nen, en het is juist dat wat de opera leert. 
Wie kan aan Amor weerstaan? Liefdeszaken 
spelen zich af  voorbij goed en kwaad; in de 
liefde is iedereen dwaas maar onschuldig, 
en comprendre c’est pardonner. Deze Nero is 
dus, alles bij elkaar genomen, zoals ieder-
een – normaal. Aan het eind is hij boven-
dien – uit respect voor het liefdesoffer van 
Drusilla – begripvol en grootmoedig.
 Monteverdi illustreert, in lijn met de 
humanistische en barokke cultuur, Ovidius’ 
bekende Amor vincit omnia, en hij weet dat 
dit zelfs voor de goden geldt. Maar het lijkt 
toch niet vanzelfsprekend om, binnen een 
theatertraditie die stamt uit een hofcultuur 
waar de adel zich identificeerde met de hel-
den van de tragedie, voor een publiek dat 
Suetonius en Tacitus gelezen had en dus 
heel goed wist wie Nero echt was, en zeker 
gezien de toenmalige humanistische ver-
ering voor Seneca, Nero op te voeren als 
held van een dergelijk liefdesverhaal, en er 
bovendien de moord op Seneca mee te moti-
veren. Het is vergelijkbaar met vandaag een 
love story te ensceneren met Stalin of  Hitler 
in de hoofdrol – het is met andere woorden 
misschien mogelijk, maar allesbehalve evi-
dent. Wat houdt het in dat Monteverdi, die 
L’Incoronazione schreef  toen hij 74 jaar was 
– gemiddeld meer dan dubbel zo oud als de 
Italiaanse heersers en hovelingen waarvoor 
hij gewerkt had, en drie keer zo oud als kei-
zer Nero en Ottavia en Poppea toen zij hun 
spel speelden – dit verhaal zo vertelt? Wat 
houdt het in dat Monteverdi, op dezelfde 
leeftijd als Seneca en net als de filosoof  out 
of  the game, het leven en de amor profana zo 
op scène brengt? 
 Er is nauwelijks iets bekend over de eerste 
opvoeringen van de opera: we hebben het 
raden naar de manier waarop de persona-
ges getypeerd werden. De beschikbare 
opnames en ensceneringen van de laatste 
decennia tonen evenwel hoe bepalend de 
casting is. De zangers, die tegelijk moeten 
zingen en spelen, brengen op een zeldzame 
uitzondering na hun volwassen lichaam en 
middelbare leeftijd mee, en die zitten hun 
geloofwaardigheid steevast in de weg. Dat 
blijkt vooral uit het feit dat geen enkele van 
de geregistreerde en beschikbare uitvoerin-
gen de passie van Nero geloofwaardig kan 
maken. Hij wordt steeds – geheel overeen-
komstig met wat we over de man menen te 
weten, overeenkomstig met wat we van-
daag over machtige witte politici van mid-
delbare leeftijd denken, en passend bij het 
uiterlijk van de operazangers – ofwel opge-
voerd als een dubbelzinnige, cynische en/of  
ridicule figuur, of  gespeeld door een vrou-
welijke zanger, als een soort dandy. Zo wordt 
Nero in de versie van Harnoncourt bijvoor-
beeld door Eric Tappy gespeeld; op het 
Schwetzingen Festival in 1993 door Richard 
Craft; op het Aix-en-Provence Festival in 
2000 door Anne Sofie von Otter; in het 
Teatro Real de Madrid in 2010 door Philippe 
Jaroussky; en op het Schwetzingen Festival 
in 2017 door Giuseppina Bridelli. De recen-
te enscenering van William Christie en Jan 
Lauwers voor de Salzburger Festspiele van 
2018 met Kate Lindsey als Nero, combi-
neert een klassieke operaopvoering met 
relatief  onafhankelijke, indrukwekkende 
parallelle podiumbeelden, maar ensceneert 
eveneens op pervers barokke wijze, tegen de 
inzet van het stuk in. Het liefdespaar Nero 
en Poppea kan daarom nooit geloofwaardig 
worden, tenzij misschien in de allerlaatste 
minuut, onder de druk van de muziek. In al 
deze gevallen neutraliseert karikaturisering 
en overacting het schandaal van een werke-
lijk naïef-verliefde Nero. Het resultaat is een 
enscenering die lijkt te ‘kloppen’, maar het 
sérieux van de intrige en van de muziek 
tegenspreekt, en niet zozeer de algemene 
waarheid ontkracht dat Amor heerst, maar 
vooral Monteverdi’s provocerende, schan-
dalige affirmatie ontwijkt dat deze levens-
wet ook voor Nero geldt.
 De cast van Ottone, Ottone bestaat echter 
uit jonge lichamen en gezichten. Het prach-
tig groepsportret aan het begin en het einde 
van de film is revelerend. Poppea, Ottavia en 
hun entourage zijn jonge vrouwen, nog 
bijna meisjes. Hetzelfde geldt voor de incar-

Monoloog van Fumiyo Ikeda

Carlotta Sagna als Poppea
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naties van de krachten die de levens rege-
ren, de blinde Amor en de wispelturige, 
rondtollende Fortuna. Seneca wordt niet 
gespeeld door een ouderling maar door een 
duo dansers: niet zijn leeftijd maar zijn 
bedachtzaamheid en reflexiviteit worden 
uitgebeeld. Seneca is dubbel, twee, symme-
trisch, beheerst, waardig. Hij is zwart-wit en 
‘verheven’: de dansers stappen op boeken en 
schrijden op stoelen. Maar vooral: Nero, ver-
tolkt door Jean Luc Ducourt, is niet would-be 
imposant, niet zwaar en machtig; hij is zijn 
scherpe, heel intense, verloren blik, opgeslo-
ten in een smal en hoog, eenzaam lichaam. 
Na de dood van Seneca is hij niet cynisch of  
geslepen, maar bedwelmd, extatisch, in de 
ban van Bacchus. Dat alles klopt intuïtief  
veel beter met het verhaal én met de histori-
sche werkelijkheid. Het maakt plots zicht-
baar wat alle operaopvoeringen blijken te 
vergeten, namelijk dat L’Incoronazione gaat 
over youngsters. Nero werd keizer op zijn 
zeventiende en hij werd tot zelfmoord 
gedwongen toen hij 32 was. Al wat hier 
gebeurt speelt zich af  tussen jonge twinti-
gers, in al hun onbeschaamdheid, roeke-
loosheid, onverantwoordelijkheid, verruk-
kelijke dwaasheid, extase en wanhoop. Het 
verhaal is een antieke Romeinse West Side 
Story. Ottone, Ottone volgt daarmee, geheel 
tegen de ironische operaopvoeringstraditie 
in, Monteverdi zelf. 
 De voorstelling speelt op de plaats van de 
opera een authentiek liefdesverhaal, dat zich 
tussen de personages van het hof  van Nero, 
maar tegelijk ook in de groep van jonge dan-
sers afspeelt. De voorstelling voorziet eerst de 
hoofdscènes in het zangspel van de tijdeloze 
basisbeelden van een love story: de liefdes-
dans en het bevlogen dromen en plannen en 
beloven van de prille liefde, de krenking en 
jaloezie van bedrogen rivalen, de minnaar 
die zichtbaar zijn hoofd en zinnen verliest, 
het wegschoppen van de wijsheid (in de 
vorm van boeken) waarop voorzichtige men-
sen door het leven stappen, de tegenwind die 
rampspoed aankondigt… Amors totaalheer-
schappij manifesteert zich in de groepsdans 
van alle liefdesparen, van de soldaten en 
dienstmeisjes tot de keizer en keizerin, in de 
rij slapende koppels, en nog het meest in de 
dubbeldans van de minnares en de echtge-
note tijdens het ‘sempre in te perdito…’. De 
uitbeelding van de belangrijkste scènes uit de 
opera wordt versterkt en overschreven door 
materiaal geselecteerd uit toegevoegde scè-
nes uit de dansvoorstelling. Zo is er Nero die 
na de eerste liefdesdans in het ijle springt, 
Ottavia die zich herinnert ‘we got married in 
a fever…’, het snerpend klaaglijk leeglopen 
van de ballon van Amor, of  de lange stille 

dans na de dramatische moord op Seneca en 
het ‘non morir, Seneca, no’ waarin de 
geest(en) van Seneca de pas wordt afgesne-
den en dan voorzichtig van de scène gedra-
gen, of  Nero die met een identieke dans (eer-
der een gevecht) eerst Ottavia en later Amor 
van zich afschudt… De dansers bekennen 
aan de microfoon, tussen het acteren door, 
hun eigen verlangens en dromen (‘une gran-
de maison avec un grand jardin’, en veel kin-
deren), ze zeggen wat geliefden zeggen (‘non 
è colpa mia’ – ‘het is niet mijn fout’) en geven 
elkaar goede raad (‘se fosse in te, lascerei 
Romeo partire…’ – ‘als ik jou was, zou ik 
Romeo laten gaan…’). Zo gaat het verder tot 
aan Fumiyo Ikeda’s vraag ‘à quoi bon rêver’, 
samen met haar conclusie dat ‘si j’étais à ta 
place, je ne sais pas qui choisir…’. Cruciaal 
voor het vervlechten van de opera en de 
dansvoorstelling zijn zeker de allegorische 
figuren van Amor en Fortuna, die in de opera 
enkel in de proloog meespreken en verder 
– op één kritische interventie van Amor na – 
nauwelijks meespelen, maar in de dansvoor-
stelling en de film voortdurend op scène 
staan en tussenkomen. Zij transformeren het 
jeugdig spel tot een algemene waarheid, en 
voeren de heftigheid – de lichtzinnigheid en 
schaamte van de gevleugelde blinde Amor, 
de koude douches van Fortuna, die aan het 
eind met de toeschouwers komt luchtbok-
sen – terug naar de opera.

Voor de film is materiaal gebruikt dat los 
van de voorstelling is opgenomen, maar 
waarin de grondstof  van de opera en de 
dansvoorstelling zich concentreert. Ener-
zijds is er de onthutsende, onbetamelijk 
intieme close-up van Poppea die de lens (en 
haar minnaar) van te dichtbij verliefd en 
lokkend in de ogen kijkt. Ziehier, proef: zui-
vere charis, stralend leven, de essence van de 
liefdesdrank – dit is het middel dat Nero net 
als iedereen gek maakt, en dat alles ver-
klaart. En anderzijds twee scènes van Ikeda, 
eveneens in extreme close-up, waarmee de 
film begint en eindigt. De beginscène, voor 
de generiek, toont hoe zij eerst nog spon-
taan en informeel interageert met de came-
raman en de crew, zich dan concentreert, in 
kleur en in character gaat, en het spel begint. 
In de vergelijkbare eindscène gaat het in de 
andere richting: Ikeda zegt haar tekst, maar 
ze herhaalt en insisteert, begint te roepen, 
en eindigt met een schreeuw die haar rol 
overstemt, en antwoordt zo op de oer-
schreeuw waarmee, op een zwart titel-
scherm, de film opent. Uitbarstend verdriet 
en onbevattelijke vreugde, stampvoeten en 
bonken en schreeuwen zijn inderdaad het 
begin van zang en dans, de oorsprong van 
wat Paul Valéry l’état de danse noemt: ‘Une 
sorte d’ivresse… une sorte de fureur…’ Die 
état de danse, die Ottone, Ottone aan de 
muziek van L’Incoronazione toevoegt, is net 

de verklaring van wat in de opera en met 
Nero gebeurt: dat is wat Amor de mensen 
aandoet! In deze twee scènes kristalliseert 
dat waar de hele film over gaat en, verdeeld 
over de personages, de muziek en de dans, 
dat wat de film op verschillende manieren 
herhaalt en ensceneert: het wilde hoofd-
schudden met wapperend haar dat zowel 
onhoudbare vreugde als wanhoop uitdrukt; 
het schuiven tussen schreeuwen en zingen; 
van spontane eerste uitdrukking naar 
beheersing, elegantie, ritme, en terug; van 
primair verlangen en levensdrang naar 
dans, die dan zelf  bevrijdt en beroest, en 
opnieuw overkookt tot bruut paren. Te veel 
emotie en energie die uitdrukking en een 
gebaar zoekt, maar nauwelijks binnen een 
patroon of  vorm gehouden kan worden, 
uitbarst, en zo ongewone spanning en uit-
straling verkrijgt.
 Intensifiëren door een vorm te vinden is 
niet enkel wat de film doet, maar allicht wat 
kunst als dusdanig kan doen. Meer dan der-
tig jaar na datum blijft Ottone, Ottone een 
meesterwerk. De film is in zekere zin een bij-
product van de dansvoorstelling, en de 
dansvoorstelling een uitzondering in het 
oeuvre van De Keersmaeker, maar ze mar-
keren beide een keerpunt. De beeldende 
kunst, de nieuwe muziek en de dans kwa-
men eind jaren tachtig uit een dominante 
Angelsaksische traditie van iconoclasme en 
magerzucht, van conceptualisme en mini-
malisme. De eerste regel, waaraan niet te 
ontkomen viel, was dat kunst weerspannig 
en vooral te weinig moest zijn: een avant-gar-
dekunstwerk is immers per bepaling een 
deceptive object. Kunst moet eerst teleurstel-
len… Maar zo kwamen, plots, het beeld en 
zelfs het verhaal terug, vol en barok, niet 
toevallig via de podiumkunsten. In België 
onder meer bij Jan Fabre, die zijn materiaal 
ging halen in de pop- en massacultuur, en 
bij Anne Teresa De Keersmaeker in Ottone, 
Ottone, met figuren en verhalen uit de opera. 
Een tweede bijzonderheid was de duidelijke 
afwezigheid van ironie. Te midden van de 
toenmalige postmoderne vloedgolf, de 
eclectische recuperatie van het beeld en van 
de kunstgeschiedenis, en het frivool spelen 
met referenties, geheel afgestemd op de 
gecommercialiseerde massacultuur, deed 
Ottone, Ottone totaal onverwacht, en toch 
als vanzelfsprekend, met oude kunst wat die 
oude kunst zelf  deed en doet: materiaal uit 
het leven afzonderen en naspelen, explore-
ren en verhevigen, en er een treffend beeld 
of  een overtuigende vorm voor vinden.

Deze tekst werd op 28 april 2018, Dag van 
de Dans, voorgelezen als introductie op een 
vertoning van Ottone, Ottone in STUK, 
Leuven. Alle afbeeldingen © Walter Verdin/
Anne Van Aerschot/Rosas, 1991.

Jean Luc Ducourt als Nero

Pierre Droulers en John Jasperse als de Seneca’s
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RUDI LAERMANS

1.

Al in 1967 stelde Robert Smithson in een 
gesprek met Allan Kaprow vast dat er ‘thans 
een tendens bestaat om in musea de dingen 
te verlevendigen, en het hele idee van het 
museum lijkt te evolueren naar een soort 
van specifiek entertainment’.1 Het geani-
meerde museum voor de hoogopgeleide 
meerwaardezoeker is vandaag stilaan de 
norm en kopieert tot op zekere hoogte de 
formats van de ervaringseconomie. De 
trans formatie van tentoonstellingsruimten 
in atmosferische omgevingen, met behulp 
van allerlei digitale media of  hipsterdesign, 
was een imitatie van de verandering van 
winkel- in beleveniscentra. De praktijk van 
coproductie of  participatie door bezoekers 
– ook bekend als relationele esthetiek 
(Nicolas Bourriaud) – sluit dan weer naad-
loos aan bij de afwisseling van de passieve 
consument door de actieve ‘prosument’. 
 De recente tendens om hedendaagse dans 
in beeldendekunstinstellingen te exposeren, 
lijkt het voorlopige sluitstuk van deze ont-
wikkeling. Een danstentoonstelling loopt de 
hele dag door, meestal gedurende een lan-
gere periode, en zorgt zo voor een letterlijke 
verlevendiging van een museum, kunsthal 
of  galerie: menselijke bewegingen zijn de te 
bekijken artistieke artefacten. Anders dan 
bijvoorbeeld video’s hebben de gemaakte 
bewegingen doorgaans ook geen voorstel-
lend of  uitbeeldend karakter, wat de erva-
ring verhevigt dat men als toeschouwer iets 
unieks beleeft. Maar wat wint de dans als 
kunstvorm bij het inwisselen van het for-
mat van de voorstelling voor dat van de ten-
toonstelling? Kan je livedans überhaupt 
exposeren, in de gangbare betekenis? Of  
nodigt het tonen van dans in een museum 
of  een kunsthal vooral uit tot een andere 
blik op de geschiedenis van de hedendaagse 
beeldende kunsten? 

2.

De gedeeltelijke migratie van de hedendaag-
se dans van de black box naar de white cube 
roept onwillekeurig reminiscenties op aan 
vroegere kruisbestuivingen tussen perfor-
mance en beeldende kunsten. Cosmin 
Costinas en Ana Janevski spreken daarom 
van ‘the new performance turn’, waarbij ze 
de jaren zestig als historisch referentiepunt 
nemen.2 Dat doen wel meer auteurs, even-
als overzichtstentoonstellingen die de inter-
actie tussen dans en beeldende kunsten the-
matiseren.3 Vanaf  eind jaren vijftig week 
een hele rits beeldend kunstenaars uit naar 
performatieve praktijken, met de happening 
als bekendste vorm: de Gutai groep, Yves 
Klein, Robert Rauschenberg, Lygio Pape, 
Hélio Oiticica, Allan Kaprow, Robert Morris, 
Hermann Nitsch. Uiteenlopende beweegre-
denen inspireerden deze wending: de 
exploratie van een verruimde notie van het 
visuele, de idee van een (seksueel) bevrijde 
lichamelijkheid, en het traditionele avant- 
gardistische verlangen om de grens tussen 
kunst en leven te slopen. Dat laatste motief  
zorgde voor een opvallende anti-institutio-
nele impuls.
 Veel performancekunst van de jaren zestig 
keerde zich inderdaad nadrukkelijk tegen de 
white cube en zocht de publieke ruimte op. 
Dat ligt helemaal anders bij de ‘new perfor-
mative turn’. Ditmaal namen hedendaagse-
kunstinstellingen het voortouw, en niet de 
minste: het MoMA en het Whitney Museum 
in New York, Tate Modern in Londen, het 
Centre Pompidou in Parijs. De instituties 
‘leiden de dans’: zij vragen choreografen om 
voorstellen voor danstentoonstellingen. Het 
gevolg is ‘een opmerkelijke depolitisering 
van de performancekunst’, besluit Claire 
Bishop: ‘Wanneer de podiumkunsten in het 
museum hun intrede doen, komt dat meest-
al neer op een gebrek aan institutionele kri-
tiek omdat hun eigen institutie een andere 
is, namelijk het theater.’4

 Nieuw aan de ‘new performative turn’ is 
natuurlijk ook de oriëntatie op een andere 

discipline.5 Door beeldend kunstenaars 
bedachte en uitgevoerde performancekunst 
lijkt out, door choreografen geconcipieerde 
tentoonstellingsdans is in (al kan de dans-
tentoonstelling binnen pakweg vijf  jaar 
alweer een gepasseerd station zijn in de door 
rages geteisterde wereld van de beeldende 
kunsten). Performancekunst in strikte zin 
verschilt in minstens twee opzichten van 
tentoonstellingsdans. De eerste komt nogal 
eens provocerend en confronterend, zoal 
niet regelrecht agressief  uit de hoek. Ze 
speelt vaak op de man of  vrouw, ze dwingt 
tot een keuze voor of  tegen de uitgevoerde 
handelingen. Tentoonstellingsdans doet 
heel wat braver aan en is daarom voor cura-
toren een veiligere keuze. In het uiterste 
geval komt een danser(es) vlakbij je staan, 
raakt hij of  zij je behoedzaam aan, of  nodigt 
je vriendelijk uit tot het maken van enkele 
eenvoudige bewegingen.
 Anders dan de performancekunst van de 
jaren zestig bezit de meeste tentoonstel-
lingsdans tevens een professioneel cachet. 
Zelfs wanneer het er niet opvallend virtuoos 
aan toegaat, kan je merken dat de perfor-
mers geschoold zijn. Ze hebben soepele, 
getrainde lichamen en zijn gewend om in 
een publieke situatie op te treden. Daar-
entegen is veel performancekunst die door 
beeldend kunstenaars werd of  wordt uitge-
voerd gewild niet-virtuoos (ik heb het even 
niet over Marina Abramović): de sloppiness 
en de rafelranden maken integraal deel uit 
van ‘het optreden’.

3.

‘Wat als we postuleren dat tijdens de laatste 
halve eeuw de geschiedenis van de dans en 
de beeldende kunsten in essentie een co- 
formatieve is?’, zo vraagt de invloedrijke 
danstheoreticus André Lepecki zich enigs-
zins retorisch af  in ‘Zones of  Resonance’, 
een essay waarin hij de convergenties tussen 
beide disciplines sinds de jaren zestig ver-
kent.6 Als voorbeelden noemt hij onder 
meer het interageren met dingen als voor-
naamste handeling (eventueel door de 
bezoeker, zie het werk van Lygia Clark); het 
transformeren of  de-familiariseren van het 
lichaam met behulp van bijvoorbeeld vreem-
de prothesen; het vastleggen van lichamelij-
ke afdrukken op papier of  in een ander medi-
um; het inzetten van alledaagse bewegingen 
als stappen of  vallen; het gebruik van uitge-
schreven partituren, in de brede betekenis 
van scores. Zowel beeldend kunstenaars als 
choreografen hanteerden deze strategieën 
of  procedés bij het maken van vernieuwend 
werk de afgelopen vijftig jaar.
 De directe onderlinge interactie bleef  (en 
blijft) evenwel beperkt. En zelfs waar die er 
wel was, zoals tijdens de eerste helft van de 
jaren zestig binnen het legendarische, 
los-vaste New Yorkse Judson Church-
collectief  (waaraan onder meer Robert 
Morris participeerde), zorgden de verschil-
lende probleemstellingen en genealogieën 
van respectievelijk de hedendaagse dans en 
de beeldende kunsten voor uiteenlopende 
interesses en uitkomsten.7 Beeldend kun-
stenaars die richting performance opscho-
ven, wilden ofwel de performativiteit van 
het beeld verbinden met die van het 
lichaam, ofwel de avant-gardistische para-
dox van een kunstige niet-kunst, of  een 
niet-kunstige kunst actualiseren. Dat lag 
anders voor de dansers binnen bijvoorbeeld 
Judson Church. Zij waren geïnspireerd door 
het werk van Anna Halprin en mikten in de 
eerste plaats op een verruimde benadering 
van dans of  choreografie door het explore-
ren van voorheen onbekende fysieke moge-
lijkheden, een ontwikkeling die even later 
movement research zou gaan heten. 
 Lepecki en andere danstheoretici willen 
de recente golf  van tentoonstellingsdans 
van een historisch gedegen stamboom voor-
zien en stappen daarbij al te lichtzinnig heen 
over het verschil tussen performancekunst 
in strikte zin en hedendaagse dans of  cho-
reografie. Net als de curatoren van dans-in-
het-museum negeren ze bovendien de noch-
tans evidente heterogeniteit binnen de 
contemporaine dans. Dans die inzet op ver-

haal, karakter, expressie of  theatraliteit valt 
nauwelijks te zien binnen de muren van het 
museum, de kunsthal of  galerie. Het meren-
deel van de tentoonstellingsdans situeert 
zich in de slipstream van de zogeheten con-
ceptuele of, beter gezegd, de reflexieve dans 
die zich vanaf  begin jaren negentig als artis-
tieke voorhoede positioneerde.8 Deels geïn-
spireerd door het pionierswerk van Judson 
Chuch onderzoekt en ondermijnt reflexief  
danswerk de eigenschappen die van oudsher 
met dans worden geassocieerd, zoals bewe-
ging (stilstaan werd bijvoorbeeld een veelge-
bruikt choreografisch procedé), de demon-
stratie van een minimum aan virtuositeit, 
en de gelijkstelling van choreografie met 
narratieve, expressieve of  formele patronen. 
Daarnaast laaft nogal wat reflexieve dans 
zich aan Grand Theory van poststructuralis-
tische snit, neemt de lessen van de uit de V.S. 
overgewaaide identity politics ter harte, en 
bezit een multimediaal karakter. Video of  
tekst zijn, net als bewegende objecten, cho-
reografische usance.
 Samen met een nieuwe lichting artiesten 
als Noé Soulier initieerden meerdere grote 
namen uit de reflexieve dans belangwekken-
de danstentoonstellingen: Boris Charmatz, 
Xavier Le Roy, Marten Spangberg… Daar-
naast maakten ook meer formeel georiën-
teerde choreografen danswerk voor musea, 
zoals Anne Teresa De Keersmaeker en Sarah 
Michelson. Hun globale aandeel binnen de 
tentoonstellingsdans lijkt echter beduidend 
kleiner dan de inbreng van de minder fysiek 
georiënteerde reflexieve dans. Hoe dan ook 
rust er een taboe op expressieve, narratieve 
of  theatrale dans, om van de meer entertai-
nende uitingen binnen het genre nog maar 
te zwijgen. Opnieuw: de beeldendekunstwe-
reld leidt hier de dans. Ze projecteert de 
eigen criteria op de wereld van de heden-
daagse dans, wat een enigszins voorspelba-
re selectie oplevert. In de beeldende kunsten 
zijn emoties en theatraliteit not done, tenzij 
met een weldoordachte, tweedegraadsknip-
oog: een generisch conceptualisme zet de 
toon. En doordat reflexieve choreografen de 
fysicaliteit van het lichaam relativeren ten 
faveure van een oorspronkelijk choreogra-
fisch idee, zijn ze bovendien hoogst flexibele 
artiesten. Ze creëren werk dat vaak kritisch 
staat tegenover de klassieke black box, ze 
kunnen en willen zo nodig maatwerk leve-
ren. Dat komt de organisatoren van 
danstentoonstellingen goed uit.

4.

Als het gaat over de specifieke bijdrage van 
dans, en a fortiori van tentoonstellingsdans 
aan een kritische kunstpraktijk, hoor je al 
snel dezelfde argumentatie.9 Die overtuigt 
lang niet altijd. Dans zou bijvoorbeeld tonen 
hoe maatschappelijke krachten het lichaam 
conform klassen-, gender- of  etnische 
stereo typen boetseren; tegelijk zou ze moge-
lijkheden voor een subversief  handelen sug-
gereren. Dat is echter niet uniek voor 
(tentoonstellings)dans; deze vorm van 
onder werping en verzet kunnen ook in een 
film of  video in beeld worden gebracht. 
Door haar efemeer karakter zou dans 
boven dien de objectgerichtheid binnen de 
kunsten ondergraven. Zeker in de beeldende 
kunsten is die nauw verbonden met de logi-
ca van commodificatie: het produceren van 
artistieke koopwaren voor een specifieke 
markt(niche).
 Dans laat geen sporen na die direct vallen 
te commercialiseren en zou zich daarom 
intrinsiek kritisch tot de markt verhouden. 
Dit argument gaat uiteraard ook voor het 
theater op en laat de keerzijde onvermeld: de 
professionele podiumkunsten zijn in Europa 
structureel van overheidssubsidies afhan-
kelijk. (In de V.S. verloopt die ondersteuning 
indirect: privémecenaat wordt er bevorderd 
via het stelsel van belastingaftrek of  het sys-
teem van de taxshelter.) 
 Toch klopt de gelijkstelling van objectifi-
catie met commodificatie niet: koopwaren 
zijn niet noodzakelijk ook objecten. Juist 
levende arbeid, zo houdt Marx in Das Kapital 
niet op te herhalen, verandert binnen het 
moderne kapitalisme in handelswaar en 

legt de basis voor de ruilwaarde van alle 
andere koopwaren. Of  die een materieel dan 
wel immaterieel karakter hebben, doet er 
niet toe: doorslaggevend is de erin geïnves-
teerde arbeid. Die verleent een goed pas eco-
nomische waarde. Net als andere tijd-
gebonden diensten die op vervliedende 
handelingen berusten, wordt dans dan ook 
als koopwaar op een markt verhandeld. Bij 
dansvoorstellingen is dat meteen duidelijk, 
bij danstentoonstellingen krijgt de choreo-
graaf  een vooraf  afgesproken auteurshono-
rarium en worden de performers in de regel 
op dagelijkse basis vergoed.10

 Dans zou tevens het specifiek op kunstob-
jecten geënte artistiek fetisjisme doorbre-
ken. Ze toont dat de notie van kunstwerk 
letterlijk valt te nemen: het maken ervan 
vereist vaak noeste arbeid. Tentoonstellings-
dans zou de intrinsieke band tussen dansen 
en werken extra zichtbaar maken. Die 
gedachte lijkt wél plausibel, althans voor 
wie een danstentoonstelling vanaf  enige 
afstand weet te bekijken, dus niet per se voor 
de toeschouwer zelf. Tijdens een dansten-
toonstelling wordt meerdere dagen na elkaar 
van pakweg tien tot vijf  geperformd, met 
herhalingen van dezelfde sequenties of  cho-
reografieën, eventueel door verschillende 
ploegen. Veel sterker dan een reguliere dans-
voorstelling is tentoonstellingsdans daarom 
een zaak van monotoon, repetitief  werk dat 
een groot uithoudings vermogen vergt. Ze 
komt neer op een ‘ ‘industrialization’ of  per-
formance’ (Claire Bishop).11 Tentoonstel-
lingsdans markeert kortom de fordistische 
fase binnen de dans en gaat daarmee in 
tegen de algemenere trend van de-industri-
alisering en de groeiende dominantie van 
postfordistische vormen van arbeid.

5.

Binnen de black box van het theater heerst 
orde. Het publiek komt binnen op een afge-
sproken uur, de duur van de dansvoorstel-
ling ligt vast, en de toeschouwer blijft door-
gaans als vastgekluisterd zitten. Binnen het 
theatrale dispositief  blijft choreografie 
synoniem met regie – met publieksturing, 
dus machtsuitoefening. De choreograaf  
kan de frontale blik van de toeschouwer 
dirigeren via de gefixeerde interactie tussen 
lichaamsbewegingen en tijd, ruimte, 
muziek, belichting en de eventuele rekwi-
sieten. In het beste geval resulteert de opge-
bouwde krachtsverhouding in een totale 
immersie: de toeschouwer geeft zich gewon-
nen. De white cube van het museum creëert 
daarentegen afstandelijkheid en een ‘ont-
lichamelijkte’ perceptie binnen een open 
situatie die de toeschouwer qua tijd- en 
ruimtegebruik vrijlaat. Toch kan je dat laat-
ste ook in tentoonstellingsdans enigszins 
dirigeren; de toeschouwer valt tot op zekere 
hoogte te subjectiveren. De dansers kunnen 
hem negeren of  integendeel direct aankij-
ken, fysiek benaderen, aanspreken. Deze 
mogelijkheden hangen samen met het wel-
licht voornaamste verschil tussen de black 
box en de white cube. Binnen het theatrale 
regime overheerst de representatie of  de 
logica van het voorstellen: er gebeurt voor-
aan iets op de scène dat – ondanks de direct-
heid gesuggereerd door de ideologie van 
presentie of  liveness – de toeschouwer als 
een indirect beeld bereikt; in het museale 
dispositief, in brede zin, domineert daaren-
tegen zichtbaar de copresentie, het samen-
zijn van de toeschouwer met de performers 
én de ander toeschouwers. 
 De copresente toeschouwer is om twee 
redenen een coperformer. Enerzijds bevindt 
hij zich in het blikveld van medetoeschou-
wers: wie kijkt, kan op elk moment worden 
bekeken. Dat zorgt voor een zelfreflexieve 
reactie die nogal eens defensief  overkomt. 
Kijkers proberen zich te beschermen tegen 
het mogelijk op hen gerichte toekijken van 
anderen door monkellachjes of, in een heel 
ander register, het soort stuurse blik dat 
zelfverzekerdheid voorwendt. Anderzijds is 
de toeschouwer ook een performer omdat 
de actieve kijkrelatie die de white cube moge-
lijk maakt er een van beweeglijkheid is. Je 
verplaatst je lichaam in de ruimte, of  je 
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buigt door je knieën en gaat even later weer 
rechtop staan. De relatie met de dansers 
kan zo in principe interpersoonlijker wor-
den, maar die met de andere publieksleden 
krijgt een individualistischer cachet. Dat 
gaat ten koste van de collectieve blik of  
ervaring. Het theaterdispositief  is in wezen 
een collectief  regime, de beeldende kunsten 
vormen een individualiserend regime. En 
ook: theater is frontaal, iedereen ziet min of  
meer hetzelfde; de black box staat daarente-
gen per definitie voor veelzijdigheid en per-
spectivisme. Iedere kijker neemt iets anders 
waar. Tegelijk zie je bij tentoonstellingsdans 
op een soms hilarische manier het heersen-
de model van de voorstellingsdans doorspe-
len. Nogal wat kijkers weigeren de mogelijk-
heid om vrij door de ruimte te bewegen en 
het getoonde vanuit een ander gezichtspunt 
te observeren. Ze blijven op afstand, ze 
betreden de louter symbolisch afgebakende 
performanceruimte niet, ze zoeken beschut-
ting tegen de wanden van de white cube. Ze 
krijgen bewegingsvrijheid, tevens het ele-
mentaire fundament van alle danskunst, 
maar ze wensen die helemaal niet!
 Hét pijnpunt van tentoonstellingsdans is 
de mate van individueel betoonde aan-
dacht. Haar ideale getuige – eerder dan een 
loutere toeschouwer – is iemand die uren-
lang kan en wil kijken, eventueel gespreid 
over meerdere dagen, die aandacht heeft 
voor zowel kleine details als de globale com-
positie, en die openstaat voor de mogelijk-
heid om te participeren als haar dat wordt 
gevraagd. Deze geëngageerde kijker is kort-
om bereid om in een andere tijdseconomie 
en, daarmee samenhangend, in een speci-
fiek aandachtsregime te stappen. Maar wie 
kan dat opbrengen? Wie heeft er letterlijk de 
tijd voor, behalve directe peers of  semi-peers, 
zoals programmatoren, critici of  dansstu-
denten? Bij danstentoonstellingen bestaat 
de overgrote meerderheid van het publiek 
uit eenmalige en, vooral, verstrooide toe-
schouwers die zelf  hun tijdspanne bepalen, 
los van de duur van de getoonde choreogra-
fie. De individuele activiteit wisselt tussen 
gefocust toekijken, verveeld wegkijken, 
medebezoekers monsteren, de mobiele tele-
foon consulteren, een digitale foto maken. 
Deze modale toeschouwer contempleert 
noch participeert, maar dialogeert tussen 
snel wisselende stemmingen en de geziene 
bewegingen. Zijn participatie volgt het van 
de sociale media bekende patroon. Hij liket 
of  niet, hij geeft wel of  geen aandacht: hij is 
in alle opzichten een weinig geëngageerde 
passant. Wat hij ziet condenseert dan ook 
niet tot een enigszins diepgaande reeks 
gewaarwordingen. De logica van de voorbij-
gaande beleving regeert, de dominantie van 
de ‘ervaringsarmoede’ (Walter Benjamin) 
wordt gereproduceerd.

Bij tentoonstellingsdans moeten de perfor-
mers dan ook meestal een stuk harder vech-
ten voor publieke aandacht dan tijdens een 
reguliere voorstelling. Ze opereren evenmin 
binnen een afgebakend territorium (het 
podium) en moeten daarom vaak ruimtelijk 
improviseren, bij danssequenties bijvoor-
beeld rekening houden met een mogelijke 
inbreuk door een zich plots verplaatsende 
toeschouwer. Dat vraagt om een surplus 
aan alertheid. Terwijl de toeschouwer zich 
bij tentoonstellingsdans beduidend minder 
concentratie kan veroorloven en de zaal 
naar eigen goeddunken mag verlaten zon-
der veel te storen, dient de performer zich 
juist meer te concentreren. Haar surplus 
aan aandacht moet de verstrooidheid onder 
het publiek compenseren.

6.

In 2008 beantwoordde Boris Charmatz het 
aanbod om het Centre National de Choréo-
graphie in Rennes te gaan leiden met het 
voorstel om er een Musée de la Danse van te 
maken. Er klonk applaus vanuit zowat alle 
hoeken van de professionele danswereld 
voor zoveel lef. In feite bevestigde Charmatz’ 
propositie enkel de artistieke dominantie 
van de beeldende kunsten in het algemeen 
en het museummodel in het bijzonder. De 
dialoog tussen hedendaagse dans en beel-
dende kunsten is namelijk allesbehalve 
machtsvrij. Of  zoals Jérôme Bel in een mail-
conversatie uit 2014 met Charmatz schrijft: 
‘Al gedurende meerdere jaren heb ik vruch-
teloos een oplossing pogen te vinden voor de 
vraag van het Londense Tate Modern om 
een danstentoonstelling. […] Ik ben er nooit 
in geslaagd om een adequate relatie te leg-
gen tussen het museale kader en dans. […]. 
We moeten het blijven proberen en dit pro-
bleem oplossen: dans wordt stilaan erkend 
als een kunstvorm. […] Daardoor stijgt de 
druk om tentoon te stellen.’12

 Musea bezitten meer symbolisch kapitaal 
dan andere kunstinstellingen, ook binnen 
het veld van de beeldende kunsten, en heb-
ben als hoeders van het artistieke verleden 
een grotere consacrerende macht. Dat was 
voor Charmatz allicht mede de aanleiding 
om te pleiten voor een Musée de la Danse. In 
zijn manifest laat Charmatz echter in het 
midden wat een dansmuseum nu precies 
kan inhouden: hij worstelt duidelijk met de 
relatie tussen de spreekwoordelijke ‘eeuwige 
tijd’ van het museum en het efemeer karak-
ter van dans.13 Het museum verzamelt 
geobjectiveerde sporen van het verleden die 
dans nooit uit zichzelf  nalaat. Uiteraard kan 
live uitgevoerde dans worden gefilmd en 
anderszins gedocumenteerd, maar die resi-
duen missen juist de liveness die de podium-

kunsten kenmerken. Of  zoals Peggy Phelan 
het ooit krachtig verwoordde in de vaak 
geciteerde – maar ook herhaaldelijk bekriti-
seerde – openingszinnen van haar essay 
over ‘The Ontology of  Performance’ (ik laat 
ze bewust onvertaald): ‘Performance’s only 
life is in the present. Performance cannot be 
saved, recorded, documented, or otherwise 
participate in the circulation of  representati-
ons of  representations: once it does, it beco-
mes something other than performance.’14

 Hier de gerichtheid op het verleden, daar 
het continu reproduceren van een eenmalig 
heden: de temporaliteiten van het museum 
en de dans sluiten elkaar uit. Deze weder-
zijdse negatie kan in een danstentoonstel-
ling, ditmaal in strikte zin, echter op een sti-
mulerende manier worden getoond. Xavier 
Le Roy leek daarin te zijn geslaagd in 
Retrospective, de overzichtstentoonstelling 
van zijn werk die hij in 2012 oorspronkelijk 
voor de Fundació Antoni Tàpies maakte, en 
die vervolgens nog naar andere kunstinstel-
lingen reisde.15 Deze danstentoonstelling 
juxtaposeerde live dans met zowel de moge-
lijkheden tot reproductie of  documentatie 
als het figuurlijke sterven van iedere bewe-
ging in het eigenste moment dat ze wordt 
gemaakt. In het centrale atrium stond één 
performer als bevroren (een allusie op de 
foto), simuleerde een tweede danser door 
een bewegingsloop een fragment van een 
gefilmde choreografie, en maakte een derde 
een reeks dansante handelingen die direct 
contact met het publiek zochten. In een 
aangrenzende ruimte kon de bezoeker een 
videoarchief  van Le Roys oeuvre raadple-
gen, mét de mogelijkheid om met uitrusten-
de performers te praten. Daarnaast was er 
nog een volledig verdonkerde kamer waarin 
zwarte mannequinpoppen op de grond 
tegen de muur aanleunden; ze kwamen uit 
Untitled, een stuk uit 2005 zonder auteurs-
naam, podiumbelichting of  zichtbare per-
formers. In deze ruimte veranderde de toe-
schouwer van participant in performer.
 Retrospective pleitte impliciet voor een ver-
brede notie van dans en choreografie, een 
die het genre loswrikt uit het livegebeuren 
en uitbreidt tot opnames of  simulacra van 
opvoeringen – tot de archivering van dans 
en de variabele mogelijkheden om mét de 
opgeslagen sporen een voorstelling, een 
oeuvre of  een deel van de dansgeschiedenis 
te re-representeren op een andere manier 
dan volgens de modus van de heropvoering. 
Tegelijk thematiseerde Retrospective de 
musealisering van dans zélf. De tentoonstel-
ling deed dit enerzijds door de wisselwerkin-
gen tussen presentie en representatie, live 
gemaakte bewegingen en opnames daar-
van te choreograferen; anderzijds ensce-
neerde ze de dubbele mummificatie van live 
dance: in het geheugen van de toeschouwer 

(waarin iedere waargenomen performer als 
het ware tot een dood lichaam stolt), en in 
‘de eeuwige tijd’ van het museum. De expo-
sitie lokaliseerde dans-als-gebeuren nóch 
bij de performers en hun bewegingen, nóch 
bij het publiek, maar in de geregisseerde 
interacties, ja in de schuine streep die ‘dans’ 
van ‘tentoonstelling’ scheidt in dans/ten-
toonstelling. Misschien moeten beeldende-
kunstinstellingen vooral deze ‘gebroken’ 
verhouding tussen dans en het exposeren 
daarvan verder exploreren.
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+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

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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Beeldende kunst
Alice Neel in New Jersey and Vermont / Douglas 
Eynon, Permanent Guest Host. De expositie van Alice 
Neel (1900-1984) bij Xavier Hufkens valt samen met een 
aantal museale overzichten van vrouwelijke kunstenaars 
van de vorige eeuw die meer eer toekomt dan ze bij leven 
kregen (zoals Hilma af  Klint bij Guggenheim, Dorothea 
Tanning in Reina Sofía en Tate Modern en Carmen Herrera 
in het Whitney). Qua erkenning voor vrouwelijke kunste-
naars in de kunstgeschiedenis valt er kennelijk nog altijd 
veel in te halen. Wat Alice Neel betreft: haar inhaalslag 
begon al wat eerder, en inmiddels wordt ze gerekend tot de 
belangrijkste moderne portretschilders. Haar eerste grote 
tentoonstelling binnen Europa was het overzicht uit 2010 
in de Londense Whitechapel Gallery. In 2015 maakt ze 
haar Belgische debuut, ook bij Xavier Hufkens. En in de 
afgelopen jaren reisde een groot overzicht langs Helsinki, 
Den Haag, Arles en Hamburg. 
 In haar geboorteland de Verenigde Staten liet erkenning 
eveneens lang op zich wachten. Dat ze vrouw was zal haar 
carrière niet geholpen hebben, maar zeker ook haar voor-
keur voor portretten niet – een vorm die in modernistische 
kringen lang gezien is als retardataire. En dan maakte Neel 
ook nog eens bepaald rauwe, onflatterende portretten.
 Jeremy Lewison, adviseur van de Estate en samensteller 
van de expositie bij Hufkens, schreef  in 2010 een artikel 
over het groteske in haar werk. Haar eerste naakten stam-
men uit de late jaren twintig – zeker mannelijk naakt was 
toen geen gepast onderwerp voor een vrouw. Dán al zijn 
haar naakten ongeïdealiseerd, verwrongen zelfs, met 
afhangend en gerimpeld vlees in blauw- en groentinten.
 Neel liet zich niet betrappen op ijdelheid, op de drang om 
virtuositeit te tonen, in bijvoorbeeld de realistische uitdruk-
king van textiel of  het betrachten van anatomische gelijke-
nis. Of  het nu haar karakter was, of  ingegeven door een 
leven dat bepaald niet altijd makkelijk is geweest: Neel trok 
een lijn als ze daar zin in had, niet omdat decorum, gelijke-
nis of  wat dan ook dat dicteerde. Die indruk weet ze althans 
te wekken, zeker in het latere werk, waar deze expositie uit 
bestaat. Achtergronden en andere invulling zijn met een 
paar streken neergezet, of  blijven hoe langer hoe vaker ach-
terwege. De bevrijding en autonomie die het werk uitstraalt 
maken het hoogst aantrekkelijk. Haar aandacht gaat veelal 
uit naar de expressiefste delen van een lichaam: hoofd en 
handen zijn vaak vergroot, en het meest uitgewerkt. In het 
bijzonder de starende ogen maakt ze ook in verf  prominent.
 Al vroeg ging Neels interesse uit naar wat haar als 
authentiek voorkwam: gewone mensen, hun worsteling 
met het leven. De linkse, artistieke kringen waarin ze ver-
keerde toen ze in Greenwich woonde, vond ze te ver van het 

‘echte’ leven afstaan. Ze verhuisde in 1942 met haar gezin 
naar Spanish Harlem, waar ze twintig jaar bleef. Ze schil-
derde de buurtkinderen daar, de grotendeels Latijns-
Amerikaanse gemeenschap. Pas later deed ze – op aanmoe-
diging van een psychotherapeut – pogingen haar carrière te 
bevorderen door mensen uit de culturele wereld uit te nodi-
gen voor een portret. 
 Met de jaren ging Neel vaker haar familie schilderen. In 
Manhattan woonde ze dicht bij zoon Richard en diens 
vrouw Nancy. Nancy and the Twins (5 Months) uit 1971 is 
geschilderd in New Jersey, waar Neel een huisje had. Daar 
in het groene Spring Lake brachten ze een groot deel van 
elke zomer samen door. In Vermont had haar andere zoon 
een boerderij, waar ze zelfs een eigen kamer als atelier kon 
opzetten – haar eerste.
 Spring Lake was een ontsnapping, zei Neel in 1983. De 
selectie werken die gemaakt is voor onderhavige expositie 
reflecteert dat enigszins, al is ook hier niemand op een glim-
lach te betrappen. Zoon Hartley lijkt trots op zijn motorfiets, 
die opvallend gedetailleerd is uitgewerkt. Haar andere zoon 
staat in het gras met alleen een handdoek om. Er is kleur, er 
zijn bloemen, dieren. Wat deze mensen en plaatsen precies 
voor haar betekenden, daar moeten we toch naar gissen. 
‘Schilderen biedt het vermogen om tegelijk abstract en 
beschrijvend te zijn,’ schreef  Neel-bewonderaar Elizabeth 
Peyton. Dat een jonge moeder vermoeid oogt, is universeel. 
Maar het portret zegt verder niets expliciet – zeker bij je 
naasten kan dat wel zo handig zijn.
 Terwijl Neel een zekere authenticiteit nastreefde, lijkt 
Douglas Eynon (1989) meer een verleider. Deze Brit stu-
deerde beeldhouwen aan La Cambre en bleef  daarna in 
Brussel. Zijn nieuwe werk bij galerie Rodolphe Janssen doet 
in stijl en aandacht voor esthetiek van verfeffecten sterk 
aan Daniel Richter denken. In de voorste ruimte presente-
ren Eynons schilderijen een duister, maar nergens echt ver-
ontrustend landschap in zwarte lakverf  en fluorescerend 
groen. In zwart water staat een figuur met een opblaasbeest 
in de vorm van een kwaadaardige zwaan. Hij kijkt ons aan, 
een videocamera losjes in zijn hand, en ook de zwaan houdt 
ons in de gaten. Tussen de schilderijen zijn twee zwarte 
monochromen van keramiek gehangen, die ons gezicht 
reflecteren als een verwrongen schim, in de spiegeling 
onderdeel van de dreigende gifgroene enscenering. 
 De tweede ruimte is een soort mystieke woonkamer, waar 
de verticale strepen op een geschilderd landschap in gordij-
nen veranderen. Een rij zorgvuldig geboetseerde haken her-
innert aan zijn samenwerking eerder dit jaar met een groep 
blinden. De groep maakte kleimaskers, die net zoals deze 
haken gepresenteerd werden op een rij. De daartoe gebruik-
te schroeven veranderen hier in ogen – nu loert dus zelfs het 
interieur naar ons. Ook het ‘tapijt’ nodigt uit tot fantasie. In 
de zwarte vloerbedekking die over de hele galerie strekt is 
met bleekmiddel een kleed getekend met een symmetrisch, 
rorschachachtig patroon. Er ontstaat een spelletje tussen de 

werkelijkheid, de voorgestelde realiteit waarin we betrok-
ken worden en onze eigen verbeelding. 
 ‘Ik haat beelden die je erop wijzen hoeveel werk er nodig was 
om ze te creëren,’ heeft Alice Neel eens gezegd. Eynon heeft 
voor zijn expositie duidelijk de tijd genomen. Hij verzorgde 
verflagen met een gecontroleerde chaos, een zwarte romantiek 
van gif  en verval, boetseerde, glazuurde, bakte. Juist na het 
bezoeken van de zo gedreven jakkerende Neel even verderop, 
doet dit werk onnodig aan. Lynne van Rhijn

p Alice Neel in New Jersey and Vermont was tot 6 december 
2018 te zien bij Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 6, 1050 
Brussel. Douglas Eynon, Permanent Guest Host was tot 20 
december 2018 te zien bij Rodolphe Janssen, Livornostraat 
35, 1050 Brussel

Nathalie Du Pasquier. No turning here! Het is exact 
veertig jaren geleden dat de Franse kunstenaar Nathalie Du 
Pasquier als jonge illustrator naar Milaan afreisde op weg 
naar een nog onbekende toekomst. Ze vond er liefdesgeluk 
bij de Britse ontwerper George Sowden, die haar in contact 
bracht met de Milanese designscene, en haar tot een nieuwe 
roeping verleidde: textiel- en laminaatontwerp. Samen ver-
voegden ze zich bij het het postmoderne design- en archi-
tectuurcollectief  Memphis, in 1981 opgericht door de 
Italiaanse meubelontwerper Ettore Sottsass wiens naam tot 
op vandaag nog steeds in één adem met die van Du Pasquier 
genoemd wordt. Even hardnekkig als met Memphis en 
Sottsass, wordt Du Pasquier geassocieerd met haar expres-
sieve grafische ontwerpen, geïnspireerd op Afrikaanse stof-
fen, popart en art deco. Toch zette Du Pasquier achter haar 
kortstondige carrière als ontwerper in 1986 bewust een 
punt. Hoewel haar kritisch-emancipatorisch gebruik van 
decoratieve, geometrische patronen en designcodes zich 
expliciet onderscheidde van de ‘misdadige ornamentiek’ die 
Adolf  Loos had afgezworen, wilde Du Pasquier zich toeleg-
gen op meer ‘stille’ vormen. Niet alleen minder schreeuwe-
rig, maar ook minder toegepast, want zelfs de antidesign-
houding en functionaliteitskritiek van Memphis impliceerde 
nog een directe relatie met de werkelijkheid waar ze graag 
mee wilde breken. De wens om haar geometrische vormen-
taal uit te puren, bracht Du Pasquier naar de schilderkunst 
– een medium waar ze vanaf  1987 bijna exclusief  haar tijd 
aan zou wijden, en dan met name aan het genre van het 
stilleven, want de precisie van de compositie en de genuan-
ceerde schikking van vormen op het schilderij, dát was 
waar het voor haar om draaide. 
 Het heeft lang geduurd vooraleer Du Pasquier erkenning 
voor haar schilderkunst kreeg. Pas in 2016 organiseerde de 
Kunsthalle Wien met Big Objects Not Always Silent haar eer-
ste grote institutionele solotentoonstelling, en met No turning 
here! toont Du Pasquier voor het eerst werk bij haar nieuwe 
Brusselse galerie Greta Meert. De klassiek geconcipieerde 
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‘Alice Neel in New Jersey and Vermont’, 2018
© Alice Neel en Xavier Hufkens, foto Allard Bovenberg

Douglas Eynon, Permanent Guest Host, 2018
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LLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp

+32 (0)3 337 03 87
www.llspaleis.be

thu–sun, 14:00–18:00  
(and by appointment) 

HOW TO LEARN HINDI
Wilfried Huet

A remake of his original installation 
from 1990
17/02–24/02
Exceptionally open all days!
The installation will be destroyed in 
an operatic manner by the exquisite 
demolition team Gerard Herman, 
Wilfried Huet and Chris Straetling
Performance: 24/02, 16:00

tempérer l’espace 
espacer le temps
Lise Duclaux

11/03–21/04
Opening: 10/03, 15:00
31/03: performance en wandeling
21/04:  finissage en mogelijkheid tot adoptie 

van een “plante de bruxelles”.

Eva Steynen.
Deviation(s)

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

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

(and by appointment) 
Quivive
Ruth van Haren Noman

t/m 02/03

Middelheim
museum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60

www.middelheimmuseum.be
oktober–maart, 10:00–17:00

My Niece’s Pierced Knees
Dennis Tyfus

t/m 17/03
Imagining Monuments

In samenwerking met Kunsthal Extra City
24/01, 02/07, 21/02 & 07/03

Axel Vervoordt 
Gallery

Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
+32 (0)3 355 33 00 

www.axelvervoordtgallery.com 
thu–sat, 14:00–17:00

Material Ecstasy
Norio Imai

Escher and Patio Gallery
Cycle
Bae BienU

Terrace Gallery
t/m 23/02

Unfinished Paintings. C. Rosenthal
Ilya & Emilia Kabakov

Curated by Jill Silverman van Coenegrachts.
Opening: 16/03
16/03–31/08

The Crime of Adolf Loos
Curated by Alistair Hicks
Opening: 16/03
16/03–25/05

Tim Van Laere 
Gallery

Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 257 14 17

www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

The Last Waltz (For Leon)
Met Marcel Dzama, Armen Eloyan, 
Gelatin, Adrian Ghenie, Kati Heck, Anton 
Henning, Tomasz Kowalski, Friedrich 
Kunath, Edward Lipski, Jonathan Meese, 
Ryan Mosley, Peter Rogiers, Ben Sledsens, 
Ed Templeton, Rinus Van de Velde, Aaron 
Van Erp, Henk Visch, Franz West en 
Anke Weyer

24/01–02/03
ARCO, Madrid

27/02–03/03

Tommy 
 Simoens

Waalsekaai 31, 2000 Antwerp
+32 (0)3 345 06 01

www.tommysimoens.com
wed–sat, 13:00–17:00

Group show
Artists of the gallery

marionde  
cannière 

Leopoldplaats 12 , 2000 Antwerp
+32 (0)474 578 846 

www.mariondecanniere.com
thu–sat, 14:00–18:00 

By placing all of the cars in the world 
next to each other, you could fill Belgium 
256 times,
Elias Cafmeyer

t/m 02/03
TRANSFER : 
Rien Schellemans & Gijs Waterschoot

t/m 02/03
Art Rotterdam
9 windows
Sarah Smolders

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

+32 (0)3 216 16 26
www.zenox.com

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

Group show
Borremans, Braeckman, De Keyser, 
Goudzwaard, Jones, Manders, Metten, 
Monteiro, Nordström, Roccasalva, 
Schwindt, Tuymans & Van Caeckenbergh

23/01–23/02
The Armory Show

Piers 92 & 94, New York
07/03–10/03

Keteleer 
 Gallery

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

www.keteleer.com
thu–sun, 12:00–18:00

Man in the rain
David Lynch

t/m 10/03
Jaren 80er Jahre 
Schilderijen / Gemälde
Philippe Vandenberg, Walter Dahn, 
Martin Disler, Guy Van Bossche, 
Gerard Kever, Jiří Georg Dokoupil, 
Marc Vanderleenen, Jan Vanriet, 
Bernd Zimmer

Opening: 16/03
16/03–12/05

Valgerður Sigurðardóttir
Next Door
Opening: 16/03
16/03–12/05

Antwerp
Art
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galerietentoonstelling verenigt een reeks nieuwe schilderijen 
waarin de progressieve tendens naar formele vereenvoudi-
ging merkbaar is. Terwijl Du Pasquier in de jaren tachtig en 
negentig nog huishoudelijke objecten schilderde, zoals kopjes 
en vazen, liet ze later ‘concrete’ alledaagse vormen achterwe-
ge, en begon ze met het maken van haar ‘constructies’: zelf-
gemaakte houten objecten gebaseerd op denkbeeldige model-
len. De objecten die in de beeldruimte verschenen waren met 
andere woorden uitsluitend het resultaat van haar eigen ont-
werp. Op die manier sloot ze zich geleidelijk af  van alles wat 
extern aan het doek bestaat, de werkelijkheid. Door vormen 
en kleuren te bevrijden van de buitenwereld, en dus van de 
representatie, kon Du Pasquier zich voorgoed ontdoen van 
het anekdotische karakter en de symbolische interpretaties 
die haar uitgekozen objecten – een Italiaanse motor, een per-
colator, een fles wijn, een wasknijper – voorheen onvermijde-
lijk opriepen, om zich uitsluitend toe te leggen op de schik-
king van vormen. In 2003 maakte Nathalie Du Pasquier een 
reeks tekeningen voor het boek Arranging Things: a Rhetoric of  
Object Placement van Leonard Koren, een bevriende kunste-
naar uit San Francisco. Die samenwerking leerde dat het 
schikken en herschikken van objecten een bijzonder specifiek 
en genuanceerd proces is: wat betekent het om objecten aan-
grenzend te maken, te verenigen of  uit elkaar te halen in het 
vlak van het schilderij? ‘Geschikte dingen, zowel in commer-
ciële als niet-commerciële werelden, hebben altijd met elkaar 
gemeen dat ze iets communiceren,’ schrijft Koren in 
Arranging Things. ‘De schikking van dingen is met andere 
woorden geen uitsluitend esthetische aangelegenheid; het is 
een act van het communiceren.’ Het werk van Morandi of  De 
Chirico wordt in herinnering geroepen door de wijze waarop 
de vormen in Du Pasquiers schilderijen een unieke werk-
zaamheid ontplooien: ze laat de vormen de randen van het 
schilderij verkennen; ze stapelt ze op, verticaal en diagonaal; 
ze doet ze tegen elkaar aanschurken, alsof  ze zoeken naar 
contact en proximiteit. 
 Voor Du Pasquier zijn schilderijen objecten, en ook bij 
Greta Meert houdt ze vast aan de overtuiging dat een schil-

derij geen document van de realiteit is. Veel aandacht gaat 
uit naar de plastische structuur en de uitdrukking van 
ruimtelijkheid, waarbij de spanning wordt uitgespeeld tus-
sen twee- en driedimensionaliteit, tussen de picturale en de 
fysieke ruimte. De schilderijen tonen een frontaal spel van 
zwevende elementen geschilderd in solide kleurvlakken. 
Haar benadering van kleur is veeleer intuïtief  en bedoeld 
om het picturale beeld te wijzigen: geometrische vormen 
worden benadrukt door contrasten en waardeschalen toe 
te voegen. Middels perspectief  schildert Du Pasquier com-
posities met krachtige volumes, dynamisch en abstract, 
waar je desalniettemin architecturale of  technische ele-
menten in kan herkennen. Toch blijven de vormen 
ongenaakbaar en fundamenteel onbenoembaar, waardoor 
ze niet alleen de verbeelding van de toeschouwer aan het 
werk zetten, maar bovenal de focus richten op de onderlin-
ge relaties en dynamieken tussen lijnen en vlakken.
 Een nieuwe ontwikkeling in haar artistieke praktijk beli-
chaamt Freestanding, een grote driedimensionale constructie 
gemonteerd op een olijfgroene basis en beschilderd met vro-
lijke kleurvlakken die, zoals de titel het al zegt, vrij in de ruim-
te staat opgesteld. Daarmee lijkt de cirkel rond: het denkbeel-
dige model wordt een schilderij, het schilderij wordt een 
bevrijd object. Wat zal de kunstenaar hierna gaan doen? Een 
terugkeer naar voorgaande vormen lijkt haast uitgesloten 
binnen het voortschrijdende artistieke parcours, en mis-
schien is dat net wat Du Pasquier met de titel van haar ten-
toonstelling, voorzien van een uitroepteken, zelf  al aankon-
digt? Toch behoort deze nieuwe reeks niet tot haar beste 
werk: de schikkingen in de beeldruimte komen soms nogal 
gratuit over, de geometrische vormen zijn harder en hoeki-
ger, de kleuren schreeuweriger dan in de vroege stillevens 
– het anders zo levendige gesprek tussen vormen en vlakken 
loopt hier stroever dan voorheen. Laura Herman 

p Nathalie Du Pasquier. No turning here!, tot 19 januari in 
Galerie Greta Meert, Rue du Canal 13, 1000 Brussel. 

Guy Mees. The Weather is Quiet, Cool, and Soft. Van 
de retrospectieve van het werk van Guy Mees (1935 – 
2003), gecureerd door Lilou Vidal, was in het voorjaar van 
2018 in de Kunsthalle Wien een eerste versie te zien. De 
tentoonstelling in Oostende toont een andere selectie van 
werken, met extra archiefmateriaal. Hoewel Vidal in de 
inleiding schrijft dat het oeuvre van Mees geen breuken 
bevat, corresponderen in de tentoonstelling vijf  ruimtes, 
min of  meer, met vijf  fasen: enkele vroege, eerder anekdoti-

sche ‘ingrepen’, zoals de performance en de video Water te 
water uit 1970; werken met kant uit de jaren zestig; wand-
reliëfs met stroken of  vellen papier; structuralistische expe-
rimenten met taal en permutaties, waarin de invloed van 
Art & Language valt af  te lezen (zoals Portretten (Niveau-
verschillen), de video’s en foto’s waarin drie mensen telkens 
een andere positie op een ereschavotje bekleden); en tot slot 
het late werk, met de Imaginaire Balletten, en met vellen 
kalkpapier die op Twombly-achtige wijze van inscripties en 
krabbels zijn voorzien.
 Het is tekenend dat in Oostende vooral de vitrines met 
documenten, foto’s, objecten, knipsels en brieven uit de 
nalatenschap van de kunstenaar indruk maken. Mooi is, 
bijvoorbeeld, het flinterdunne briefpapier met het logo van 
de Concorde, dat Mees bijhield, en dat een onverwachte 
betekenislaag onthult van het papier dat hij voor zijn kunst-
werken gebruikte. Vele van die werken zelf  zijn – na de dood 
van de kunstenaar – zowel moeilijk te bewaren als tentoon 
te stellen. In een gesprek met de curator, opgenomen in de 
catalogus uitgegeven bij Sternberg Press, zegt Micheline 
Szwajcer, de galeriste van Mees: ‘Ik weet niet hoe het te ver-
klaren valt, maar als je het werk niet installeert zoals hij het 
voorzien had, dan sterft het, dan houdt het op te bestaan. 
Het is ongelooflijk hoe zijn afwezigheid de installatie van 
zijn werk zo moeilijk maakt.’ Zo ongelooflijk is dat niet: 
Mees was in zekere zin iemand die in situ werkte. Zeker de 
twee reeksen die hij de titel ‘Verloren ruimte’ meegaf  – de 
groep werken met kant, gemaakt tussen 1960 en 1966, en 
de talrijke gekleurde stroken papier, als wandreliëfs met 
speldjes op muren geprikt vanaf  de jaren tachtig – worden 
niet alleen ervaren als onderdeel van de ruimte waarin ze 
zich bevinden, ze reageren er ook op, en ze gaan er zelfs over, 
zoals de titel aangeeft. In Mu.ZEE biedt de architectuur van 
het gebouw (een warenhuis in 1947 ontworpen door 
Gaston Eysselinck) en vooral die van de tentoonstelling, een 
te zwakke ruggengraat om de esthetische, fragiele en uiterst 
precieze werken van Mees te kunnen dragen. Het plafond is 
te hoog, de belendende ruimtes blijven voortdurend zicht-
baar, en de ondermaatse afwerking en detaillering van de 
tijdelijke wanden trekt op een vervelende manier de aan-
dacht – het is alsof  de ruimte van het museum zelf  ‘verlo-
ren’ is. Wat evenmin helpt is dat de werken met kant niet 
meteen mooi zijn verouderd: het textiel is gerafeld, vergeeld, 
vergrijsd of  op sommige plaatsen losgeraakt, en in een 
plexiglas koepel van één werk heeft zich doorheen de jaren 
stof  opgehoopt. Was restauratie wenselijk of  mogelijk 
geweest? In elk geval worden deze werken met kant (en 
soms met paars neonlicht) nog het best ervaren in de vorm 

Mehdi-Georges LAHLOU

galerie TRANSIT

03 02   >  03 03 2019

Zandpoortvest 10,  BE 2800  Mechelen  
T +32 15 336 336  |  M +32 478 811 441
art@transit.be - www.transit.be
open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak
opening zondag 3 februari 15 - 18u 
receptie Corsendonk bier

‘Nathalie Du Pasquier. No turning here!’, 2018
© Galerie Greta Meert, Brussel

‘Nathalie Du Pasquier. No turning here!’, 2018
© Galerie Greta Meert, Brussel

‘Guy Mees. The Weather is Quiet, Cool and Soft’, 2018
© Mu.ZEE, Oostende, foto Steven Decroos
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van een diaprojectie, in een hoek van de ruimte: de foto’s die 
Mees in zijn atelier maakte van de met textiel bespannen 
kaders of  balkvormige volumes – schimmig, wazig, en dan 
plots weer fel stralend – lijken de zowel erotische als onheil-
spellende aspecten van deze werken meer recht te doen dan 
de originelen.
 Daarin schuilt natuurlijk niet weinig ironie: Mees heeft 
zich altijd verzet tegen de reductie van zijn werk tot ener-
zijds beeld en tot anderzijds taal. Meer nog: om weerstand 
tegen reductie, in welke vorm dan ook, was het hem te doen. 
Het is een andere paradox dat nagenoeg de enige woord-
groep die hij op zijn werk geplakt heeft – ‘verloren ruimte’ – 
zo hardnekkig blijft kleven. En het zijn dan (waarschijnlijk) 
nog niet eens zijn eigen woorden. Archiefonderzoek door 
Lilou Vidal heeft verschillende versies aan het licht gebracht 
van de tekst ‘Verloren ruimte’. Die versies zijn samenge-
bracht in een aparte facsimile-uitgave, net als de catalogus 
in een briljante vormgeving van Joris Kritis, die door ver-
schillende papiersoorten te gebruiken, en door werken 
afwisselend aflopend en gekaderd weer te geven, het even-
wicht weet te bewaren tussen concept en tactiliteit dat ook 
het oeuvre van Mees karakteriseert. In 1965 schrijft Wim 
Meuwissen, acteur en vriend van de kunstenaar, de tekst 
‘De Ongerepte Ruimte’, als beschrijving van een kamer in 
het huis van Mees die hij nagenoeg leeg liet staan. Ver-
volgens wordt de tekst herwerkt door een andere vriend, 
Willem-Joris Lagrillière, op basis van instructies van Mees, 
en de titel wordt ‘De verloren ruimte’. Daarna maakt dich-
ter Henri-Floris Jespers twee licht afwijkende Franse verta-
lingen. De receptie van het werk van Mees sinds de jaren 
negentig – bijvoorbeeld in teksten van Dirk Snauwaert en 
Dirk Pültau – draait begrijpelijkerwijze rond deze woord-
groep. Welke ruimte is er precies verloren gegaan, en wil 
Mees dat verlies zichtbaar maken of  eerder tenietdoen? 
Toont hij de onmogelijkheid om nog ‘naïef ’ te schilderen en, 
door middel van perspectief, een driedimensionale werke-
lijkheid tweedimensionaal weer te geven? Of  is het verlies 
fundamenteler, en gaat het erom dat de kunst zelf  haar van-
zelfsprekende ruimte verloren is, en niet anders kan dan 
zich, vanuit een onstilbaar verlangen naar esthetische 
bevrediging, van de wereld te isoleren? 
 Het zijn vragen die door de tentoonstelling en door de 
catalogustekst van François Piron nauwelijks worden 
opgepikt, wat ook aangeeft hoe oneigentijds ze geworden 
zijn. Mees was een kunstenaar die, zoals vele van zijn 
generatiegenoten, vooral werkte op basis van uitsluiting 
– door heel secuur te bepalen wat kunst niet meer wil of  
kan doen, probeerde hij binnen die grenzen toch nog 
kunst te maken. In een huidige wereld waarin kunste-
naars niet alleen om het even wat menen te kunnen uit-
richten, maar waarin van hen ook wordt verwacht dat ze 
antwoorden en oplossingen bedenken voor om het even 

welk maatschappelijk probleem, is het niets minder dan 
een bevrijding nogmaals met de positie van Guy Mees 
geconfronteerd te worden. Christophe Van Gerrewey

p Guy Mees. The Weather is Quiet, Cool and Soft, tot 10 maart 
in Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende.

Elad Lassry. Een foto is een plat beeld: het heeft geen volu-
me, nauwelijks materialiteit. En toch zijn er vandaag heel 
wat kunstenaars die zich richten op de plasticiteit ervan om 
zo het spanningsveld tussen fotografie en sculptuur af  te 
tasten. Die verhoogde aandacht blijkt ook uit de organisatie 
van de nieuwe Biennale de l’Image Tangible (BIT) in Parijs. 
Die eerste, eerder bescheiden en uitermate korte editie vond 
in december vorig jaar plaats op verschillende plekken in 
Belleville, in kleine expozalen van de gemeente en enkele 
plaatselijke galerieën. Ze toonde werk van jonge, voorna-
melijk Franse kunstenaars/fotografen, die volop experi-
menteren met het fotografisch medium. Maar een helder 
uitgewerkte these ontbrak, waardoor de bezoeker uiteinde-
lijk bedolven werd onder een samenraapsel van de meest 
verscheiden praktijken. 
 De tentoonstelling van de Israëlisch-Amerikaanse foto-
graaf  Elad Lassry (°1977) in de Parijse afdeling van le pla-
teau, frac île-de-france, gelokaliseerd in dezelfde buurt als 
de Biënnale, maakte weliswaar geen deel uit van het officië-
le programma, maar presenteerde werk dat veel raakvlak-
ken vertoonde met de thema’s van de BIT. Lassry combi-
neerde een film en vier fotografische reeksen met twee 
sculpturale installaties. Allereerst was de korte, driedelige 
16mm-stop-motionfilm te zien, die trillende en zich in cir-
kels voortbewegende eivormige objecten, knipperende ogen 
en (getekende) rijzende en dalende kleurige blokken toont. 
Op de film volgde een reeks met witte en zwarte verf  bewerk-
te opnames van skilatten en skischoenen. Verderop in de 
zaal stonden zes doormidden gezaagde compressoren 
gevuld met kussens. Aan de muren rondom hingen scènes 
met drie vrouwen die poses aannemen losjes geïnspireerd 
op de codes van de modefotografie en zwart-witfoto’s van 
(opnieuw) skilaarzen, vergezeld onderaan van een schijn-
baar willekeurige tweede afbeelding, van een object of  een 
dier (vaak een vis). Tegelijkertijd breken er vreemde voor-
werpen door de glazen bescherming (en soms zelfs houten 
omlijsting) van het beeld. In de laatste zaal lagen vier sta-
pels geplooide vaalgrijze tapijten en hingen aan de muren 
kleurenopnames van laboratoria waar maritiem leven 
wordt onderzocht. Alle foto’s hadden een gelijkaardig, eer-
der bescheiden formaat, en hingen ver van elkaar, wat de 
kijker ertoe verplichtte elk beeld apart te bekijken.
 Wat levert de confrontatie tussen al deze afzonderlijke ele-
menten op? In de eerste reeks foto’s valt op hoe de zwarte en 

witte verf  elk op een heel specifieke manier interageren met 
het oppervlak van de fotografische registratie. De waterverf  
ligt er nochtans zo dun op dat ze zelf  amper een materiële 
laag aan het beeld toevoegt. Hun functie is tweeledig: ze leg-
gen ten eerste dwingende accenten in het beeld (door bepaal-
de delen van het beeld te isoleren bijvoorbeeld), maar cre-
eren ten tweede ook een soort van optisch reliëf  waardoor 
het beeld een zekere densiteit verwerft. Het zwart opent een 
gat ‘in’ het beeld, terwijl het wit ‘op’ het beeld lijkt te liggen: 
we kijken zowel naar iets op het beeld als erdoorheen – een 
ervaring versterkt door het zwarte passe-partout. Iets gelijk-
aardigs gebeurt in de doormidden gezaagde compressoren. 
Terwijl de uitpuilende kussens aan de bovenkant suggereren 
dat het hele vat gevuld is, zit onderaan het vat een gat, waar-
door de kijker kan vaststellen dat het leeg is. De ontdekking 
van deze holte onder de kussens geeft de sculptuur opnieuw 
een spannende onbepaaldheid: het gat dwarsboomt de 
domesticatie tot designobject van dit oorspronkelijk indus-

‘Elad Lassry’, 2018
© frac île-de-france, le plateau, Parijs

Alfredo Jaar, Shadows, 2014 
Oorspronkelijke foto:   
Estelí, Nicaragua, September 1978  
© Koen Wessing / Nederlands Fotomuseum.  
Courtesy Galerie Lelong & Co., New York,  
Thomas Schulte Gallery, Berlin, Kamel  
Mennour, Paris, Lia Rumma Gallery, Milan,  
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam,  
and the artist, New York

Corporate partners
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Shadows
Alfredo Jaar
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20.01 - 24.02

HAN KLINKHAMER
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trieel instrument. Het spel tussen binnen- en buitenkant, 
tussen gesloten en open, tussen de exuberante volheid 
bovenaan en de schrikwekkende leegte eronder, verbindt de 
installatie met de eraan voorafgaande fotoreeks.
 De ontregelende spanning kenmerkt ook de doorboorde 
lijsten van de reeks foto’s die erop volgt. En dan vooral in die 
beelden waar de geometrische figuur in gepolijst staal, een 
cilinder of  een kegel, vanaf  de passe-partout door het glas 
breekt en de ruimte van de kijker binnendringt. De figuren 
tasten nooit het oppervlak van het beeld zelf  aan, maar 
bevinden zich ergens in de buurt ervan; ze zijn een even zin-
loze toevoeging als dat ‘andere’ beeld dat de foto vergezelt, 
zo lijkt het wel. Maar door hun plaatsing (vaak rechts of  
links bovenaan) ziet de kijker zichzelf  gereflecteerd op het 
gepolijste, spiegelend oppervlak van de stalen uitsteeksels. 
Plots verliest alles en iedereen zijn vaste positie. Wij staan 
niet langer tegenover een beeld dat daar aan de muur 
hangt, maar worden via de cilinder of  de kegel in de ruimte 
van het beeld getrokken. We glijden, neen, botsen tegen een 
oppervlak. Wat hebben we hier te zoeken? Telkens weer pri-
vilegieert Lassry de materialiteit van het fotografisch beeld 
over het verhaal dat eruit zou kunnen voortvloeien. Dit 
bereikt zijn hoogtepunt in de fotoreeksen met de drie vrou-
welijke modellen. Zelfs al kunnen de beelden, door de gesti-
leerde poses, de haarscherpe opname, het gestuurde licht, 
gelezen worden als modefoto’s, toch slagen ze er niet in om 
op die manier te functioneren. Elk mogelijk scenario en elke 
mogelijke zinvolle relatie tussen de modellen loopt spaak. 
Ook al zit alles juist, elk gebaar blijkt betekenisloos, opper-
vlakkig en opaak. Een beeld, of  het nu een foto is of  een 
sculptuur, zo stelt Lassry uitdagend, bestaat uit niet meer 
dan lijnen, vormen en volumes. Meer gebeurt er niet. Een 
vreemde omkering grijpt hier plaats: alles wat Lassry toe-
voegt of  schrapt uit het beeld, zorgt er niet voor dat het aan 
betekenis wint, dat het complexer of  gelaagder wordt, maar 
voert het juist terug tot de koppige, ondoorgrondelijke eigen-
zinnigheid van een sprakeloos ‘ding’. Steven Humblet

p Elad Lassry, was tot 9 december 2018 te zien in le pla-
teau, frac île-de-france, 22 Rue des Alouettes, 75019 Parijs. 
De hoofdtentoonstelling van de Biennale de l’image tangible 
liep van 9 tot 18 november in The Red Studio, 25 Rue Boyer, 
75020 Parijs. Zie ook: http://bit20.paris/

Cao Fei. De retrospectieve in K21 van de Chinese media-
kunstenaar Cao Fei begint niet bij het begin, maar bij het 
werk waarmee ze internationaal doorbrak. Het betreft een 
aantal videowerken die gebaseerd zijn op haar project RMB 
City (2007-2011), een stad die ze bouwde in de onlinewe-
reld Second Life. Hoewel nadrukkelijk fictioneel, refereert 
het werk aan ontwikkelingen in de verstedelijking van 
China in de eenentwintigste eeuw: het bevat simulacra van 
onder andere het Nationale Stadion van Peking (het ‘Vogel-
nest’) en het even iconische hoofdkantoor van de Chinese 
staatstelevisiezender, ontworpen door Rem Koolhaas en Ole 
Scheeren. Sinds 2009 kunnen bezoekers RMB City in 
Second Life bezichtigen, maar Fei begon al eerder met het 
maken van video’s die uitsluitend gebruikmaken van beel-
den uit deze digitale leefomgeving. De eerste video die Fei op 
die manier produceerde, iMirror (2007), wordt in de ten-
toonstelling in een aparte ruimte geprojecteerd. Het werk 
introduceert China Tracy, Feis eigen avatar of  alter ego, die 
zich vragen stelt over het werkelijkheidsgehalte van Second 
Life, de gevolgen ervan voor identiteitsvorming, en over de 
schemerige grens tussen virtualiteit en het ‘echte’ leven. 
Enkele latere RMB City-video’s worden achtereenvolgens 
getoond in een aparte installatie. In RMB City: A Second Life 
City Planning (2007) maak je een korte tocht door de stad, 

die in latere video’s fungeert als de achtergrond voor ‘per-
formances’ van China Tracy en andere avatars. In People’s 
Limbo in RMB City (2009), een reactie op de economische 
crisis, vormt de stad het decor voor een even serieuze als 
hilarische discussie tussen de taoïstische filosoof  Lao Zi, 
Karl Marx, Mao Zedong en een personificatie van de 
Amerikaanse bank ‘Lehman Brothers’. Het is niet toevallig 
dat RMB City genoemd is naar de renminbi (letterlijk: ‘geld 
van het volk’), de gangbare munt op het Chinese vasteland. 
In Feis werk weerspiegelt de verstedelijking van China de 
veranderende positie van het land binnen het huidige kapi-
talistische wereldsysteem, en de hybride vorm tussen 
markt- en planeconomie die zo is ontstaan.
 Feis gebruik van Second Life als medium is een unicum; 
het is inventief  en curieus, op het idiosyncratische af, en 
mocht precies daarom op erg veel belangstelling rekenen. 
Toch laten de RMB City-werken zich, in tegenstelling tot 
veel hedendaagse mediakunst, niet herleiden tot een gim-
mick die uitsluitend inspeelt op de honger naar (pseudo)
nieuwe vormen. Daarvoor zijn ze te consistent met de rest 
van Feis oeuvre. Zo vormt de stop-motionfilm La Town 
(2014) een logisch antwoord op RMB City. La Town is een 
werk waarin Fei uitsluitend gebruikmaakt van handver-
vaardigde maquettes en figuurtjes uit plasticine. In de film 
doorloopt de fictieve moderne metropool een hele cyclus 
van harmonie en onschuld naar decadentie, verval, en 
revolutie. Die revolutie wordt vervolgens, aan het einde van 
de film, gemusealiseerd en zo geneutraliseerd. Hoewel de 
RMB City-video’s en een werk als La Town gebruikmaken 

van totaal verschillende technieken (hypermodern versus 
artisanaal), is de samenhang duidelijk. In beide gevallen 
overstijgt Fei een meer algemene benadering van ‘de stad’ 
door specifiek te reflecteren op het modernistische maak-
baarheidsideaal. Het idee van maakbaarheid – van de stad, 
van de mens, van de samenleving – wordt niet alleen expli-
ciet gethematiseerd in de werken, maar komt hier ook tot 
uiting in de materiaalkeuzes. Het maakbaarheidsideaal 
treedt op een haast onbegrensde manier naar voren in de 
virtualiteit van Second Life in RMB City, maar ook in de 
meer rudimentaire kunstmatigheid en plasticiteit van de 
landschappen en figuurtjes in La Town.
 Van het maakbaarheidsideaal is het maar een kleine stap 
naar de utopie, een ander belangrijk motief  in Feis werk. 
Een vroegere video, Whose Utopia (2006), toont arbeiders in 
een Osramfabriek in de Pearl River Delta. In het eerste luik 
van de film zien we hen aan het werk, en wordt vooral het 
monotone en mechanische karakter van hun arbeid bena-
drukt. Het tweede luik speelt zich ook af  in de fabriek, maar 
toont de culturele aspiraties van bepaalde arbeiders, die bij-
voorbeeld gitaar spelen of  een ballet opvoeren. Tot slot zien 
we in een derde luik opnieuw de arbeiders op hun werkplek, 
dit keer in rustposes. Het contrast tussen het onpersoonlijke 
en vervreemdende productieproces enerzijds en individuele 
expressie anderzijds in Whose Utopia is ontroerend. Maar de 
titel van het werk signaleert ook dat aan de notie van utopie 
heel veel verschillende, en soms ronduit tegenstrijdige, 
invullingen gegeven kan worden. In haar oeuvre, zowel in 
haar video’s als in haar installaties, toont Fei hoe utopische 

Cao Fei, My Future is Not a Dream 03, 2006
© Cao Fei en Vitamin Creative Space, foto Kunstsammlung NRW
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verlangens en fantasieën het fundament vormden voor de 
catastrofe van het maoïsme, maar net zo goed aan de basis 
liggen van de consumptiedrift en het doorgedreven indivi-
dualisme gepromoot door culturele globalisering. Noemens-
waardig in dit opzicht is Haze and Fog (2013), de langste 
video in de tentoonstelling. De video volgt personages uit 
verschillende sociale klassen die wonen of  werken in een 
luxueus nieuwbouwproject. Allemaal willen ze toetreden 
tot de middenklasse, of  juist hun nieuw verworven sociale 
status consolideren door een bepaalde lifestyle aan te 
nemen. Deze uitvoerige parabel over consumentisme loopt 
echter voor niemand goed af: naar het einde toe veranderen 
de personages in Haze and Fog tamelijk plots (en met een 
gebrek aan pathos dat erg doet denken aan het laconieke 
einde van Godards Weekend) in een horde kannibalistische 
zombies.
 Bij het verlaten van de tentoonstelling tref  ik een groep 
scholieren die net beginnen aan een rondleiding. Wanneer 
de gids vertelt over Feis gebruik van Second Life komen ze uit 
de lucht vallen; niemand had ooit eerder gehoord van het 
virtuele platform, dat van voor hun tijd dateert, en voor hen 
haast archaïsch moet lijken. Het klopt inderdaad dat veel 
kunst die al te veel steunt op ‘nieuwe’ technologieën en 
media om een schijn van avant-gardisme te scheppen vaak 
al binnen luttele jaren verouderd en achterhaald oogt. Maar 
ondanks een aantal lacunes – niet alle video’s gerelateerd 
aan RMB City worden getoond, en recent werk uit 2017 en 
2018, dat gelijktijdig aan de Düsseldorfse tentoonstelling in 
Hong Kong getoond werd, is evenzeer afwezig – maakt deze 
tentoonstelling duidelijk dat dergelijke bedenkingen nauwe-
lijks van toepassing zijn op het werk van Fei. Haar gebruik 
van bepaalde media (nieuw of  niet) laat zich nooit herleiden 
tot een commentaar op die media an sich; de bedoeling is 
altijd om veel bredere sociaal-politieke vraagstukken aan te 
snijden. Zo overstijgt het belang van haar oeuvre ruim het 
institutionele en discursieve kader van de ‘new media art’ 
waarin ze niettemin nog vaak geplaatst wordt. Steyn Bergs

p  Cao Fei, tot 13 januari in K21, Kunstsammlung 
Nordrhein- Westfalen, Ständehausstraße 1, 40217 
Düsseldorf.

museum global. Mikrogeschichten einer ex-zentri-
schen Moderne. In 1960 kocht de Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen een verzameling met 88 werken van 
Paul Klee aan van de Amerikaanse industrieel en investe-
ringsbankier George David Thompson. De aankoop werd 
beschouwd als een daad van wiedergutmachung: Klee was 
in 1933 door de Düsseldorfse kunstacademie ontslagen 
wegens het ‘ontaarde’ karakter van zijn werk. Bij gebrek 
aan tentoonstellingsruimte voor de aangekochte werken 
besloot toenmalig museumdirecteur Werner Schmalenbach 
dat de verzameling op reis moest worden gestuurd. Naar het 
voorbeeld van de door familie Rockefeller betaalde tentoon-
stelling The New American Painting – die in de jaren vijftig 
door Europa toerde – moest de reizende Kleetentoonstelling 
bijdragen aan de reputatie van de kunstenaar en zeker ook 
aan de reputatie van West-Duitsland, het land dat na don-
kere jaren zijn schatten weer met de wereld wilde delen. 
Klee reisde onder meer naar Tel Aviv, Moskou, Caïro en São 
Paulo – om pas in 1984 in het gereedgekomen museum aan 
de Düsseldorfse Grabbeplatz ‘thuis’ te komen. Alleen in 
Polen waren er problemen geweest, maar dat kwam omdat 
Zwitserland via diplomatieke kanalen te verstaan had gege-
ven dat Klee, die een Zwitserse moeder had en in Zwitserland 
geboren was en stierf, helemaal geen Duitser was geweest. 
 Tijdens de tentoonstelling museum global. Mikrogeschichten 
einer ex-zentrischen Moderne dient de Kleecollectie als pro-

loog voor een tentoonstelling over de internationale pleis-
terplaatsen van het modernisme. De museumbezoeker die 
de catalogus niet koopt, ziet een zaal met veel Klees, en een 
wereldkaart met de plekken waar de verzameling te gast is 
geweest, aangevuld met zwart-witfoto’s van de zaalopstel-
lingen. Over het werk van Klee zelf, en hoe dat zich ver-
houdt tot de wereld waarin het ontstond, wordt weinig ver-
teld. Kennelijk spreekt dat inmiddels voor zich – of  moeten 
de schilderijen aan de muur hangen en mooi wezen. Dat 
geldt des te meer voor de werken die getoond worden in de 
epiloog van de tentoonstelling: een grote zaal met reusach-
tige modernistische doeken van onder meer Jackson 
Pollock, Robert Rauschenberg en Kumi Sugaï. Geen enkel 
woord van uitleg in de zaal, behalve een video uit 1974 
waarin de vermaarde directeur Schmalenbach stelt dat het 
huidige kunstbegrip ongetwijfeld zal veranderen in de toe-
komst, maar dat er altijd een elite zal zijn die op grond van 
de heersende criteria bepaalt wat als kunst kan gelden. 
 Het hoofddeel van de tentoonstelling bestaat uit zeven 
hoofdstukken over het wereldwijde modernisme in respec-
tievelijk Tokyo, Moskou, São Paulo, Mexico City, Shimla, 
Beiroet en Zaria. Elke plaats is verbonden met een jaartal, 
beginnend met het jaar 1910 in Japan, en eindigend met 
Nigeria in 1960, het jaar van de Nigeriaanse onafhankelijk-
heid. Voor dit hoofddeel is ontzettend veel intellectuele 
arbeid verricht in een periode van ruim vier jaar. Een team 
van vijf  curatoren reisde de wereld rond; er werden lezingen 
georganiseerd; buitenlandse curatoren werden in 
Düsseldorf  uitgenodigd. Gefinancierd werd het project door 
de Kulturstiftung des Bundes, waar directeur Hortensia 
Völckers het globale perspectief  tot speerpunt heeft ge-
maakt. Het moet een aanzet worden om komaf  te maken 
met het eurocentrisme (drie keer genoemd in de inleiding 
van de catalogus) in de Duitse museumwereld. Een lastige, 
paradoxale opdracht, omdat het idee dat de westers geori-
enteerde Europese musea verantwoordelijk zijn voor de bui-

tensluiting van de rest van de wereld, toch ook weer een 
Europees perspectief  impliceert. 
 De tentoonstelling zelf  hinkt op twee gedachten. Enerzijds 
wordt in de catalogus sterk benadrukt dat de modernisti-
sche tradities in bijvoorbeeld Japan, Brazilië en Libanon in 
de eigen (historische) context moeten worden bekeken, 
anderzijds wordt dat onbekendere werk opgehangen naast 
canonieke kunstenaars uit de Düsseldorfse verzameling, 
onder meer Ludwig Kirchner, Max Beckmann en Pablo 
Picasso. Vooral Picasso’s qua omvang en kwaliteit indruk-
wekkende Vrouw voor de spiegel (1937) zuigt daarbij alle 
aandacht naar zich toe. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het 
de naburige schilderijen – in dit geval werk van Niko 
Pirosmani – ‘wegblaast’.
  Het tentoonstellingsparcours is afwisselend, rijk en goed 
gedocumenteerd. Steeds wordt een (biografische) microge-
schiedenis van een individuele kunstenaar verteld, afgezet 
tegen de desbetreffende nationale ontwikkelingsgeschiede-
nis. Het Braziliaanse luik is bijzonder sterk. Er wordt werk 
getoond van onder meer Anita Malfatti en Lasar Segall. 
Segall groeide op in Vilnius, werkte onder meer in Berlijn en 
Dresden, en emigreerde in 1923 naar Brazilië. Van hem zijn 
etsen te zien waar hij zijn indrukken weergeeft tijdens de 
overtocht naar Zuid-Amerika. De woelige baren, de scheve 
horizon, de opeengepakte passagiers, het barse kapiteinsge-
zicht: Segall laat zien hoe door zo’n reis de mens tot kleine, 
kwetsbare en zeezieke figuur verwordt. Segall zelf  sprak in 
dit verband van een existentieel thema, curator Melanie 
Vietmeier ziet er ook het lot van vluchtelingen anno nu in 
weerspiegeld. Even melancholisch is het zelfportret Encontro 
uit circa 1924, waarin Segall zichzelf, in vergelijking met 
zijn vrouw, een donkerdere huid geeft dan hij had. De kun-
stenaar wenste daarmee de etnische vermenging van zijn 
Wahlheimat te tonen; die vermenging werd door de 
Braziliaans overheid destijds gepropageerd in het begrip 
‘democratie van alle rassen’.
 Het Indiase deel van de tentoonstelling is voornamelijk 
aan Amrita Sher-Gil gewijd, de kunstenaar die tijdens de 
afgelopen Documenta in Kassel te bewonderen was. Sher-
Gil werd in 1913 in Boedapest geboren, en als kind al reisde 
ze veel tussen India en Europa. Vanaf  haar twintigste leefde 
ze in het bergdorp Shimla, en later, tot haar vroegtijdige 
dood (wellicht aan de gevolgen van een abortus) in Lahore, 
in het huidige Pakistan. Van haar is onder meer het 
Zelfportret als Tahitiaanse (1934) te zien, een van de eerste 
vrouwelijke ‘zelfnaakten’. 
 De tentoonstelling in Düsseldorf  bouwt voort op het con-
cept van het transmodernisme. Het transmodernisme is een 
aanvulling op zowel modernisme als postmodernisme. Het 
probeert recht te doen aan de internationale vertakkingen 
van het modernisme in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Belangrijke begrippen daarbij zijn de ‘contactzone’ 
(een term van Mary Louise Pratt) en ‘transcultureel den-
ken’. Ze komen in de catalogus meermaals terug, onder 
meer in een inleidend interview met kunsthistoricus 
Christian Kravagna en in een essay van curator Sam 
Bardaouil. Aan de hand van hun uitspraken zijn ook moge-
lijke kritiekpunten te formuleren. 
 Er bestaat het gevaar van een ‘inflatoire transmoderniteit’, 
waarbij de bezoeker, in de rol van kunsttoerist gedwongen, die 
geëngageerde globale kunst consumeert. Curatoren worden 
dan een soort ontwikkelingswerkers (of  ontdekkingsreizigers) 
die de wereld afreizen op zoek naar vergeten, het liefst antiko-
loniale kunstenaars – onder meer om werk voor het eigen 
museum aan te kopen. De individuele kunstenaar kan onder-
geschikt worden gemaakt aan de groep mensen of  de politieke 
strijd die zij zou vertegenwoordigen. Of  de politiek zelf  wordt 
vereenvoudigd tot een schema van goed versus kwaad. En 
wat, ten slotte, zou je mogen of  kunnen zeggen over de kwali-

Lasar Segall, Encontro, rond 1924
Acervo Museu Lasar Segall, São Paulo – IBRAM/MinC

Onze nieuwe kunstencampus, 
Campus Sint Lucas Antwerpen, opent binnenkort…

Vanaf zaterdag 23 februari 2019 is er de Opencampusweek met 
tentoonstellingen en symposia, met workshops en manifestaties, 
met presentaties en optredens. 

Er is die week volop de gelegenheid om de nieuwe campus 
van Sint Lucas Antwerpen te verkennen, om oude bekenden 
te ontmoeten en met nieuwe mensen kennis te maken.

Donderdag 28 februari 2019, 19.00 uur, wordt de nieuwe campus 
van Sint Lucas Antwerpen plechtig ingehuldigd. 
Op deze campus zullen de opleidingen Fotografie en Beeldende Kunst, 
van de Karel de Grote Hogeschool, maken, creëren, onderzoeken en ontdekken. 
Foto als professionele bachelor. Kunst als academische bachelor, masters 
en onderzoek.

Van harte welkom!
Campus Sint Lucas Antwerpen 
Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen

SAVE THE DATE  28.02.19

SLAnew_adDWR_181220.indd   1 20/12/18   07:55



De Witte Raaf  – 197 / januari – februari 2019 28

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

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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teit, de zeggingskracht, de schoonheid van al dat onbekende 
werk, afgezet tegen tijdgenoten en het eigen oeuvre? Dat is 
– en blijft – de moeilijkste vraag. Daniël Rovers

p  museum global. Mikrogeschichten einer ex-zentrischen 
Moderne, tot 10 maart in K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westphalen, Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf.

Architectuur en vormgeving 
Metahaven: EARTH. Wat te doen als het cognitieve appa-
raat dat ons al tweehonderdvijftigduizend jaar lang door de 
wereld helpt plots tekortschiet? Het is een vraag die de kunste-
naar aanbelangt omdat ze in essentie esthetisch is. De wereld 
doet zich nog steeds aan ons voor, maar laat zich door algorit-
misch gedreven propaganda en globale informatiestromen 
niet langer op een twintigste-eeuwse manier vastleggen. 
Hedendaagse abstracties als algoritmes en informatiestro-
men, die in grote mate onze levens bepalen, zijn het voor-
naamste onderwerp van Vinca Kruk en Daniel van der Velden, 
die samen Metahaven vormen. Metahaven: EARTH, hun eer-
ste grote overzichtstentoonstelling, is een mix van critical 
design, theorie en politiek activisme waaruit steeds weer nieu-
we esthetische vormen oprijzen, en waarin video-installaties 
zowel het ruimtelijke als inhoudelijke zwaartepunt vormen. 
 Metahaven steekt het niet onder stoelen of  banken dat veel 
van hun werk is ontstaan in dialoog met het denken van 
designtheoreticus Benjamin Bratton. Zo verwijst de titel van 
de tentoonstelling naar het gelijknamige hoofdstuk in zijn 
monumentale The Stack, waarin Bratton de veellagigheid van 
het globale, genetwerkte heden leesbaar probeert te maken. 
Ook in The Sprawl (Propaganda about Propaganda) (2015), 
Metahavens eerste lange film, komt Bratton aan het woord. 
Hij stelt er dat ‘the interfacional regime’ – de manier waarop 
interfaces de werkelijkheid abstraheren en structureren – 
van de huidige internetgiganten leidt tot een ‘hoog ideologi-
sche vervorming van alle mogelijke interpretatiekaders’. Dat 
regime vernauwt de kritische ruimte tussen het afgebeelde 
en de afbeelding. Het lijkt een belangrijk inzicht om het werk 
van Metahaven te begrijpen: als je nadenkt over een interface 
als een ruimte die ons denken structureert, dan wordt het 
probleem van het interageren met de hedendaagse complexi-
teit een designprobleem – een probleem dat de kunste-
naar-ontwerper misschien kan oplossen.
 Het makkelijk te vellen oordeel dat het beeldende werk van 
Metahaven louter illustratief  is bij Brattons intellectuele 
werk mist een belangrijk punt. Bratton maakt dan wel de 
analyse waaruit de noodzaak voor die kritische ruimte blijkt, 
iemand moet daadwerkelijk een wig tussen onze schermen 
en de achterliggende abstracties drijven zodat die analyse 
politiek relevant kan worden. De visuele taal waarmee 
Metahaven dat doet is gelaagd, zelfkritisch en vaak bewust 
propagandistisch. Dat laatste is interessant omdat er voor 
propaganda geen kijkvoorschriften bestaan (daarvoor moe-
ten we eerst beseffen dát we ernaar aan het kijken zijn) en in 
die zin is het een veel vrijere vorm dan pakweg een reclame-
blok. Disfunctionele metaforen worden weggegooid (‘Is 
ebola the ISIS of  biological agents?’), nieuwe uitgetest (‘the 
Harvard of  botnets’, ‘the Marina Abramovic of  neocons’) en 
achterhaalde binaire opposities (fysiek–virtueel, materieel–
informationeel en online–offline) gaan op de schop. In de 
films schuilt dan ook nog veel poëzie: veelal Russische dich-
ters wier werk doorleefd ingesproken over het beeld werd 
gelegd. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat de leeshouding 
waartoe de poëzie ons dwingt, met haar nukkige weigering 
om eenduidig ‘gelezen’ te worden, ook geen slechte houding 
is ten overstaan van informatiemanipulatie.

De nieuwe film Hometown (2018) speelt zich af  in een op 
Kiev en Beiroet gebaseerde fictieve stad. Het beeld wordt op 
twee aanpalende schermen geprojecteerd, waarbij de ene 
beeldhelft soms scherper is dan de andere, of  het oog van de 
camera links soms sneller over hetzelfde plein glijdt dan 
rechts. Het gevolg is dat je die scènes nauwelijks als geheel 
kunt waarnemen, wat de handeling van het kijken moeilijk 
en zelfs vermoeiend maakt. Met een beeldtaal die voortdu-
rend op barsten staat, lijkt Metahaven uit te testen welk 
soort fysieke ervaringen onze zenuwstelsels kunnen of  wil-
len toelaten. Soms is de tentoonstelling als geheel dan ook 
bijna ziekmakend, en duizel je van de geautotunede stem-
men en het helse ritme waarop korrelige found footage, 
abstracte ontwerpen en geopolitieke parodieën over de 
schermen schieten. Maar dat is nu eenmaal een effect van 
die globale mega-infrastructuur die normaal gezien door 
esthetiserende interfaces wordt verhuld. Bij Metahaven 
geen opengevallen mond in het aanschijn van het techno-
logisch sublieme, iets waar kunstenaars met gelijkaardige 
interesses zich vaak schuldig aan maken.
 In Eurasia: Questions on Happiness (2018), dat met deze 
tentoonstelling zijn première beleeft, wordt een ander ritme 
nagestreefd. De film is trager, meer beheerst en zorgt voor 
een ontspannen en reflexieve kijkervaring, ook dankzij het 
felgekleurde tapijt (OH INFO, 2018) dat uitnodigend voor 
het scherm ligt. De vergelijking tussen de films van 
Metahaven en de filosofische sciencefictionfilms van Andrej 
Tarkovski, die ook door Metahaven zelf  is aangedragen, is 
hier het duidelijkst. Eurasia dompelt de kijker onder in een 
zone die getroffen lijkt door een gebeurtenis waarvan wij 
enkel gefragmenteerde gevolgen zien: desolate landschap-
pen met daarin een enkele drone of  een goederentrein, een 
rietjesfabrikant die zijn productiefilosofie introduceert met 

de bevlogenheid en de ernst van een erudiet denker, niets-
zeggende beelden van de Macedonische stad Veles waar jon-
geren een bijverdienste vinden in het creëren van fake news. 
De verschillende narratieven die door elkaar lopen ontwik-
kelen zich volgens verschillende snelheden. In hun recentste 
boek, Digital Tarkovsky (2018), stelt Metahaven voor om die 
tarkovskiaanse esthetiek te herinterpreteren in het licht van 
wat ze de ‘undeclared form of  cinema’ van onze digitale 
apparaten noemt. Dit niet als commentaar op de snelle, 
onaandachtige blik, maar om het gefragmenteerde kijken 
naar onze schermen als filmische totaalervaring te kunnen 
benaderen – juist om er opnieuw over te kunnen nadenken. 
 Je kunt je afvragen of  het idee van een overzichtstentoon-
stelling geen achterhaald, twintigste-eeuws model is. De 
bezoeker heeft er een buitenstaanderspositie, wat niet 
strookt met de inzet van Metahaven: EARTH, en het is niet 
het enige punt waar Metahaven op de muren van de musea-
le ruimte botst. Want hoe huisvest je het werk van een col-
lectief  dat zo wantrouwig staat tegenover het visuele 
indexeren zelf? De vraag geldt als een miniatuurversie van 
de problematiek waar Metahaven zich op toelegt – het uit-
testen van nieuwe esthetische vormen op onze zenuwstel-
sels – en waar hun eigen ontwerppraktijk een antwoord op 
formuleert. Mathijs Tratsaert 

p  Metahaven: EARTH, tot 24 februari in het Stedelijk 
Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam.

Atelier E.B: Passer-By. Met Passer-By presenteert de 
Londense Serpentine, na in hun paviljoen al aandacht aan 
design te hebben besteed, een eerste tentoonstelling gewijd 
aan mode en de presentatie ervan. De titel introduceert het 

‘Metahaven: EARTH’, 2018 
Stedelijk Museum Amsterdam, foto Peter Tijhuis

VEILINGHUIS 
BERNAERTS 
Verlatstraat 18 
2000 Antwerpen
www.bernaerts.be 
info@bernaerts.be 
+32 (0)3  248 19 21

detail Gerhard Richter, ‘Meer’ (1973). Off set. Getekend.
Est.: €2000 - 2500     

◀

MODERNE MEESTERS
WORKS ON PAPER
DESIGN.19
VEILING 18 19 20 21 MAART
EXPO 14 15 16 17 MAART

Gerhard Richter, Roberto Crippa, Zao Wou-Ki, Roberto Matta, Günther Uecker, 
Jef Verheyen.... Uit een belangrijke Belgische verzameling komt een kleine maar 
belangrijke collectie gra� sch werk en tekeningen, vaak met een opdracht aan de 
auteur Ivo Michiels. 

Hierbij aansluitend presenteren we ook een selectie uit het archief en bibliotheek van 
Henri-Floris Jespers. Zo komt de correspondentie tussen hem en Jef Verheyen op 
veiling, naast enkele mooie fotogra� sche portretten van de schilder en het getekende 
portret uit 1968 van Jespers.
Uit diezelfde collectie komen tevens enkele zeldzame foto’s van de grote Duitse 
auteur Thomas Mann, talrijke geschriften, brieven en aantekeningen van Paul Joostens, 
brieven en opdrachtexemplaren van Michel Seuphor, Paul De Vree e.a. 

Voorts is er werk van Dirk Braeckman, Amedée Cortier, Roger Raveel, Raoul De 
Keyser, Hans Hartung, Cel Overberghe... een schitterend origineel werk van de 
Chinese kunstenaar Liu Guosong, een fraaie gouache van André Lhote, een 
collectie van een tiental schetsbladen van James Ensor, een boeiende tekening van 
Modest Huys, een kleine collectie gra� sch werk en boekuitgaven van Edgard Tytgat, de 
schitterende door Picasso met originele etsen geïllustreerde uitgave ‘Carmen’ uit 
1949.... 
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idee van window shopping, van het flaneren, en van hoe 
mode zich doorgaans aan ons openbaart als democratisch 
expressiemedium in het dagelijkse leven. 
 Onder de naam Atelier E.B maken, tonen en verkopen 
kunstenaar Lucy McKenzie en ontwerper Beca Lipscombe 
sinds 2007 mode in musea en cultuurhuizen. Het modela-
bel geldt daarbij als een vehikel voor een transdisciplinaire 
en hybride aanpak, vaak in samenwerking met andere kun-
stenaars en ontwerpers. Ondanks het feit dat ze in respectie-
velijk Edinburgh en Brussel werken (vandaar ‘E.B’), is het 
voornamelijk de gedeelde Schotse achtergrond die promi-
nent aanwezig is in hun methodologie en esthetiek. De Arts 
and Craftsbeweging is bijvoorbeeld een onmiskenbaar refe-
rentiepunt, zij het meer als socio-economisch onderzoeks-
kader dan als een stilistische nostalgie. Schotland is name-
lijk een toonaangevende producent in de textielindustrie, 
iets wat mede te danken is aan de terugkeer naar artisanale 
productiemethoden en de ijver voor craftmanship onder de 
A&C, maar worstelt met de eisen van de globale markt. 
Atelier E.B onderzocht dit gegeven in de publicatie The 
Inventors of  Tradition, waarin het atelier ijvert voor het 
behoud van traditie en expertise. 
 Maatschappelijk onderzoek, kwaliteit, ethische productie 
en doordachte esthetiek vormen het fundament voor de 
activiteiten van Atelier E.B. Het is een idealistisch project 
dat afstand neemt van het moordende ritme van de mode-
wereld. Het duo presenteert slechts een nieuwe collectie 
wanneer de tijd er rijp voor is. Het langdurige creatieproces, 
dat soms meerdere jaren bestrijkt, biedt ruimte voor onder-
zoek en duurzame samenwerkingen met kunstenaars, ont-
werpers en gespecialiseerde fabrikanten die de expertise in 
huis hebben om de hoogstaande stukken te creëren. 
 De tentoonstelling bestaat uit drie delen: er wordt archief-
onderzoek gepresenteerd, er worden samenwerkingen met 
andere kunstenaars getoond, en er is een afdeling gewijd 
aan de lancering van de Jasperwear Collection. Bij binnen-
komst kondigt Lacuna, een pseudomonumentaal en 
-archeologisch fries van McKenzie, gemaakt in samenwer-
king met kunstenaar Markus Proschek, de frisse doch kriti-
sche kijk op het verleden en de traditie aan. De Grieks-
Romeins geïnspireerde beeldfragmenten dragen 
heden  daagse accessoires uit Atelier E.B’s nieuwe collectie. 
Door de sculpturen als het ware te kleden, worden ze als 
hedendaagse mannequins opgevoerd, waarmee ze een ambi-
gue reflectie bieden op de constructie van uniforme schoon-
heidsidealen. De voorkeur om archeologische vondsten uit 
de Klassieke Oudheid blank te laten bijvoorbeeld, eerder dan 
om hun kleurrijke beschilderingen te reconstrueren, gene-
reerde door de eeuwen heen het ongenuanceerde idee dat 
de Klassieke Oudheid te herleiden is tot een eenduidige 
esthetiek. De mode-industrie, hoewel momenteel op een 
kantelmoment, construeerde de afgelopen decennia even-

eens één dogmatisch schoonheidsideaal dat als keurslijf  
weinig ruimte liet voor individualiteit en diversiteit. 
 Het archiefdeel biedt veel kennis en anekdotes over de 
ontwikkeling van het etaleren van mode in etalageopstel-
lingen en op mannequins in de voorbije tweehonderd jaar. 
Foto’s, tekst en videomateriaal geven een inkijk in de wereld 
van de wereldtentoonstellingen, de opkomst van de zoge-
naamde department stores, van modebeurzen en van mode-
tijdschriften. Met dit materiaal gaat het duo aan de slag: 
Lipscombe brengt een hommage aan de Britse Surrealist 
Eileen Agar (1899-1991) met een interpretatie van haar 
werk Angel of  Anarchy (1936-1940), een gipsen afgietsel 
van het hoofd van Agars verloofde Joseph Bard, gewikkeld 
in zijde, veren en kralen, dat eruitzag als een vervrouwelijkt 
engelenhoofd. Het werk is hier gereproduceerd met behulp 
van een poppenhoofd en textiel uit een eerdere E.B-collectie. 
Kunsthistorica Patricia Almer stelt in de bijbehorende 
publicatie dat voor vrouwelijke surrealisten de engel een 
belangrijk symbool was dat het potentieel van hybriditeit en 
verandering in zich droeg, en daarmee het patriarchaat 
ondermijnde. 
 Voor het tweede deel werden kunstenaars uitgenodigd 
om een mannequin of  display te ontwerpen voor de kle-
dingstukken en accessoires uiteerdere collecties van Atelier 
A.B. Zo ligt een witte jersey jurk met zwart meandermotief  
uitgekiend gedrapeerd op een plexiglazen tafel van Tauba 
Auerbach. Auerbach is een Californische kunstenaar die in 
haar beeldend werk de grenzen aftast tussen kunst en gra-
fisch ontwerp, en daarmee de parameters van visuele en 
ruimtelijke perceptie ontrafelt én overstijgt. Het running 
dog-motief, symbool voor oneindigheid, loopt gedrukt over 
de stof, in de plooi van de jurk op de tafel, en geeft de tafelpo-
ten vorm in een totale trompe-l’oeil.
 Het slotstuk is de presentatie van de Jasperwear Collection. 
Dankzij de inrichting als kledingwinkel is het mogelijk op 
bepaalde tijdstippen de kleding te passen en te kopen. De 
naam van deze collectie verwijst naar Josiah Wedgewood, 
die in de jaren zeventig van de achttiende eeuw een nieuw 
type neoclassicistisch keramiek ontwikkelde. Deze inspira-
tie, in een stijlvolle mix met Egyptische en Scythische refe-
renties, illustreert Atelier E.B’s eigenzinnige omgang met 
wat culturele appropriatie heet. De luxueuze kasjmieren 
truien en sjaals, en verfijnd gedrukte zijden bloezen hebben 
een stevig prijskaartje, dat echter in het tentoonstellings-
parcours gemotiveerd wordt. Daar zien we het lange onder-
zoeks- en creatieproces, de duurzame samenwerkingen, het 
hoogstaande (kostbare) Schotse textiel en de nagestreefde 
transparantie in het maakproces.
 De tentoonstelling is eclectisch, gecondenseerd en bij 
momenten moeilijk te ontrafelen. Dat komt ook door de tal-
loze samenwerkingen, voorbeelden en inspiratiebronnen. 
In het programmaboekje worden al deze ‘deelnemers’ 

(actief, dan wel passief) zonder hiërarchie vermeld, wat een 
collectief  auteurschap suggereert. Het biedt een alternatief  
voor de gangbare vormen van branding en zelfpromotie die 
we doorgaans in mode, maar ook in hedendaagse kunst 
terugvinden.
 Passer-by presenteert ook ‘Cleo’, een applicatie die Atelier 
E.B ontwikkeld heeft voor het virtueel verbinden van zijn 
klanten en volgers. McKenzie en Lipscombe zeggen met dit 
instrument een open platform te willen creëren waarop hun 
klanten eigen initiatieven kunnen delen, en foto’s kunnen 
posten van hoe ze de Atelier E.B-kledingstukken in hun outfits 
verwerken, teneinde een gemeenschap rond het merk uit te 
bouwen. Deze toevoeging bevestigt het ambigue karakter van 
de tentoonstelling, die enerzijds een commerciële agenda ver-
raadt, maar tevens een bewonderingswaardig voorbeeld stelt 
voor hoe een modelabel zich anno 2019 zou kunnen profile-
ren: als een gemeenschap die kracht put uit kennisdeling, 
samenwerking en compromisloze ethiek. Evelyn Simons

p Atelier E.B: Passer-By, was tot 6 januari te zien in Serpentine 
Sackler Gallery, West Carriage Drive, Londen W2 2AR. 

Boekbesprekingen
Jan Vanriet, Radeloos geluk. Na de Belgische gemeente-
raadsverkiezingen publiceerde schilder-schrijver Jan 
Vanriet een opiniestuk (De Morgen, 19 oktober 2018) over 
de abominabele uitslagen van sp.a. De partij die oorspron-
kelijk arbeidersbelangen verdedigde, had de aansluiting 
gemist. Nu wilde ze vernieuwen door oude knarren over-
boord te gooien, observeerde Vanriet boos, terwijl ze beter 
naar haar programma keek. Sp.a was vervreemd van haar 
achterban, die zelfcensuur kreeg opgelegd. Zo hielp het niet 
om het hoofddoekenverbod in te trekken. Dat was schippe-
ren voor electoraal gewin. De veteranen van de partij – tot 
wie Vanriet, inmiddels zeventig, zichzelf  rekende – volgden 
tenminste de scheiding tussen Kerk en Staat, en de neutra-
liteitsprincipes van de Verlichting
 Het opiniestuk had moeiteloos ingevoegd kunnen wor-
den in Radeloos geluk. Dit meer dan vijfhonderd bladzijden 
tellende boek bevat Vanriets memoires. Het zijn fragmen-
ten, soms thematisch geordend, soms op collega. Ritme 
brengt telkens een onscherpe zwart-witfoto, gevolgd door 
een korte persoonlijke herinnering. Natuurlijk veroorlooft 
niet alleen dit montageprincipe dat het opiniestuk in het 
boek had gepast. Vanriet kant zich ook meermaals tegen 
politieke strategen die particuliere, religieuze gevoelighe-
den willen respecteren. Voor zijn part is hij daarin een 
wrange, ouderwetse atheïst.
 Misschien toont hij zich zo onwrikbaar omdat hij zich 
presenteert als kind van ouders die ideologie aan den lijve 
hebben ondervonden. Eerst werden ze opgesloten in 
naziconcentratiekampen, vervolgens steunden ze de com-
munisten en, na de Sovjetinval in Hongarije, de linkervleu-
gel van de socialisten. Hun engagement lijkt Vanriet te heb-
ben geërfd, hoewel Radeloos geluk suggereert dat hij 
evengoed een kind van zijn tijd was, van de protestgenera-
tie. In retrospectief  is hij vertederd over zijn toenmalige kle-
ren en kapsels, of  over een actie ‘maatschappijontwrichten-
de lucifersdoosjes uitdelen’. Hij maakt zich vrolijk over 
‘stroeve brochures van Ernest Mandel’ en ‘kromtaal’ voor 
proletarische broederschap.
 Zelf  schrijft Vanriet fantastisch, dus staat hij in zijn recht 
om stijlkritiek te geven. Maar wat wordt erdoor bewerkstel-
ligd? Volgens hem vatte onder generatiegenoten destijds 
wraakzucht post; vele revolutionairen eindigden in raden 
van commissarissen. Niet voor niets noemt hij babyboo-
mers ‘betweters van mijn generatie’. Toch proef  ik nergens 
echte twijfel. Veeleer koketterie, in een terugblik op eigen 
kunstwerken en andermans opvattingen waarbij het jeugd-
sentiment overweegt. En waarbij een sneer naar overbeken-
de sympathieën van Michel Foucault voor de net aangetre-
den ayatollah Khomeini goedkoop is. De figuratief  
opererende Vanriet oordeelt ook hard over hedendaagse 
kunst. Hij noemt zich getuige van conceptuele kunst met 
acolieten die overlopen van quasitheoretische humbug en 
hij acht Joseph Beuys een oplichter. Kunst die activistisch 
pretendeert te zijn, is voor Vanriet ‘eerder de Efteling dan 
het rauwe Calais’. Tevens walgt hij van nieuwe rijken met 
aangekocht academisme, ‘foute’ galerieën en, in literatuur, 
het ontbreken van continuïteit en collectief  geheugen. 
 Vanriet beseft achteraf  dat zijn generatieprotest door 
mannen werd geannexeerd, niet dat zij allen spierwit 
waren. Hoewel zijn relaas zweemt naar miskenning omdat 
figuratieve kunst nooit helemaal geapprecieerd zou zijn, 

‘Atelier E.B: Passer-by’, 2018
© Serpentine Galleries, Londen, readsreads.info
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This Must Be The Place
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Smits, Dirk Zoete (tekeningen, 
ruimtelijk werk)
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Art Rotterdam [Stand 48]
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heeft Vanriets werk een kosmopolitisch leven gefaciliteerd. 
Hij gaat met grote vanzelfsprekendheid om met politici, 
juristen, journalisten en wetenschappers; hij logeert in his-
torische hotels en bezoekt vernissages over de hele wereld. 
Daarnaast vertoefde Vanriet lang in zijn buitenhuis in de 
Provence, totdat rijkelui er te veel overlast veroorzaakten.
 Radeloos geluk is aldus ook een leerzaam boek over erva-
ringsdeskundigheid van succesvolle kunstenaars. Het ver-
telt bijvoorbeeld over een Auschwitz-expositie in het 
Moskous Joods Museum waar president Poetin even een 
bezoek bracht, voor de duur waarvan Vanriets werk, in wat 
zand en gestapelde treinbielzen, rekwisieten kreeg die geen 
misverstand meer konden laten over het onderwerp. Wel 
gaan de verhalen vaak minder over kunst dan over de 
makers ervan, en over andere interessante personen. Dan 
treft het dat Vanriet een voorkeur heeft voor pelgrimages, 
handschriften en parafernalia. En voor zijn echtgenote 
Simone (Lenaerts), curator en schrijfster, die een hoofdrol 
speelt in dit boek. Met haar onderhoudt hij een relatie die 
gelijkwaardig is – vrouwen van zijn vrienden fungeren in 
Radeloos geluk als hulp in logistiek en keuken.
 Over die mannen is Vanriet lyrisch. Onder het genot van 
menig glas en meergangenmenu bepraat hij alles met hen. 
Behalve de Tweede Wereldoorlog van hun ouders: ‘De stoof-
pot suddert, het deksel wordt niet gelicht.’ Vanriet hand-
haaft antiburgerlijkheid en antiklerikalisme wanneer die 
rebellie, getuige uitgebreide beschrijvingen van recepties 
voor babyboomers op eerbiedwaardige leeftijd, wordt gere-
cupereerd door neoliberalen. Stekelig is hij naar aanleiding 
van suggesties dat zijn kringen ‘mainstream’ geworden zijn. 
Zonder toenaam of  bron citeert hij bijvoorbeeld een diagno-
se over ‘een meerderheid van minderheden’, door een nieu-
we schouwburgdirecteur. Dat was Michael De Cock van de 
KVS, over de noodzaak van witte heroriëntatie, in een inter-
view met Pascal Gielen (Etcetera, september 2016).
 Eigenlijk verwerpt Vanriet elke vorm van inperking. 
Historicus Ilan Pappé die met reden Israël in de ban doet, 
herinnert hem bijvoorbeeld aan Stalin, Robespierre en aan 
schijn processen tegen intellectuelen in het China onder 
Mao. Vanriet heeft een hekel aan gelijkhebberij zonder rela-
tivering of  ironie. Hij neemt het daarentegen op voor de 
door IS vermoorde satirici van Charlie Hebdo, die, solidair 
met zwakkeren en ontheemden, vochten tegen uitbuiting. 
‘Zo hadden de terroristen het niet begrepen. Voor die subti-
liteit waren ze kennelijk te dom.’ Religie blijft voor hem 
abject, en zo raakt hij verwant met de weinig socialistische 
polemist Dirk Verhofstadt.
 Vanriets afkeer van censuur voert hem andermaal naar 
de protestjaren, toen het vonnis van openbare zedenschen-
nis werd geveld over Hugo Claus’ toneelstuk Masscheroen. 
Aan deze schrijver, met wie hij in een acht mannen groot 
petanqueclubje zat, is Vanriets aanhankelijkheid triatlon-

achtig. Zeker als hij hem verdedigt tegen postuum gepubli-
ceerde indrukken van Mulisch (Zijn eigen land, 2016) en een 
aanval van Paul Snoek uit 1976. Omdat ik in mijn boek De 
ware marsrichting het theater rond Claus’ euthanasie heb 
onderzocht, was ik extra geïnteresseerd in wat Vanriet, 
behalve intimus ook ontwerper van het katafalkpodium 
voor de televisie-uitvaart, over die periode te melden had. 
Aangrijpend zijn anekdotes over Alzheimer, de ziekte die 
jarenlang sluimerde, en hij zegt dat Claus zelf  zijn ‘verval-
datum’ had bepaald. Vanriet blijkt in zijn eigen buitenhuis 
een ontmoetingsdiner belegd te hebben tussen de schrijver 
en de minzame kardinaal Danneels, die hij wegens latere 
publieke kanttekeningen bij het fenomeen euthanasie 
afserveert als verrader.
 Erg subjectief  oogt Vanriets overtuiging dat Claus als 
onafhankelijk en partijloos denker geen enkel eerbewijs 
accepteerde. De meest gehuldigde kunstenaar van België! 
Tonnus Oosterhoff  memoreerde onlangs in Een kreet is de 
ramp niet met onthutsende citaten hoe Claus interviewers 
bij Het verdriet van België als lagereschoolleerlingen gebruik-
te. Maar wellicht bewees ‘de meester’ toen een dienst aan de 
mensheid, getuige Vanriets meermaals terugkerende bevin-

ding dat zijn artistieke vrienden strijden tegen ‘domheid die 
de wereld je opdringt’.
 Mogelijk vertroebelde Vanriets zicht door de onvoorwaar-
delijkheid van zijn vriendschappen in een masculien kunste-
naarscircuit dat aan een half  woord genoeg heeft. Radeloos 
geluk bulkt tot aan de binnenflap van voornamen als ‘Hugo’, 
‘Cees’, ‘Remco’ en ‘Stefan’. Zoiets slaat gaten in een zestien 
pagina’s groot achternamenregister zonder systeem, waar 
Johan Velter al over schreef  op zijn blog (sfcdt, 6/7 sept 
2018). Daar komt bij dat Vanriet vele vijanden niet noemt, 
maar op hen alludeert, bijvoorbeeld met uiterlijke kenmer-
ken. Zoiets oogt discreet maar is katholiek. Met wat achter-
grondkennis of  googlekunde vallen mensen die Vanriet als 
perfide ontmaskert eenvoudig terug te vinden. Het neutrali-
seert bovendien de kracht van deze memoires, die een insi-
der schijnbaar ongebreideld laten vertellen, tot platte macht.
 Is dit kunstenaarscircuit zo vastgeklonken aan spreekfa-
ciliteiten, dat het met woorden kan schaken? Op zijn minst 
zijn de observaties van Vanriet dubbelzinnig. Ook Oude 
Socialisten die geen gevoeligheden wensen te respecteren 
hebben een publicatieverantwoordelijkheid. Radeloos geluk 
schept echter een sfeer van laster, door bij vlijmende anek-
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dotes en onthullingen over de hypocrisie van anderen niet 
man en paard te noemen. Aan die ontwijkende bewegingen 
maakt Vanriet lezers zelfs medeplichtig: ‘Bestaat er zoiets 
als de objectieve afstandelijke blik en is de afstandelijke blik 
die van een oprechte toeschouwer? In de waarneming 
schuilt de leugen, denk ik.’ Marc Kregting

p Jan Vanriet, Radeloos geluk verscheen in 2018 bij Hollands 
Diep, ISBN 9789048844036.

Wanneer we spreken over kolonisatie / Quand on 
parle de la colonisation. In 2017 initieerde het kunste-
naarsduo Vesna Faassen & Lukas Verdijk het project 
Wanneer we spreken over kolonisatie / Quand on parle de la colo-
nisation in de context van hun residentie aan het HISK. Het 
project bestaat enerzijds uit een boek en anderzijds uit een 
reeks debatten rond het Belgische koloniale verleden, een 
onderwerp dat in hun recente artistieke praktijk centraal 
staat, en dat ze, zoals ze op hun website aangeven, benade-
ren vanuit een centrale paradox in onze cultuur, namelijk 
‘de heftige ontkenning van racisme en koloniaal geweld, die 
zich voordoet naast agressief  racisme en xenofobie’. Sinds 
de verschijning van het boek in november 2017 hebben 
debatten rond de problematiek plaatsgevonden in diverse 
musea en culturele instellingen in Vlaanderen en 
Nederland. Daarmee lijkt het project zich in te schrijven in 
een recente tendens om zich via de omweg van een artistie-
ke praktijk te engageren in het debat over het Belgische 
koloniale verleden; een tendens die sinds de ‘historiographi-
cal’ en ‘archival turn’ in de kunsten een aantal kunstenaars 
ertoe heeft gebracht zich te buigen over de donkere pagina’s 
van die geschiedenis, zoals Sven Augustijnen, Sammy Baloji 
of  Vincent Meessen. Door hun focus op de bovenvermelde 
paradox, is het project van Faassen en Verdijk fundamen-
teel anders en sluit de agenda ervan direct aan op het 
‘Decolonize Belgium’-debat dat sinds enige tijd in België 
woedt, en met de recente heropening van het vernieuwde 
AfricaMuseum in Tervuren een nieuw momentum kent. 
Faassen & Verdijk vertrekken van de premisse dat om het 
huidige klimaat van racisme en xenofobie beter te begrij-
pen, een betere kennis van het koloniale verleden nodig is. 
Dat kan, zoals ze in de inleiding van het boek stellen, alleen 
als in het debat over het koloniale verleden in Vlaanderen 
de dominantie van de blanke, mannelijke stem wordt door-
broken, en eindelijk ook Congolezen aan het woord komen. 
Het boek bundelt daarom vijf  teksten van evenveel 
Congolese historici, die hier, ‘voor het eerst’ in het Neder-
lands worden vertaald. De Nederlandse versies worden in de 
fraai vormgegeven bundel gepresenteerd samen met de ori-
ginele Franse versies. 
 De inspiratie voor deze operatie halen Faassen & Verdijk 
uit een tekst van historicus Idesbald Goddeeris van de KU 
Leuven, die in de media regelmatig opgevoerd wordt als 
Congo-expert, met name wanneer het gaat over hoe het 
koloniale verleden in België wordt herinnerd en, zoals de 
laatste tijd vaak het geval was, wanneer dat verleden wordt 
gecontesteerd door acties rond koloniale monumenten in 
de publieke ruimte. In die tekst uit 2011, getiteld ‘Congo in 
onze navel: de omgang met het koloniale verleden in België 
en zijn buurlanden’, stelt Goddeeris dat ‘In Vlaanderen 
geen enkel werk [is] verschenen van een Congolese histori-
cus’, terwijl dat in het Franstalige landsgedeelte wel is 
gebeurd. Anno 2017, zo stellen Faassen en Verdijk op basis 
van hun onderzoek, is deze situatie nauwelijks verbeterd. In 
het publieke debat blijven Congolese stemmen afwezig. 
Meer nog, er zijn ‘geen boeken van Congolese historici aan-
wezig op Vlaamse scholen en in (stads)bibliotheken, met 
alle gevolgen van dien’. 

Dat Faassen & Verdijk met hun project meer zichtbaarheid 
willen geven aan Congolese historici is op zich lovenswaardig. 
Het (academische) debat in Vlaanderen kan inderdaad aan 
diepgang winnen als we meer, en beter, geïnformeerd zijn over 
het koloniale verleden – in Franstalig België is de situatie wel-
licht iets rooskleuriger. De vijf  hier geselecteerde historici 
(Donatien Dibwe Dia Mwembu, Sindani Kiangu, Pamphile 
Mabiala Mantuba-Ngoma, Jean-Marie Mutamba Makombo 
en Jacob Sabakinu Kivilu) verdienen het te worden gelezen, al 
hadden ook andere namen kunnen worden opgenomen. 
 Op de premisse van het project en de erin vervatte poging 
om ‘een onderliggende structuur zichtbaar te maken’ valt 
echter het nodige af  te dingen. Het is immers een fundamen-
tele misvatting dat een door ‘blanke mannen vertekende’ kijk 
op het koloniale verleden valt te remediëren zonder het den-
ken in binaire categorieën te verlaten, of  anders gezegd, door 
simpelweg de ‘blanke/witte’ stemmen in te ruilen voor ‘zwar-
te/Congolese’. Deze redenering getuigt van een wel erg 
beperkte vertrouwdheid met de verschuivingen in de historio-
grafie over koloniaal Congo, die ondertussen bijvoorbeeld 
heeft aangetoond dat we die geschiedenis niet langer vanuit 
een exclusief  Belgisch-Congolees perspectief  kunnen schrij-
ven. Zo’n pleidooi voor een omkering van de stemmen komt 
voort uit een verkramptheid die niet terug is te vinden in het 
werk van een aantal door Faassen & Verdijk opgevoerde 
Congolese historici. Sprekend zijn in dat verband een aantal 
volumes gewijd aan koloniale geschiedenis die zijn versche-
nen in de reeks Cahiers Africains, die door het AfricaMuseum 
in samenwerking met de in Parijs gevestigde uitgeverij 
L’Harmattan wordt uitgegeven. Deze bundels, waaraan 
Dibwe, Mabiala en Sabakinu meermaals hun medewerking 
verleenden, als auteur of  als samensteller, illustreren welke 
thema’s de laatste jaren in de geschiedschrijving over koloni-
aal Congo aandacht hebben gekregen. Maar ze bieden boven-
al een veel bredere kijk op wie er in het veld actief  is: naast 
Congolese en Belgische onderzoekers, ook specialisten uit 
onder meer de VS, Canada en Duitsland. In de ondertitels van 
een aantal van deze bundels duikt de omschrijving ‘mélanges 
eurafricains’ op. Daaruit spreekt een benadering die uit is op 
een evenwichtige dialoog tussen stemmen van verschillende 
origine, in plaats van de eenvoudige omkering bij Faassen & 
Verdijk, waar nauwelijks plaats is voor ‘blanke/witte’ stem-
men. In die zin was de inclusieve intentie van hun project 
gebaat geweest bij het opnemen van Nederlandse vertalingen 
van teksten van een aantal blanke stemmen, van zowel man-
nen als vrouwen: Jan Vansina, die met zijn boek Being 
Colonized. The Kuba experience in Rural Congo 1880-1960 een 
unieke blik biedt op hoe het koloniale project werd ervaren 
door een specifieke etnische groep; Jean-Luc Vellut, de intel-

lectuele vader van tal van de hier opgevoerde Congolese histo-
rici; Amandine Lauro, een nog jonge historica die ontluiste-
rende studies heeft geschreven over prostitutie en, recent, 
politiecontrole in koloniaal Congo; Nancy Rose Hunt die 
ondanks haar recent bekroonde boek A Nervous State. Violence, 
Remedies and Reverie in Colonial Congo zo goed als onbekend 
blijft in Vlaanderen. Het dynamische en interdisciplinaire veld 
van Congolese Studies blootleggen door een bredere waaier 
aan stemmen een forum te geven, lijkt een minstens even 
belangrijke operatie om voorbij de ‘Vlaamse navelstaarderij’ 
te geraken. Wie in veelstemmigheid geïnteresseerd is, kan ik 
alvast de lectuur aanraden van de uitgebreide ‘verantwoor-
ding van bronnen’ die David Van Reybrouck aan het eind van 
zijn veelgeprezen, maar ook vaak verguisde Congo. Een geschie-
denis uit 2010 heeft opgenomen.
 Het is een vreemde vooronderstelling dat Franstalige of  
Engelstalige publicaties het Congodebat in Vlaanderen ook 
niet zouden kunnen voeden. Temeer omdat het Congo-
onderzoek in het buitenland vaak net innovatief  is omwille 
van de open, interdisciplinaire blik. Het zou het (academi-
sche) debat in Vlaanderen over Congo al een stuk vooruit 
helpen als binnen de universitaire wereld de disciplinaire 
schotten konden worden gesloopt, want analyses als die 
van Goddeeris lijden onder een weinig productieve acade-
mische territoriumafbakening. 
 Wat het publieke debat betreft, leert de ervaring telkens 
opnieuw dat Vlaanderen niet zozeer te veel naar de eigen 
navel kijkt, als wel aan een vreemde vorm van amnesie lijdt. 
Wie vandaag in de pers beweert dat de Canvasserie De 
Kinderen van de kolonie voor het eerst een aantal heikele the-
ma’s van dat koloniale verleden bespreekbaar maakt en 
Congolezen daarover aan het woord laat, zoals Idesbald 
Goddeeris onlangs nog deed in De Standaard, heeft de ten-
toonstellingen in het AfricaMuseum Het geheugen van 
Congo. De koloniale tijd uit 2005 en Indépendance! Congolese 
verhalen over 50 jaar onafhankelijkheid uit 2010, niet of  in 
ieder geval te vluchtig bezocht. 
 Faassen & Verdijk zijn slim genoeg om zich in hun inleiding 
te presenteren als neofieten en toe te geven dat ze hun project 
als kunstenaars hebben opgezet vanuit een zekere naïviteit: 
‘We zijn niet Congolees, maar ook niet Belgisch, we spreken 
geen Frans, we zijn geen geschiedkundigen.’ Ze stellen zich 
ook uitdrukkelijk op als waarnemers die enkel registreren en 
documenteren. Maar dat ontslaat hen, en de diverse culture-
le instellingen die hun project kritiekloos een platform bie-
den, niet van de plicht hun huiswerk beter te doen. Wie met 
het werk van de historici Dibwe, Mutamba, Mabiala en 
Sabakinu Kivilu vertrouwd is, weet bijvoorbeeld dat zij de 
door hun collega Kiangu geponeerde (en door Faassen & 
Verdijk overgenomen) directe koppeling tussen heden en ver-
leden niet noodzakelijk delen. Kiangu, die in het project van 
Faassen & Verdijk bewust zijn eigen identiteit opeist, los van 
de koloniale erfenis, besluit zijn bijdrage met enkele vragen 
ontleend aan het werk van de Congolese schrijver, journalist 
en politicus Didier Mumengi, vragen die suggereren dat de 
machtsverhoudingen uit het koloniale verleden op een direc-
te en eenduidige manier in het heden doorwerken. Dibwe, 
Mutamba, Mabiala en Sabakinu Kivilu werken in een histo-
riografische traditie, die sterk beïnvloed is door het werk van 
onder meer Frans Bontinck, Léon de Saint-Moulin, Jean-Luc 
Vellut en, zeker bij de eerstgenoemde, Jan Vansina. Dat maakt 
hun werk niet minder relevant voor discussies over Congo 
vandaag, maar wel verschillend van de door Mumengi in zijn 
essay Réécrire l’Histoire (2017) bepleitte ‘décolonisation his-
toriographique de la mémoire africaine’.
 Mijn kritiek op de problematische vooronderstellingen 
van het project van Faassen & Verdijk impliceert geenszins 
dat artistieke praktijken geen rol hebben te spelen in het 
openbreken van het debat rond het koloniale verleden. De 

11.08 René ten Bos 
17.08 Het is hier uitgestorven.

18.08 Jan Keij 
24.08 Vrijheid of onvrijheid: kies maar!

25.08 Gert-Jan van der Heiden 
31.08 Paulus onder filosofen.

01.09 Donald Loose 
07.09 Proust lezen en begrijpen.

08.09 Hans Achterhuis 
14.09 Hannah Arendt: alles wat je over haar moet weten.

15.09 Maarten van Buuren 
21.09 Spinoza: Spinoza’s politieke filosofie.

23.06 Henk Oosterling 
29.06 Van West naar Oost: een filosofische reis voor ‘doendenkers’.

30.06 Luc Anckaert 
06.07 Levinas lezen: de Tijd en de Ander.

07.07 Ciano Aydin 
13.07 Aldus sprak Zarathustra: Nietzsches hoofdwerk uitgelegd.

14.07 Marc de Kesel 
20.07 Lacan & Freud over de kracht van verbeelding.

21.07 Ruud Welten 
27.07 Wie is er bang voor Simone de Beauvoir?

28.07 Dirk de Schutter 
03.08 Heidegger. Wat het betekent om te zijn in de wereld.

meer informatie en inschrijven op www.centre-erasme.nl

een greep uit ons aanbod zomercursussen 2019

Vesna Faassen & Lukas Verdijk, ‘Wanneer we spreken over kolonisatie’ 
in ‘The Grid and The Cloud: How to Connect. HISK Laureates’, 

Vanderborghtgebouw, Brussel, 2017
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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

Installatie met werk van
Katrin Dekoninck

Januari-februari: enkel op afspraak

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

Permanent

The Sublime Void 
(Schilderijen en tekeningen)
Wladimir Moszowski

Opening: 10/03, 15:00 door 
Indra Devriendt (Kunstcritica)
10/03–06/04

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

Everything Can Be Anything
Klaas Kloosterboer

Vernissage: Zondag 27/01, 15:00–18:00
27/01–03/03

Art Rotterdam Art Fair [Stand 51]

Johan De Wit, Klaas 
Kloosterboer, Ronald 
Noorman, German 
Stegmaier, Tuukka 
Tammisaari, Nahum Tevet, 
JCJ Vanderheyden
Now/Forever [AkzoNobel 
Art Foundation]:
Johan Grimonprez
Projections:
Johan Grimonprez

07/02–10/02

New Works
Johan De Wit

17/03–21/04
Vernissage: 17/03,  15:00–18:00

Drawing Now Art Fair
Roberta Gigante, Agnes 
Maes, Jeff McMillan en 
Jürgen Partenheimer

28/03–31/03, Parijs

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

At Night You Dance
Justin Orvis Steimer, Tamara 
Van San, Adelheid De Witte

Opening: 01/02
01/02–17/03

Fools From The 
Same Kingdom
Manor Grunewald, 
Simon Laureyns

29/03–05/05

ZWRT 
Selection of postwar and 
contemporary artists with a 
focus on abstract black and 
white works on different 
media

10/05

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

t/m 27/01

Signal or Noise | 
The Photographic II

t/m 10/02

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

t/m 10/02

20 jaar S.M.A.K. 
De Collectie (1) | 
Highlights for a Future

16/03–29/09

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

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

Prem Krishnamurthy - 
'Endless Exhibition'

25/01–∞

Egon Van Herreweghe & 
Thomas Min - 'Crisis of 
Masculinity'

25/01–∞

Steve Van den Bosch: 
‘Unreliable sources’

25/01–∞

KUNSTHALLE São Paulo: 
Rein Dufait – 'Holle Volte' 
(curated by Marina Coelho)

25/01–24/02

CCA Glasgow - Gordon 
Douglas & Ash Reed 'Centre 
for Changing Hands' 
(curated by Alex Misick)

25/01–27/01

Experimentele residentie 
Croxhapox

01/09–27/01

Olivier Goethals - 'Spatial 
interventions'

01/09–∞

croxhapox
croxhapox.org

schuivende grond 
croxhapox onderzoekt 
ruimtes van tonen en doet 
dat zowel buiten als binnen 
de Kunsthal

25/01–27/01
Kunsthal Gent

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

AGENTSCHAP / AGENCY 
Assembly (KIOSK)

t/m 27/01

Assemblee (KIOSK): 
'Thing 002304 (carpet)'

27/01, 15:00

Julien Creuzet
Opening: 08/02
09/02–14/04

Nocturnes
21/02 en 07/03
Tijdens deze nocturnes is KIOSK 
open tot 22:00, met een rondleiding 
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

Kissing Project & 
other works
Kris Dewitte

13/01–17/02

The Calling, an international 
group exhibition about 
avocation and calculation

03/03–14/04

Waregem

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

Paradise, Prototypes & 
Other Deconstructions
Stief DeSmet

23/02–02/06

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

NewSpace: OFFERING THE 
WILL TO SURVIVE
Peter Puype, Dani Ploeger

t/m 17/02

FrontSpace: SYMBOLS OF 
DEMOCRACY
Pieter-Jan Martyn

t/m 17/02

Showcase: Bikini Projects #5
Mirthe Klück

Curator: Marina Lopes Coelho
t/m 17/02

Performances on openings: 
SOMETHING FOR THE 
MIND, THE BODY AND 
YOUR SOUL
Kasper de Vos & 
Jonas Hullebusch

Curator: Marina Lopes Coelho
19/01, 20:00

Performance and project
Stijn Van Dorpe

02/03–10/03 

Wetteren

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

Up to Lexington 125 
groepstentoonstelling

Opening: 24/02
24/02–24/03

Deinze

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

HOLOGRAMMES
Atelier Pica Pica 
VRAAGSTUKKEN 
MET CIRKELS
Eline Vansteenkiste

t/m 03/02

STABAT MATER (G.B.Pergolesi) 
Jan Devlieger: orgel 
Clint van der Linden: 
countertenor 
Ann De Prest: sopraan 
Emilie Lauwers: beeld

concert 16/02, 20:00
reserveren gewenst tel/mail

BUITEN VERBLIJF
Leon Adriaans & 
Kathleen Huys

17/03–07/04 

platvvorm
 Neerleie 2
www.platvvorm.org

Kortrijk

BE PART
Broelkaai 6 en  
Bubox, Korte Kapucijnenstraat 
www.bepartlive.org

Tinus Vermeersch & 
Santiago Borja

28/07–06/10

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
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projecten van Vincent Meessen zijn voor mij exemplarisch, 
omdat hij in Personne et les autres (2015) en Patterns for (Re)
cognition (2017) erin slaagt via diepgravend onderzoek ver-
rassende, maar erg revelerende aspecten van een vergeten 
geschiedenis naar boven te halen. Zelf  heb ik samenwerking 
met kunstenaars en intellectuelen als Sammy Baloji, Patrick 
Mudekereza, Jacob Sabakinu Kivilu en Donatien Dibwe altijd 
als erg verrijkend ervaren. Het heeft de manier waarop ik 
vandaag naar geschiedenis in Congo kijk beïnvloed en, naar 
ik meen, geldt dat omgekeerd ook voor hen. Maar mijn tallo-
ze samenwerkingen met Congolese historici en kunstenaars 
hebben me ook geleerd dat het goed is om geschiedenis niet 
al te snel te willen instrumentaliseren voor een debat over de 
actuele maatschappelijke situatie vandaag, niet in Congo, 
maar ook niet in Vlaanderen. Johan Lagae

p Vesna Faassen & Lukas Verdijk (red.), Wanneer we spreken 
over kolonisatie / Quand on parle de la colonisation verscheen in 
2017 bij Publieke Acties, ISBN 9789077207468.

Nieuwsberichten
Hernieuwd AfricaMuseum Tervuren toont heden-
daagse kunst. Op 8 december werd het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in Tervuren na vijf  jaar sluiting her-
opend. De grote vernieuwingsoperatie omhelsde naast een 
grondige renovatie, modernisering en een uitbreiding, ook 
een geheel nieuwe invulling van de publieke tentoonstel-
lingsruimte die de dekolonisatie van het museum moet beli-
chamen. Of  en in welke mate dat geslaagd is, is intussen 

onderwerp geworden van een soms heftig publiek debat. 
Onder meer het feit dat het museum nog steeds vol staat met 
objecten die in de koloniale periode buit werden gemaakt op 
de lokale bevolking strookt voor velen niet met het idee van 
een gedekoloniseerd museum. Ontegensprekelijk vertelt het 
vernieuwde museum een veel genuanceerder verhaal, maar 
dat kon ook moeilijk anders, want in zijn oude vorm paste het 
eerder nog bij de koloniale periode. Voor de renovatie en uit-
breiding van het museumgebouw dat dateert van 1910 
tekende de multidisciplinaire tijdelijke vereniging Beel-
Origin-Kortekaas-Desvigne-Arup-RCR-Daidalos-B-B. Hoe 
paradoxaal ook, het gebouw is in zijn volle glorie hersteld. 
Volgens Stéphane Beel gaan ‘de restauratie en de nieuwe toe-
voegingen de dialoog aan met het verleden zonder de con-
frontatie uit de weg te gaan’. De vernieuwing zorgde er in elk 
geval dat de publiek toegankelijke oppervlakte werd opge-
trokken van zesduizend naar elfduizend vierkante meter. 
Niet enkel de architectuur moet de dekolonisatie van het 
museum mee ondersteunen, ook de beeldende kunst werd 
ingezet. De beschermde standbeelden in de oude inkomhal 
mochten van Monumentenzorg namelijk niet weg. De gekle-
de Europese figuren dragen opschriften als ‘België schenkt 
Congo de beschaving’. Elders in de hal staan beelden van 
naakte Afrikanen met titels als ‘de krijger’. Na een open 
oproep werd de Congolese kunstenaar Aimé Mpane geselec-
teerd om een hedendaags antwoord te bieden op de koloniale 
propaganda. Mpane maakte een monumentaal houten beeld 
van een Afrikaans gezicht in profiel op een bronzen voetstuk. 
De kunstenaar wilde naar eigen zeggen de misdaden uit het 
koloniale verleden achter zich laten – weliswaar zonder ze te 
verhullen – en koers zetten naar een nieuwe toekomst voor 
het museum waarin Afrika en de Afrikanen centraal staan. 

Verder hebben ook volgende kunstenaars bijgedragen tot het 
herschreven verhaal in het museum: Aimé Ntakiyica, 
Sammy Baloji, Patrick Mudekereze, Barly Baruti, Michèle 
Magema, Freddy Tsimba, Géraldine Mutubande Tobe, 
Thérère Izay Kirongozi, Nelson Makengo, Iviart Izamba Zi 
Kianda, Mega Mingiedi, Chéri Samba, Chéri Chérin en Shula 
Monsengo. (africamuseum.be) DM

Nederlands designerfgoed bedreigd. In november vorig 
jaar richtten een aantal Nederlandse designinstellingen een 
gezamenlijk schrijven aan de Minister en leden van de 
Tweede Kamer om dringend aandacht te vragen voor de nij-
pende problematiek rond het erfgoed van design en de 
archieven in het bijzonder. Het ontbreekt Nederland volgens 
de instellingen aan een nationaal of  anderszins centraal 
georganiseerd archief  waarin het bronnenmateriaal van 
Nederlandse vormgeving een plek heeft en kan worden 
geraadpleegd. Verspreid over het land zijn er musea, ont-
werpstudio’s, scholen, instellingen, bedrijven en particulie-
ren die allemaal hun eigen stukjes van de puzzel beheren. 
Maar intussen gaat er ook veel verloren: objecten en – veel 
belangrijker nog – kennis. Hiermee dreigt het Dutch Design 
een discipline zonder wortels en bronnen te worden volgens 
de auteurs. De problematiek van het ontbreken van een cen-
traal archief  voor design en digitale cultuur vormde aanlei-
ding voor Het Nieuwe Instituut in Rotterdam om tot en met 
10 maart de tijdelijke gedaante aan te nemen van een 
design archief. In een installatie die een ‘open’ archiefge-
bouw verbeeldt, zijn objecten en archiefmateriaal te zien van 
onder meer Droog, Artifort, Kho Liang Ie, Cubic3 Design, 
V2_ en Hella Jongerius. (bno.nl en hetnieuweinstituut.nl)

Madame Thérèze Izay Kirongozi, Robot-roulage-intelligent. Kinshasa, RDC, 2017, polystyreen, aluminium, ledlampen en zonnepaneel. Inv. 2018.1.1
© AfricaMuseum, Tervuren

Kho Liang Ie, Bank Model 720, ontworpen voor Luchthaven Schiphol, 
vervaardigd door Artifort, 1966-1970. Exemplaar in het bezit van Studio 
Linse. Vastgelegd voor ‘Speculatief  Design Archief ’, Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam 2018. Art direction: Studio Veronica Ditting, foto Tim Elkaïm.
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Beeld (detail): Maurice Wyckaert, May ’68, 1968. © foto: Vincent Everarts 
V.U.:  Michel Draguet, Museumstraat 9, 1000 Brussel.

Whitehouse Gallery

Caché derrière mes poings

Michaël Aerts & Anastasia Bay

January 20 - February 24,  2 - 6 pm

Groot Park 2 - 3360 Lovenjoel

7 februari — 
7 april 2019

A  T a l e  o f  a  T u b
www.a-tub.org

Justus van Effenstraat 44, 
Rotterdam

C.o.C.A.
Commission

2018: 
Kate Cooper
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Stedelijk Museum Amsterdam stelt expo Willem de 
Kooning uit. In november vorig jaar raakte bekend dat de 
Willem de Kooningtentoonstelling die het Stedelijk Museum 
Amsterdam voor 2019 gepland had, zou worden uitgesteld 
tot 2022. Volgens het Stedelijk is er meer tijd nodig voor de 
organisatie ervan. Het zou daarbij niet enkel om fondsen-
werving en sponsoring gaan, maar ook om het rond krijgen 
van een aantal belangrijke internationale bruiklenen en 
het nodige wetenschappelijk onderzoek. Dat het uitstel van 
de tentoonstelling gelinkt zou zijn aan de affaire-Ruf, zoals 
sommige bronnen beweren, ontkent het Stedelijk. Beatrix 
Ruf  nam in oktober 2017 ontslag als directeur tijdens een 
uit de hand gelopen crisisberaad over een beschuldiging 
van belangenverstrengeling aan haar adres: in een artikel 
in NRC Handelsblad was gesuggereerd dat ze naast haar 
baan bij het Stedelijk ook veel geld had verdiend met het 
geven van kunstadviezen aan derden. In juni 2018 werd 
Ruf  na een onafhankelijk onderzoek vrijgepleit van elke 
belangenverstrengeling. De zaak heeft voor het museum op 
zijn minst tijdelijke financiële gevolgen. Een groep van par-
ticuliere begunstigers is Ruf  altijd blijven steunen en heeft 
extra giften opgeschort in afwachting van haar terugkeer. 
Dat de situatie binnen het museum onstabiel is, bleek nog 
net voor het kerstreces toen het hele bestuur van het 
Stedelijk Museum Fonds aftrad. Dit onafhankelijke fonds 
heeft tot taak om donaties van particuliere begunstigers 
binnen te halen waarmee exposities, restauraties en aanko-
pen financieel worden ondersteund. Voorzitter van het 
Fonds Martijn Sanders, die bevestigde dat het moeilijker is 
geworden om donaties binnen te halen, stelde dat het 
bestuur is opgestapt om het museum in staat te stellen een 
‘nieuwe start’ te maken. Die nieuwe start moet er komen 
met een nieuwe Raad van Toezicht die op 19 december werd 
aangesteld, bestaande uit Truze Lodder (voorzitter), Carla 
Aalse (vicevoorzitter), Maarten Doorman, Homme ten 
Have, Henriëtte Prast en Jos van Rooijen. Op 7 januari ten 
slotte maakten Beatrix Ruf  en het Stedelijk in een gezamen-
lijk statement de definitieve beslissing bekend dat ze niet 
meer zal terugkeren als directeur. (stedelijk.nl)  DM

Noortje de Leij ontvangt Prijs Jonge Kunstkritiek – 
essay. Op vrijdag 14 december werden de winnaars van de 
Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 bekendgemaakt. De 
hoofdprijs Essay ging naar Noortje de Leij voor haar tekst 
‘Sigarettenpeuk op doek – de zin en onzin van afval in de 
kunst’, waarin zij het gebruik van afval in de kunst als spiegel 
van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en 
zelfs als politiek wapen bekijkt. Aan de prijs is onder meer een 
som van 3.000 euro verbonden en een jaar begeleiding door 
een persoonlijke mentor. Andere genomineerden in deze cate-
gorie waren Sarah van Binsbergen en Thomas van Huut. De 
hoofdprijs Recensie ging naar Jorne Vriens voor ‘De tragiek 
achter taart’, een recensie over het werk van Wayne Thiebaud 
in Museum Voorlinden. De hoofdprijs in de nieuwe categorie 
Innovatieve Kunstkritische Praktijken was voor kunstenaar, 
vormgever en muzikant Boris Van den Eynden. De Prijs voor 
de Jonge Kunstkritiek is een initiatief  van De Appel, Witte de 
With, Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, 
M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van 
Abbemuseum, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk 
Aalst en M-Museum Leuven. (jongekunstkritiek.net)

Prijs Bernd Lohaus toegekend aan Adrien Tirtiaux. Op 
2 december werd de zevende editie van de Prijs Bernd Lohaus 
uitgereikt aan beeldend kunstenaar en ingenieur-architect 
Adrien Tirtiaux (1980). Jurylid Cathérine Mayeur prijst 
Adrien Tirtiaux om de scherpte van zijn ideeën over ruimte, 
architectuur en stedenbouw en om de participatieve en col-
lectieve dimensie in zijn werk. Tirtiaux onderzoekt in zijn 

installaties en constructies onze verhouding met de omge-
ving en de daarmee samenhangende symbolische socialisa-
tieprocessen. (berndlohaus.be en adrientirtiaux.eu)

Artistiek team Extra City stapt op. Het drieledige artistie-
ke team van Kunsthal Extra City heeft besloten om voortijdig 
een eind te maken aan hun samenwerking met het instituut 
als gevolg van artistieke geschillen. Antonia Alampi, iLiana 
Fokianaki en Michiel Vandevelde waren sinds de heropening 
van Kunsthal Extra City in september 2017 samen met direc-
teur Adinda Van Geystelen verantwoordelijk voor het pro-
gramma. De instelling koos er resoluut voor om de nadruk te 
leggen op de link tussen kunst en samenleving, en de lokale 
verankering uit te bouwen. (extracity.org)

Art Rotterdam. Van 7 tot 10 februari heeft de twintigste 
editie van Art Rotterdam plaats in de Van Nellefabriek. 
Naast de traditionele ‘Main section’ is er onder meer de 
‘New Art Section’ waarvoor de Braziliaanse conservator 
Tiago de Abreu Pinto een presentatie samenstelt met wer-
ken van alle galeries in een speciaal daarvoor ontworpen 
architectuur. Voor het Mondriaan Fonds biedt Art 
Rotterdam reeds voor de zevende keer de gelegenheid om 
met Prospects & Concepts de kunstenaars voor te stellen die 
een financiële bijdrage van het fonds ontvingen. 
Kunsthistoricus Macha Roesink stelt de tentoonstelling met 
werk van 67 kunstenaars samen. Ook is er een ‘Reflections 
Programma’ met een reeks lezingen. Art Rotterdam is tege-
lijk de spil van de Art Rotterdam Week, met een gratis pen-
delbus die de bezoeker naar de verschillende plekken in de 
stad brengt. (artrotterdam.com en artrotterdamweek.com)

Wissels
Mondriaan Fonds stelt Eelco van der Lingen aan als 
nieuwe directeur. Eelco van der Lingen (1971) wordt per 
1 maart 2019 directeur van het Mondriaan Fonds, het 
Nederlandse stimuleringsfonds voor beeldende kunst en 
cultureel erfgoed. Hij volgt Birgit Donker op die het fonds zes 
jaar leidde. Van der Lingen werkte voorheen als conservator 
hedendaagse en moderne kunst bij het Fries Museum in 
Leeuwarden. Eerder richtte Van der Lingen presentatie-in-
stelling Nest in Den Haag op en was daar tot 2017 directeur 
en curator. Hij was gastcurator bij onder meer het Centraal 
Museum in Utrecht, Museum Kranenburgh in Bergen en bij 
TENT in Rotterdam. Daarnaast was hij reporter bij 
Trendbeheer en hoofdredacteur bij Jegens & Tevens in 
opdracht van Stroom Den Haag. (mondriaanfonds.nl)

Lezingen
Het Nieuwe Instituut – lezingen. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling Speculatief  Design Archief  staat een aantal 
lezingen geprogrammeerd onder de titel ‘Archive Talks’. Do 24 
januari Delany Boutkan over de invloed van de circulatie van 
afbeeldingen op social media op het tentoonstellen van desig-
nobjecten en de collecties in musea, en de Zweedse ontwerper 
Mikaela Steby Stenfalk die recentelijk afstudeerde aan de Man 
& Media afdeling van de Design Academy Eindhoven met een 
gecrowdsourced tentoonstellingsconcept dat gebruikmaakt 
van afbeeldingen op social media. Do 7 februari worden Joke 
Robaard en Camiel van Winkel geïnterviewd door studenten 
van het programma Experi mental Publishing (XPUB) van het 
Piet Zwart Instituut naar aanleiding van hun publicatie 
Archive Species Bodies, Habits, Practices.

Do 31 januari is er het debat ‘For the Record: Performing 
Gender’ over de performance van gender in populaire 
muziek video’s.
 Tijdens Art Rotterdam geeft Hetty Berens, conservator 
van Huis Sonneveld, in het kader van het jubileumjaar 
Bauhaus 1919-2019 op do 7 en vr 8 februari een lezing 
over de relaties tussen het Bauhaus en het Huis Sonneveld. 
Bij de inrichting van het huis in 1933 speelde het Bauhaus 
een bijzondere rol. De Sonnevelds kozen bijvoorbeeld voor 
meubels van Bauhausstudenten.
 In februari organiseert het Jaap Bakema Study Centre 
archiefgesprekken met en over de auteurs van het archiefma-
teriaal dat te zien is in Habitat: Expanding Architecture. Zo 3 
februari zijn leden van de zogenaamde Tanthofwerkgroep te 
gast, die in de jaren zeventig verantwoordelijk was voor het 
herziene ontwerp van de Delftse uitbreidingswijk Tanthof. 
Frans Hooykaas, Peter Lüthi, Joost Váhl, Hiwe Groenewolt en 
Anneloes Groenewolt-van den Berg zullen hun herinnerin-
gen aan dit proces delen aan de hand van het materiaal in de 
tentoonstelling. Zondag 24 februari zijn Pjotr Gonggrijp en 
Frits Palmboom te gast. Het Nieuwe Instituut, Museum-
park 25, Rotterdam. (hetnieuweinstituut.nl)

Gross. Max. – CIVA. Do 24 januari om 20u Bridget Baines 
van het bureau Gross. Max. naar aanleiding van de ten-
toonstelling Designed Landscapes - Brussels 1775-2020. 
KANAL-Centre Pompidou / HOUSE 3, Akenkaai, Brussel. 
(civa.brussels)

Lezing S.M.A.K. Ter afsluiting van de tentoonstelling 
Raoul De Keyser | oeuvre organiseert S.M.A.K. een gesprek 
op zo 27 januari om 15u tussen Martin Germann en cura-
tor Ulrich Loock (en onder voorbehoud met kunstjournalist 
Adrian Searle). S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, Gent. (smak.be)

Lezingen in De Pont. Do 31 januari om 18u45 een lezing 
over de bruikleen Wie ik ben gaat niemand wat aan van 
Marlene Dumas. Het werk bestaat uit 36 portretten van 
bewoners van de psychiatrische instelling ’t Hooghuys. 
Gusta van Geleuken en Maria Boot waren dertig jaar gele-
den betrokken bij dit kunstproject en blikken erop terug. 
Tijdens de maandelijkse avondschool behandelt Marie-José 
Eijkemans steeds één kunstenaar uit de collectie. Do 21 
februari om 18u45 komt Richard Long aan de beurt. De 
Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg. (depont.nl)

Architectuurlezingen in Bozar. Ma 11 februari om 20u 
Johan Arrhov en Henrik Frick van het jonge Zweedse archi-
tectenbureau Arrhov Frick. Bozar, Ravensteinstraat 23, 
Brussel. (bozar.be)

West Den Haag: Marshall McLuhan and the Arts. 
Naar aanleiding van het tentoonstellingsprogramma 
Feedback #4: Marshall McLuhan and the Arts organiseert 
West Den Haag op vr 1 en za 2 maart een symposium onder 
dezelfde titel. (westdenhaag.nl)

JAP-lezingen in Bozar. Di 12 maart om 20u spreekt 
Isabelle Alfonsi, onderzoekster en codirecteur van Marcelle 
Alix (Parijs), onder de titel ‘Minimalisme et sexe’ over de 
marginalisering van kunst(kritiek) die vertrekt van het 
affect en het seksuele (Lynda Benglis, Yvonne Rainer of  
Lucy Lippard), als een verschijnsel dat parallel loopt met de 
maatschappelijke verbanning van elke afwijkende seksuali-
teit, steunend op de tekst ‘Minimalism and Biography’ van 
kunsthistoricus Anna C. Chave. Za 16 maart om 10u30 
spreekt kunsthistoricus Catherine Mayeur over Bruce 
Nauman. Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA

344 Louis Lüthi A Die with Twenty-Six Faces 104 p 13 x 20 cm € 17,50 ISBN 9789492811394 2018

343 Jeff Weber An Attempt at a Personal Epistemology 524 p 11 x 18.5 cm € 25,00 ISBN 9789492811394 2018

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
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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
Antwerpen

Antwerp Art Pavilion
❑ ‘There is a Storm, Copy That – On/Off 
Sound & Print’ – Morbus Gravis / John 
Duncan, Sigtryggur Berg Sigmarsson, 
Thorsten Soltau, Erwin Van Looveren, 
Dominik ’t Jolle, Fien Robbe, Stijn 
Wybouw [2/2 tot 24/2] 

Art gallery De Wael 15
❑ ‘RE-ID recycled identities i.s.m. 
WARP’ – Joël Schuurmans, Paul van 
Rijswijk, Sarah Joy Zwarts, Faryda 
Moumouh [tot 10/2] 

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

B scene
❑ Luc Deleu – T.O.P. office [tot 20/6]

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘BWMSTR Label / Casco -1: 
stadsparkings herbestemd’ [5/2 tot 31/3] 
❑ ‘The House of the Explorer’ – 
Bovenbouw Architectuur [27/2 tot 16/6] 
❑ Eva Steynen.Deviation(s) ‘quivive’ 
– Ruth van Haren Noman [t/m 2/3]

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Collectie In Transit’ [tot 10/2]  
❑ ‘Claude Samuel Zanele’ – Claude 
Cahun, Samuel Fosso, Zanele Muholi [tot 
10/2] ❑ Bieke Depoorter [tot 10/2]  
❑ ‘Photobook Belge – de ontwikkeling 
van het Belgische fotoboek, van het 
midden van de 19e eeuw tot vandaag’ 
[1/3 tot 6/10] 

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] 

Galerie Marion de Cannière 
❑ Elias Cafmeyer [tot 2/3] ❑ Rien 
Schellemans & Gijs Waterschoot [t/m 2/3] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Man in the rain’ – David Lynch [tot 10/3] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Imagining Monuments’ [24/1 tot 8/3] 

LLS Paleis
❑ ‘How to learn Hindi – A remake of the 
original installation from 1990’ – 
Wilfried Huet [17/2 tot 24/2]  
❑ ‘tempérer l’espace – espacer le temps’ 
– Lise Duclaux [11/3 tot 21/4] 

M HKA
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020]  
❑ ‘Jenseits vom inneren Schweinehund’ 
– Antoine Waterkeyn [tot 3/2]  
❑ ‘hhheiligggkkkarrrousellldddommm’ – 
Charlemagne Palestine [tot 5/5]  
❑ ‘Harmonische reeksen’ – Alfons 
Hoppenbrouwers (1930-2001) [tot 5/5] 
❑ ‘AIGUA I AIGUA . Hugo Roelandt & 
de jaren ’80’ [tot 5/5] ❑ ‘AM-BIG-YOU-
US LEGSICON’ – Laure Prouvost [8/2 
tot 19/5] 

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

Ruimte Morguen
❑ ‘From here to there’ – Louis Wuytack 
[24/1 tot 17/3] 

Tim Van Laere Gallery
❑ ‘The Last Waltz (For Leon)’ – Adrian 
Ghenie, Jonathan Meese, Peter Rogiers, 
Henk Visch, Gelitin, Franz West… [24/1 
tot 2/3] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Group show’ – Kim Jones, Philip 
Metten, Raoul De Keyser, Grace 
Schwindt, Patrick Van Caeckenbergh, 
Luc Tuymans… [23/1 tot 23/2] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘Touching the void’ – Frank Van Hiel 
[tot 10/3] 

Brugge

Arentshuis
❑ ‘De sleutel tot alle kunsten. 
Meestertekeningen uit het Brugse 
prentenkabinet’ [14/2 tot 18/8] 

Brugotta Hal Biekorf
❑ ‘Obstruct’ – Matthieu Lobelle [tot 5/4] 

Sint-Janshospitaal
❑ ‘De Mena, Murillo en Zurbaran. 
Meesters van de Spaanse Barok’ [8/3 tot 
6/10] 

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Nightfever. Designing Club Culture 
1960 – Today’ [tot 5/5] ❑ ‘Designing the 
Night’ [1/3 tot 29/9] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Look at Me’ – Shelly Silver, Jacques 
Lennep, Ria Pacquée, Valérie Mannaerts, 
Dirk Braeckman… [27/1 tot 28/4]  
❑ ‘Poetas sin alfabeto’ – Vincent Dunoyer 
& Jan Vromman [27/1 tot 28/4] ❑ ‘Pitón 
Contrario’ – Luc Gobyn [27/1 tot 28/4] 

Artelli Gallery Brussels
❑ ‘Faces’ – Bart Baele, Johan Clarysse, 
Eline De Clercq, Eline De Clercq, Karel 
Fonteyne, Otiniel Lins, Albert Pepermans 
[tot 2/3] 

Beursschouwburg
❑ ‘Diffusion Line’ – Nora Turato [1/2 tot 
23/3] ❑ ‘Mural: Bert Huyghe’ [1/2 tot 
1/6] ❑ ‘Handle / Poignée’ – Liz Magic 
Laser [13/3 tot 16/3] 

Botanique
❑ ‘Le long fleuve tranquille’ – Michael 
Matthys [tot 27/1] ❑ ‘Empreintes’ – 
Ernest Pignon-Ernest [tot 10/2]  
❑ Michel Mazzoni [28/2 tot 31/3]  
❑ Julie Scheurweghs [28/2 tot 31/3] 

BOZAR 
❑ ‘Archives & Musée de la Littérature: 
Je vous regarde. Literaire sporen uit 
Franstalig België’ [tot 3/3] ❑ ‘Update_7. 
Memoires vives’ – Nam June Paik : 
Schubert [tot 10/3] ❑ ‘Henry van de 
Velde Awards 2018’ [29/1 tot 24/3]  
❑ ‘Troubled Waters!’ – Marie-Jo 
Lafontaine [20/2 tot 26/5] ❑ ‘Bernard 
van Orley – Brussel en de Renaissance’ 
[20/2 tot 26/5] ❑ ‘Helga Humming’ – 
Anouk De Clercq / Vessel, Helga Davis 
[20/2 tot 26/5] ❑ ‘Prenten in de eeuw 
van Bruegel’ [27/2 tot 23/6]  
❑ Richard Venlet [1/3 tot 19/5] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘RESISTANCE’ [tot 27/1]  
❑ ‘Futur proche’ – Zizi Lazer [tot 27/1] 

CIVA Stichting
❑ ‘Kinderstad’ [tot 31/12/2021]  
❑ ‘Designed Landscapes: Brussels 
1775-2020’ [tot 31/3] 

Contretype
❑ ‘Pavillons et totems’ – Maxime Brygo 
[23/1 tot 17/3] ❑ ‘Visages agricoles’ – 
Marie-Noëlle Boutin [23/1 tot 17/3] 

Etablissement d’en face projects
❑ ‘The Pots of Etablissement’ [26/1 tot 
17/2] 

Fondation A Stichting
❑ Nicholas Nixon [tot 31/3] 

Galerie Greta Meert
❑ Robert Mangold [8/2 tot 6/4] 

Galerie Jan Mot
❑ Ian Wilson [26/1 tot 2/3] 

Hopstreet
❑ ‘Fernand’ – Johan De Wilde [tot 2/3] 
❑ ‘Window Project #17: Siemen Van 
Gaubergen invited by Filip Luyckx’ [tot 
2/3] 

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

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘Games and Politics (créé par le 
Goethe-Institut en collaboration avec le 
ZKM / Zentrum für Kunst und Medien- 
Karlsruhe)’ [tot 23/2] ❑ ‘Wandering Arts 
Biennial: Junk Office’ – Chloé Schuiten & 
Clément Thiry [tot 23/2] 

Joods Museum van België
❑ ‘Worldview: Photographing the World 
Disorder’ – Leonard Freed [tot 17/3] 

KANAL – Centre Pompidou
❑ ‘Ieder zijn huis. De woning in 
Belgisch-Congo: 1945-1960’ [tot 10/6] 
❑ ‘Le lion, sa cage et ses ailes 
(1975-1976)’ – Armand Gatti [tot 30/6] 
❑ ‘Commissions’ – Raffaella Crispino, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Suchan Kinoshita, Emmanuel Van der 
Auwera… [tot 30/6] ❑ ‘As found. 
Prospective heritage’ [tot 30/6] 
❑ ‘Public area’ – Pascale Marthine 
Tayou – Jean Tinguely [tot 10/6] 
❑ ‘The home movie factory. A project 
curated by Michel Gondry’ [tot 30/6] 
❑ ‘Station to Station’ – Jean Prouvé, 
Toyo Ito, Ross Lovegrove, Martial 
Raysse… [tot 30/6] 

❑ ‘House 3. By ALICE, laboratoire 
d’architecture suisse’ [tot 30/6] 
❑ ‘RE-BUILDING CASS. The little city 
inside the building’ [tot 30/6] ❑ ‘Children’s 
Games’ – Francis Alÿs [tot 19/5] 
❑ ‘Red and white’ [tot 30/6] 
❑ ‘De gevel van het Hotel Aubecq’ [tot 
30/6] 

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 17/2] ❑ ‘Het vlot van de 
Medusa’ – Serge Vandercam & Hugo Claus 
[tot 27/1] ❑ ‘Berlijn 1912-1932’ [tot 27/1] 
❑ Maurice Wyckaert (1923-1996) [tot 
24/3] ❑ ‘Portretten van Frans Hals. Een 
familiereünie’ [1/2 tot 19/5] 

La Loge
❑ ‘Multiverse’ – Michel Blazy [14/2 tot 
30/3] 

La Verrière
❑ ‘Poésie balistique’ – Jacqueline 
Mesmaeker [1/2 tot 30/3] 

Meessen De Clercq
❑ ‘Archaeology of darkness’ – Nicolás 
Lamas [tot 16/2] ❑ ‘Chinese Whispers #4’ 
– Sofia Hultén [tot 16/2] 
❑ Maarten Vanden Eynde [21/2 tot 30/3] 
❑ ‘Chinese Whispers #5’ – Jason Dodge 
[21/2 tot 30/3] 

NICC Vitrine
❑ Philippe Vandenberg [tot 10/2] 

Sint-Lukasgalerie Brussel
❑ Georgia Küng [tot 23/2] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘One Inch Off’ – Benoît Platéus [2/2 
tot 28/4] ❑ Ellen Gallagher [2/2 tot 28/4] 

Xavier Hufkens
❑ Wyatt Kahn [tot 16/2] 
❑ Katherine Bernhardt [22/2 tot 6/4] 
❑ Walter Swennen [1/3 tot 13/4] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Black Horizon’ – Erik Bulatov / Andrei 
Molodkin [9/2 tot 19/5] 
❑ ‘Extra View – Variations sur les mêmes 
thèmes’ – Stijn Cole [9/2 tot 19/5] 

Musée de la Photographie
❑ ‘Songs of the Walés’ – Patrick Willocq 
[26/1 tot 12/5] ❑ ‘Dans mon jardin les 
fleurs dansent’ – Olivier Cornil [26/1 tot 
12/5] ❑ ‘l’expérience photographique’ – 
Jacques Meuris [26/1 tot 12/5] 
❑ ‘Galerie du Soir’ – Erika Paquay [26/1 
tot 12/5] ❑ ‘Boîte noire: L’invitation au 
voyage et Light displacement’ – Meggy 
Rustamova [26/1 tot 12/5] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘Hologrammes’ – Atelier Pica Pica [tot 
3/2] ❑ ‘Vraagstukken met cirkels’ – 
Eline Vansteenkiste [tot 3/2] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘De nieuwe morgen – impressionisme, 
symbolisme en expressionisme in 
Vlaanderen’ [tot 27/1] 
❑ ‘Deo Gratias – de congregatie van de 
Zusters Maricolen’ [16/2 tot 28/4] 
❑ ‘Prijs voor Grafiek Fonds Hilde 
Demedts’ [23/2 tot 10/3] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Vijf kunstenaars uit het archief en de 
collectie van Jan Hoet’ – Marina 
Abramović, Michael Buthe, Mario Merz, 
Panamarenko, Royden Rabinowitch 
[27/1 tot 17/3] ❑ ‘Fringe’ – William N. 
Copley, Saskia Pintelon, Jenny Watson 
[27/1 tot 17/3] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Felix De Boeck. Historische 
tentoonstellingen’ [tot 1/9] 
❑ ‘Kabinetten Felix De Boeck’ [tot 1/9] 
❑ ‘Maskers’ – Felix De Boeck & Nadia 
Naveau [tot 1/9] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Deep Jaw Relaxation’ – Andrea Eva 
Győri [23/1 tot 24/3] 

Gent

BARBÉ-URBAIN
❑ ‘At Night You Dance’ – Justin Orvis 
Steimer, Tamara Van San, Adelheid De 
Witte [1/2 tot 17/3] 

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

Galerie Jan Dhaese
❑ ‘Kissing Project & other works’ – Kris 
Dewitte [tot 17/2] 
❑ ‘The Calling’ [3/3 tot 14/4] 

Herbert Foundation
❑ ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 
1978’ [tot 2/6] 
❑ ‘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] 

Kiosk
❑ ‘Assembly (KIOSK)’ – AGENTSCHAP / 
AGENCY [tot 27/1] 
❑ Julien Creuzet [9/2 tot 14/4] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Everything Can Be Anything’ – Klaas 
Kloosterboer [27/1 tot 3/3] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Experimentele residentie Croxhapox’ 
[tot 27/1] ❑ ‘Spatial interventions’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5] 
❑ ‘Endless Exhibition’ – Prem 
Krishnamurthy [25/1 tot 31/5] 
❑ ‘Crisis of Masculinity’ – Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min [25/1 tot 31/5] 
❑ ‘Unreliable sources’ – Steve Van den 
Bosch [25/1 tot 31/5] 
❑ ‘KUNSTHALLE São Paulo: Holle 
Volte (curated by Marina Coelho)’ – Rein 
Dufait [25/1 tot 24/2] 
❑ ‘CCA Glasgow – Centre for Changing 
Hands (curated by Alex Misick)’ – Gordon 
Douglas & Ash Reed [25/1 tot 27/1] 

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 30/12/2020] 
❑ ‘Prikkels. Tussen pijn en passie’ [tot 
26/5] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 31/12] 
❑ ‘Verticals’ – Ria Verhaeghe [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Van Bosch tot Tuymans: 
een vitaal verhaal. Herinrichting van de 
vaste collectie’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Pantoloog (danke Schön)’ – Patrick 
Van Caeckenbergh [tot 21/10/2022] 

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

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

Zebrastraat
❑ ‘update_7: Mémoires Vives’ – Maria 
Barthélémy & René Sultra, Anne-Marie 
Duguet, Nam June Paik, SLIDERS_lab, 
Steina, Woody Vasulka, Joost Rekveld 
[tot 10/3] 

Grimbergen

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

Hasselt

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

KRIEG
❑ ‘Special interests’ – J. Parker 
Valentine [14/2 tot 2/4] 

Z33
❑ ‘Shoot the Women First’ – Navine G. 
Khan-Dossos [9/2 tot 26/5] 
❑ ‘Dissidence – Quilting Against’ – Pinar 
& Viola, Raf Simons, Charlotte Maëva 
Perret, Shayli Harrison, Aya Kawabata… 
[9/2 tot 26/5] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Process’ – Benoît Deneufbourg [tot 3/2] 
❑ ‘Hors Pistes Nuuk’ [3/2 tot 19/5] 

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

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Marthe Donas, un parcours….’ [tot 
24/3] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Het verhaal van de visser in beelden 
– Taferelen uit de Mu.ZEE-collectie’ – 
Constant Permeke, Constantin Meunier, 
Oscar Jespers… [tot 16/6] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ Jean Gilbert [10/2 tot 5/5]

Kemzeke

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

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
❑ ‘A selection of works by Jean 
Brusselmans (1884-1953)’ [tot 17/3]

La Louvière

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

Leuven

M van Museum Leuven
❑ ‘M-collectie. De kracht van beelden’ 
[tot 21/4] ❑ ‘M-collectie. Alles voor de 
vorm’ [tot 30/5/2021] ❑ ‘M-collectie. 
Meesters in beeld’ [tot 3/2] 
❑ ‘M-collectie. Verzamelen is een kunst’ 
[tot 19/4/2020] ❑ ‘M-collectie 
Kalenderwijzerplaat’ [tot 30/5] 
❑ René Heyvaert (1929-1984) [tot 
10/2] ❑ Vasco Araújo [tot 17/3] 
❑ ‘Mies van der Rohe Award’ [tot 24/2] 

Stuk Kunstencentrum
❑ ‘Artefact 2019 : Parallel Crossings’ – 
Lygia Clark, Christoph Fink, Renata 
Lucas, Luke Fowler, Sven Augustijnen, 
Dušica Dražić… [21/2 tot 10/3] 

Lovenjoel

The White House Gallery
❑ ‘Caché derrière mes poings’ – Michaël 
Aerts en Anastasia Bay [tot 24/2] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘V F D B’ – Mario De Brabandere 
[tot 24/2] 
❑ ‘Sex met verf’ – Laura Van [tot 24/2] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘Pictures to Listen too’ – Metroland / 
F-8 fotografisch coöperatief [26/1 tot 
24/3] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Nick Hannes [tot 3/3] 

Galerie Transit
❑ ‘Under the Sand, the Sun’ – Mehdi-
Georges Lahlou [3/2 tot 3/3] 
❑ Allart Lakke [10/3 tot 14/4] 

Museum Hof van Busleyden
❑ ‘It almost seemed a lily’ – Berlinde De 
Bruyckere [tot 12/5] 

Mettet

Château de Thozée
❑ ‘Félicien Rops en son château – le 
musée Félicien Rops, fermé pour travaux, 
présente une évocation du parcours 
artistique et personnel de Félicien Rops’ 
[18/2 tot 12/4] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Giorgio de Chirico. Aux origines du 
surréalisme belge: Magritte, Delvaux, 
Graverol’ [16/2 tot 2/6] 

Namur

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

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Ik ben Gentenaar’ – Pascale Marthine 
Tayou [tot 3/2] ❑ ‘James Ensor – 
Dromen van parelmoer’ [tot 16/6] 
❑ ‘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] 
❑ ‘Enter #9: Trapped in the Dream of the 
Other’ – Revital Cohen & Tuur Van Balen 
[tot 24/3] 
❑ ‘The weather is quiet, cool and soft’ – 
Guy Mees (1935-2003) [tot 10/3] 

Otegem

Deweer Gallery
❑ Antonius Höckelmann [6/2 tot 10/3] 
❑ ‘Collector’s Room #20: Just Paintings’ 
– Marc Bauer, Tatjana Gerhard, John 
Kørner, Thomas Kratz, George Little, 
Benjamin Moravec, Gerda Scheepers, 
Norbert Witzgall [6/2 tot 10/3] 
❑ ‘All your world is pointless’ – Enrique 
Marty [6/2 tot 10/3] 

Galerie 10a
❑ ‘Naevus’ – Lode Laperre [23/2 tot 31/3] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Emile Verhaeren : een profiel’ [24/2 
tot 12/5] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘PILOTAGE #1’ – Antoine Doyen, 
Laurent Impeduglia, Fred Krugger, Frank 
Miltgen, Andrea Radermacher-
Mennicken, Stéphanie Roland, Bernard 
Tullen, Romain Van Wissen [tot 3/2] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘EEN VERTALING VAN DE ENE 
TAAL NAAR DE ANDERE – Deel I: 3 x 
7 = soms 20. 21 werken uit de collectie 
van S.M.A.K. in een mise-en-scène van 
Guy Rombouts’ [tot 6/3] 
❑ ‘Shiro’ – Kosi Hidama [tot 28/2] 
❑ ‘De Wand: Loïc Van Zeebroek’ [tot 15/3] 
❑ ‘In de Wind: Leo Copers’ [tot 15/3] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘The Gulf Between – over zwart, wit 
en alles daartussen’ – Stijn Cole, Katja 
Mater, Hiroshi Sugimoto, Batia Suter, 
Dirk Zoete… [27/1 tot 21/4] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Paradise Prototypes & Other 
Deconstructions’ – Stief DeSmet [24/2 
tot 2/6] 

BruthausGallery
❑ ‘Bikini Projects #5’ – Mirthe Klück 
[tot 17/2] ❑ ‘Offering the will to survive’ 
– Peter Puype – Dani Ploeger [tot 17/2] 
❑ ‘Symbols of Democracy’ – Pieter-Jan 
Martyn [tot 17/2] ❑ Stijn Van Dorpe 
[2/3 tot 10/3] 

Welle

Galerie EL
❑ Femke Gerestein [tot 17/2] 

Duitsland
Aachen

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

Ludwig Forum für Internationale Kunst
❑ ‘The Invention of the Neue Wilde. 
Painting and Subculture around 1980’ 
[tot 10/3] 

Suermondt-Ludwig-Museum
❑ ‘Chambre privée – flämische 
meisterwerke aus dem wohnzimmer 
eines sammlers’ [tot 3/2] 

Augsburg

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

Baden-Baden

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

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

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘100 Jahre Bauhaus. Das 
Eröffnungsfestival’ [tot 24/1] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘Picture Cellar. Murals’ – Manfred 
Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 27/2] 
❑ ‘Performing RomArchive. Akathe te 
Beshen, RomaRising, Voices of the 
Victims ‘ [25/1 tot 3/2] 
❑ ‘Käthe Kollwitz Prize 2019’ – Hito 
Steyerl [21/2 tot 14/4] 

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

DAAD Galerie
❑ ‘The City’ – Rossella Biscotti [tot 13/3] 

Gemäldegalerie
❑ ‘Bellini plus. Research and restoration’ 
[tot 21/7] ❑ ‘A Star Above Bethlehem. 
Visual Narratives of the New Testament 
in Hendrick Goltzius and his 
Contemporaries’ [tot 24/2] 
❑ ‘Mantegna and Bellini. Masters of the 
Renaissance’ [1/3 tot 30/6] 

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

Haus am Lützowplatz
❑ ‘Burning Man – Electric Sky’ – Römer 
+ Römer [tot 10/3] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘transmediale 2019’ [31/1 tot 3/2] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Plateau und Halbfigur – Site-specific 
work’ – Thomas Scheibitz [tot 12/5] 
❑ ‘Things Doing Their Thing’ – Kathrin 
Sonntag [tot 27/1] ❑ ‘Routinised 
Absurdity’ – Aleksey Kondratyev, Sandra 
Lazzarini, Ben Zank, Juno Calypso… [tot 
3/2] ❑ ‘Unstable Fakers of Change in 
Self’ – Sofia Hultén [tot 31/3] 

Kunstbibliothek
❑ ‘The ABC of Travel. The 150th Anniver-
sary of the Kunstbibliothek’ [tot 10/2] 

Kunstgewerbemuseum
❑ ‘Inside Out. Understanding the art of 
furniture making’ [tot 24/2] 

Kupferstichkabinett
❑ ‘Rendezvous. Die französischen 
Meisterzeichnungen des 
Kupferstichkabinetts’ [tot 3/3] 

KW Berlin
❑ ‘Photography & Film 1978–1992’ – 
David Wojnarowicz [9/2 tot 5/5] 
❑ Reza Abdoh [9/2 tot 5/5] 
❑ ‘Ties, Tales and Traces. Dedicated to 
Frank Wagner, Independent Curator 
(1958–2016)’ [9/2 tot 5/5] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Berlin in der Revolution 1918/19. 
Fotografie, Film, Unterhaltungskultur’ 
[tot 3/3] ❑ ‘Nudes’ – Saul Leiter, David 
Lynch, Helmut Newton [tot 19/5] 
❑ ‘Atelier + Labor. Werkstätten des 
Wissens’ – Stefanie Bürkle [1/2 tot 3/3] 

Deel I: 3 x 7 = soms 20
21 werken uit de collectie van S.M.A.K. in een 
mise-en-scène van Guy Rombouts
11.01 - 06.03.2019
Opening 11.01 20u 
Boundless Trio Patrick De Groote, 
Paul Van Gysegem, Chris Joris 
i.s.m. el NEGOCITO Records

Kosi Hidama:  Shiro: 11.01 - 28.02.2019
Loïc Van Zeebroek De Wand: 11.01 - 15.03.2019
Leo Copers: In de Wind: 11.01 - 15.03.2019

Deel II: 
Over collecties en het museum!
22.03 - 22.05.2019
Opening 22.03 vanaf 20u 
Duo Periculoso Peter Jacquemyn 
& Gunda Gottschalk 
i.s.m. el NEGOCITO Records

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever
ma-za 10-22u, zo 10-18u
www.ccstrombeek.be
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Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘A 37 90 89. Die Erfindung der 
Neo-Avantgarde’ – Jef Cornelis/James 
Lee Byars, Jef Cornelis/Marcel 
Broodthaers [tot 27/1] ❑ Geta Brătescu 
[tot 25/1] ❑ ‘Fassade: Ceal Floyer’ [tot 
31/8] ❑ ‘Recipients of the Senate 
Department for Culture and Europe’s 
work stipends in the visual arts’ [2/3 tot 
28/4] ❑ Arnold Dreyblatt [5/3 tot 28/4] 

ngbk – neue Gesellschaft für bildende 
Kunst 
❑ ‘Station urbaner kulturen: Posters 
made political. 60 Jahre Kunst im Unter-
grund’ – Katharina Sieverding [tot 2/3] 
❑ ‘40 Years of Art in Context – 
Positionen, Schnittmengen, Kommentare’ 
[16/2 tot 17/3] 

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

Schinkel Pavillon
❑ ‘The Act of Seeing With One’s Own 
Eyes’ – Stan Brakhage & David Kamp, 
curated by Ed Atkins [9/2 tot 17/3] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Hans Poelzig. Projects for Berlin’ [tot 
3/2] ❑ ‘Álvaro Siza: Unseen & Unknown’ 
[21/2 tot 26/5] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ ‘Pakui Hardware’ [tot 24/2] 
❑ Tamara Henderson [tot 24/2] 
❑ ‘Jahresgaben 2018/2019’ [tot 24/2] 
❑ ‘Architektur: Peter Haimerl’ [9/3 tot 
7/7] 

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

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Products Farming’ – Guan Xiao [2/2 
tot 28/4] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Princely Painters’ tot 27/1] 
❑ ‘Imaginary Travels’ – Ernst Ludwig 
Kirchner [tot 3/3] ❑ ‘Modernist Cinema. 
Film in the Weimar Republic’ [tot 24/3] 
❑ ‘Michael Jackson. On the Wall’ [22/2 
tot 14/7] 

Kunstmuseum Bonn
❑ Ulla von Brandenburg [tot 24/2] 
❑ ‘Erhard Klein Zum 80. Geburtstag’ 
[tot 17/2] ❑ ‘Videonale – Festival für 
Video und Zeitbasierte Kunstformen’ 
[21/2 tot 14/4] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
❑ Augustas Serapinas [tot 24/2] 

Kunsthalle Bremen
❑ ‘What is Love? Von Amor bis Tinder’ 
– Anselm Feuerbach, Edvard Munch, 
Aristide Maillol, Tom Wood, Tully Arnot… 
[tot 27/1] ❑ ‘Hans Christian Andersen. 
Poet mit Feder und Schere’ [tot 24/2] 
❑ ‘Geschichte als Skulptur’ – Rosa Barba 
[tot 10/2] ❑ ‘Sammlung Christa und 
Peter Bürger’ [tot 10/2] ❑ ‘Unser Lehm 
ist der Kunz geweint. Sammlung Hajo 
und Angelika Antpöhler’ [23/2 tot 2/6] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
❑ ‘The Walk – No Retrospective’ – 
Jochen Gerz [tot 5/5] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ ‘Duktusinduziert’ – Thomas Arnolds 
[tot 31/3] 

Düsseldorf

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

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Body in Pieces’ – Monica Bonvicini, 
Leda Bourgogne, Mariechen Danz, Nadira 
Husain, Jens Pecho, Lili Reynaud-Dewar, 
Ryan Trecartin [22/2 tot 12/5] 

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

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Approximation Festival 2019’ [7/2 tot 
9/2] ❑ ‘D-po ly top. Kunst aus Düs sel dorf’ 
– Mi chel Sau er, An dre as Fi scher, Jörg 
Paul Jan ka, Ul rich Hen sel, Bi an ca 
Grü ger… [23/2 tot 28/4] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Container’ – Ulrike Müller [tot 17/2] 
❑ ‘Schaufenster: Young Girl Reading 
Group 136’ – Dorota Gawęda and Eglė 
Kulbokaitė [17/2 tot 18/6] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Anthony Cragg in the Ehrenhof’ [tot 
10/2] ❑ ‘Zu schön um wahr zu sein – Das 
Junge Rheinland’ [7/2 tot 2/6] 
❑ ‘Fotografinnen an der Front.  Von Lee 
Miller bis  Anja Niedringhaus’ [8/3 tot 
10/6] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘Project Iceworm’ – Anastasia 
Mityukova [tot 27/1] 
❑ ‘Bauhaus at Folkwang’ – Lyonel 
Feininger [tot 14/4] ❑ ‘William Forsythe 
at Museum Folkwang’ [5/2 tot 31/12] 

Esslingen

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

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Forever New: Frankfurts Old Town – 
Building between Dom and Römer since 
1900’ [tot 10/3] ❑ ‘Treasures from the 

archive. 8 Frankfurt’s Saalgasse. 
Postmodern meets Medieval’ [tot 10/3] 
❑ ‘Best Highrises 2018/2019 – The 
international highrise award 2018’ [tot 
3/3] ❑ ‘Large buildings, small buildings. 
Award-winning architecture in Hessen 
2013-2018’ [tot 17/2] ❑ ‘DAM PREIS 
2019 – The 25 best buildings in\from 
Germany’ [26/1 tot 22/4] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘Site-specific installation: Die Große 
Illusion’ – Winter/Hörbelt [tot 17/3] 
❑ ‘And This is Us: Junge Kunst aus 
Frankfurt’ [8/3 tot 22/4] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Cady Noland [tot 31/3] ❑ ‘Because I 
live here’ – Henrike Naumann, Harun 
Farocki, Forensic Architecture, Želimir 
Žilnik… [tot 31/3] ❑ ‘Pectus Excavatum’ 
– Bunny Rogers [26/1 tot 28/4] 

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

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ ‘Wilderness’ – Mark Dion, Jean 
Dubuf fet, Max Ernst, Geor gia O’Keeffe, 
Henri Rous seau, Gerhard Richter… [tot 
3/2] ❑ Maria Lobo da [tot 3/2] 
❑ ‘Prototypes of a new species’ – Bruno 
Giron coli [14/2 tot 12/5] ❑ Nathalie 
Djurberg and Hans Berg [28/2 tot 26/5] 

Städel Museum
❑ Lotte Laserstein (1898–1993) [tot 
17/3] ❑ ‘Titian and the Renaissance in 
Venice’ [13/2 tot 26/5] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Exemplar’ – Berthold Reiß [25/1 tot 
10/3] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Neues Sehen – Neue Sachlichkeit. 
Kunst der 20er Jahre’ [9/2 tot 19/5] 

Deichtorhallen
❑ ‘AS IF’ – Ralf Ziervogel [tot 27/1] 
❑ ‘Life in Cities’ – Michael Wolf [tot 3/3] 
❑ ‘Hyper! A Journey into Art and Music’ 
– Peter Saville, Christoph Schlingensief, 
Alexander Kluge, Albert Oehlen, Mark 
Leckey, Rosemarie Trockel… [1/3 tot 
11/8] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Again and against. From the Collection 
of Contemporary Art’ [tot 19/12] 
❑ ‘Honey, I Rearranged The Collection 
#3. Bouncing in the Corner. Die 
Vermessung des Raums’ [tot 7/4] 
❑ ‘It all begins with drawing…’ – Lili 
Fischer [tot 10/2] ❑ ‘The Video Is the 
Message. The Media Collection of the 
Hamburger Kunsthalle’ [tot 24/2] 
❑ ‘Kamikaze’ – Philippe Vandenberg 
(1952–2009) [tot 24/2] 
❑ ‘Tracing the Landscape’ – Heinrich 
Reinhold (1788–1825) [tot 10/3] 
❑ ‘Das Vertraute Unbekannte. Friedrich 
Einhoff in der Sammlung der Hamburger 
Kunsthalle’ [24/2 tot 26/5] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘Me at the zoo’ [tot 3/3] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Klassenverhältnisse – Phantoms of 
Perception’ – Jean-Marie Straub / 
Danièle Huillet, Tobias Zielony, Sigmar 
Polke, Thomas Hirschhorn… [tot 27/1] 
❑ ‘Night Shift’ – FORT [tot 27/1] 
❑ Hannah Perry [16/2 tot 28/4] 
❑ ‘Ectasies’ – Marguerite Humeau [16/2 
tot 28/4] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Social Fabric – Teil 2’ – Nevin Aladağ 
[tot 3/2] ❑ ‘Aleatory Structures’ – Teresa 
Burga [tot 3/2] 
❑ Walter Dahn [2/3 tot 28/4] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘Sauer Power’ – Slavs and Tatars [tot 
27/1] ❑ Manuel Graf [16/2 tot 14/4] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘The Revolution Will Not Be Televised’ 
– Benjamin Bergmann [tot 10/2] 
❑ ‘Gestaute Kräfte. Kunst um 1920 aus 
der grafischen Sammlung’ [tot 10/2] 
❑ ‘Remote control’ – Louisa Clement 
[30/1 tot 10/6] 

Karlsruhe

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
31/12] ❑ ‘Open Codes. The World as a 
Field of Data’ [tot 7/4] ❑ ‘tx-reverse. A 
room installation by Martin Reinhart and 
Virgil Widrich’ [tot 10/2] ❑ ‘Digital 
Imaginaries – Africas in Production’ [tot 
17/3] ❑ Dieter Jung [9/2 tot 2/6] 
❑ ‘Writing the History of the Future – The 
ZKM Collection’ [23/2 tot 28/3/2021] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ Haim Steinbach [tot 27/1] 
❑ ‘Begegnungen mit der Kamera. Eine 
Werkschau’ – Evelyn Hofer (1922-2009) 
[24/2 tot 23/6] 

Köln

Käthe-Kollwitz Museum
❑ ‘Käthe Kollwitz – Zeitenwende(n). 
Aufbruch und Umbruch zwischen 
Kaiserreich und Nationalsozialismus’ [tot 
24/3] 

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Power of Print. The Life and Work of 
Bea Feitler’ [16/2 tot 31/3] 

Museum Ludwig
❑ ‘Pho tog ra phy Room: Alexan der von 
Hum boldt’ [tot 27/1] ❑ ‘Hock ney/
Hamil ton: Ex pand ed Graph ics – Two 
Films by James Scott’ [tot 14/4] ❑ ‘Ex ile 
Is A Hard Job’ – Nil Yal ter [9/3 tot 2/6] 

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

❑ ‘August Sander Award 2018’ – 
Francesco Neri [tot 27/1] 
❑ ‘Géographies des limites humaines’ – 
Roselyne Titaud [22/2 tot 21/7] 
❑ ‘Poetry of Plants. Photographs’ – Karl 
Blossfeldt / Jim Dine [22/2 tot 21/7] 

Temporary Gallery
❑ ‘Cologne at half past seven – a survey 
exhibition by and with Cologne artists’ – 
Judith Röder, Ani Schulze, Uta Pütz, 
Magdalena Kita… [tot 17/3] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘The Sunday of Life. Lifestyle in the 
Baroque’ [tot 30/6] 
❑ ‘Once Upon a Time in America. Three 
Centuries of US-American Art’ [tot 24/3] 

Krefeld

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

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Linolschnitte’ – Markus Oehlen [tot 
28/4] ❑ ‘Peripheriewanderung 
Leverkusen’ – Peter Piller [tot 28/4] 
❑ ‘Die nächste Generation. Junge Foto- 
grafie made im Rheinland’ [27/1 tot 5/5] 

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] 
❑ ‘Constructing the World: Art and 
Economy 1919-1939 and 2008-2018’ 
[tot 3/2] ❑ ‘Mannheim wächst. Bilder 
einer Industriestadt’ [tot 3/10] 
❑ ‘Daughters of the Waves’ – Henri 
Laurens [1/3 tot 16/6] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘A Body of Work 1987’ – Laurie 
Parsons [tot 2/9] ❑ ‘The cabinet of 
Ramon Haze’ [tot 28/4] ❑ ‘Die Zukunft 
der Zeichnung: Konzept. Das Neue in der 
Sammlung Etzold. Folge 3’ [3/2 tot 1/9] 

München

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

Bayerische Akademie der Schönen 
Künste
❑ ‘Flora’ – Teresa Hubbard / Alexander 
Birchler [1/3 tot 24/5] 

Haus der Kunst
❑ ‘Generations Part 2: Female Artists in 
Dialogue – Sammlung Goetz in Haus der 
Kunst’ [tot 27/1] ❑ Jörg Immendorff 
(1945-2007) [tot 27/1] ❑ ‘Archive Gallery 
2018/19: Archives in Residence – AAP 
Archive Artist Publications’ [tot 9/6] 
❑ ‘Capsule 09: Raphaela Vogel’ [tot 30/6] 
❑ ‘Capsule 10: Khvay Samnang’ [tot 30/6] 
❑ ‘Triumphant Scale’ – El Anatsui [8/3 
tot 28/7] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 19th 
Century’ [tot 30/9] ❑ ‘Fantastic! Alfred 
Kubin and the Blue Rider’ [tot 17/2] 
❑ ‘World Receivers’ – Georgiana Houghton 
– Hilma af Klint – Emma Kunz [tot 10/3] 

Museum Brandhorst
❑ Alex Katz [tot 22/4] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2/2022] ❑ ‘The Michael & Eleonore 
Stoffel Foundation acquires five works by 
Anselm Kiefer’ [tot 29/12] 
❑ ‘Uproar in Augsburg: German 
Paintings of the 1960s to 1980’ [tot 
31/12] ❑ ‘Königsklasse IV: Laib, Warhol, 
Flavin, Rainer, Basquiat’ [tot 3/10] 
❑ ‘Around us the city. The Ann and 
Jürgen Wilde Foundation’ [tot 27/1] 
❑ ‘Meese’s Odyssey’ [tot 3/3] ❑ ‘Stories 
in pictures’ – Edward von Steinle-
Leopold Bode [tot 10/3] ❑ ‘Politics of 
Design, Design of Politics’ – Friedrich 
von Borries [tot 29/9] ❑ ‘Reflex 
Bauhaus. 40 objects – 5 conversations’ 
[8/2 tot 2/2/2020] ❑ ‘Get in Touch – 
Prints by Kiki Smith’ [14/2 tot 16/5] 
❑ ‘Sound of Design’ [21/2 tot 31/12] 
❑ ‘Die Neue Heimat (1950-1986). A 
Public Housing Corporation and Its 
Buildings’ [28/2 tot 19/5] 

Sammlung Goetz
❑ ‘Generations Part 3. Female Artists in 
Dialogue’ [tot 6/4] 

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

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘ANONYME ZEICHNER ARCHIV zu 
Gast im Kunsthaus Kannen’ [10/2 tot 19/5] 

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] ❑ Nel Aerts [9/3 tot 12/5] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘How To See [What Isn`t There]. A 
Group Show of Works From the Burger 
Collection Hong Kong’ – Fiona Banner, 
Urs Fischer, Marguerite Humeau, 
Pamela Rosenkranz… [tot 17/3] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Thomas Schütte [tot 3/3] 

Nürnberg

Neues Museum
❑ ‘Art ≠ Propaganda’ – KP Brehmer [tot 
17/2] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘In the Light of the Medici. Baroque 
Art of Italy. The Haukohl Family 
Collection European Tour’ [10/2 tot 8/9] 

Siegen

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

Stuttgart

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

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Wilhelm Lehmbruck . The Importance 
of the Line’ [tot 24/2] ❑ ‘Wilhelm 
Lehmbruck. Variation and Perfection’ 
[tot 24/2] ❑ Ernst Wilhelm Nay [tot 3/3] 
❑ ‘Marcel Duchamp. 100 Questions. 100 
Answers.’ [tot 10/3] ❑ ‘The Collection 
Klewan’ – Maria Lassnig [14/3 tot 28/7] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Requiem für die Norm’ – Lorenza 
Böttner [23/2 tot 5/5] 

Wolfsburg

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Einfache Handlungen’ – Tarabea 
Guastavino San Martín / Lisa Tschorn, 
Kyu Nyun Kim, Esra Oezen, Tim 
Ingwersen / Anna Konrad / Meike 
Krämer / Klara Patermann / Paula 
Warkotsch / Julia Weidner (Künstlerische 
Begleitung: Christian Weiß) [tot 3/2] 

Wuppertal

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

Von der Heydt-Museum
❑ Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 
[tot 24/2] 

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
❑ ‘Water Your Garden In The Morning’ 
– Edit Oderbolz [tot 31/3] 

Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
❑ ‘Apprendre la langue (présent continu I)’ 
– Alejandro Cesarco [tot 24/2] 
❑ Guillaume Désanges [23/1 tot 26/6] 
❑ Takako Saito [8/3 tot 22/9] 

Dijon

Le Consortium
❑ Emily Mae Smith [tot 14/4] 
❑ Mathieu Malouf [tot 14/4] 
❑ Valerie Snobeck [tot 14/4] ❑ ‘New 
York: The 1980s – Part I’ [tot 14/4] 

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
❑ ‘Que fut 1848 ?’ – Harun Farocki, 
Robert Filliou, Liam Gillick, Allan 
Sekula, Klaus Staeck… [tot 24/3] 
❑ Ève Chabanon et Sacha Golemanas 
[tot 10/3] ❑ Kodomo No Kuni – le pays 
des enfants [26/1 tot 24/3] 

LAAC – Lieu d’Art et Action 
Contemporaine
❑ ‘Un autre œil, d’Apollinaire à 
aujourd’hui’ [tot 24/3] ❑ ‘Miserere I’ – 
Georges Rouault [tot 3/2] ❑ ‘Miserere 
II’ – Georges Rouault [5/2 tot 12/5] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘L’Aventure de la couleur. Œuvres 
phares du Centre Pompidou’ [tot 22/7] 
❑ ‘Environnement chromatique, Carlos 
Cruz-Diez’ [tot 16/9] ❑ ‘OSMO, Un guide 
pour débutants pour construire le cosmos’ 
[tot 28/1] ❑ ‘Untitled (the great night)’ 
– Harold Ancart [tot 15/4] ❑ ‘Peindre la 
nuit’ [tot 15/4] ❑ ‘Habiter le temps’ 
– Lee Ufan [27/2 tot 30/9] 

Paris

Bibliothèque Nationale de France
❑ ‘Picasso d’après les maîtres. 
L’influence de l’art ancien dans les 
estampes de Picasso’ [tot 11/2] 
❑ ‘Les Nadar, une légende 
photographique’ [tot 3/2] ❑ ‘Make it 
new. Conversations avec l’art mediéval 
– Carte blanche à Jan Dibbets’ [tot 10/2] 

Centre Pompidou
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
30/12] ❑ ‘Histoire(s) d’une collection’ 
[tot 15/4] ❑ ‘Le Cubisme’ [tot 25/2] 
❑ ‘Photographie, arme de classe. La 
photographie sociale et documentaire en 
France, 1928-1936’ [tot 4/2] 

❑ ‘Une saison roumaine au Centre 
Pompidou’ [tot 25/2] ❑ ‘Vasarely – Le 
partage des formes’ [6/2 tot 6/5] 
❑ ‘Recréer le vivant. Dans le cadre de 
Mutations / Créations 3’ [20/2 tot 15/4] 
❑ Erika Verzutti [20/2 tot 15/4] 

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

Galerie Bernard Bouche
❑ Jacqueline Mesmaeker [tot 2/3] 

Grand Palais
❑ Miró [tot 4/2] 

Institut du Monde Arabe
❑ ‘Le Monde arabe vu par ses artistes. 
Une sélection d’œuvres de 23 artistes de 
la Donation Claude & France Lemand’ 
[tot 10/3] 

Jeu de Paume
❑ ‘Politiques du visible’ – Dorothea 
Lange (1895-1966) [tot 27/1] 
❑ ‘Le temps et l’histoire me recouvrent’ 
– Ana Mendieta (1948-1985) [tot 27/1] 
❑ ‘Apprendre la langue (présent continu 
I)’ – Alejandro Cesarco [tot 27/1] 
❑ ‘Cartes et territoires’ – Luigi Ghirri 
(1943-1992) [12/2 tot 2/6] ❑ ‘Tu crois 
que la Terre est chose morte…’ – Florence 
Lazar [12/2 tot 2/6] ❑ ‘Anna & the Jester 
dans La Fenêtre d’Opportunité / Satellite 
12 : une programmation de Laura Herman’ 
– Julie Béna [12/2 tot 2/6]

Lafayette Anticipations
❑ ‘Closer Music’ [25/1 tot 27/1] 
❑ ‘Passer-by’ – Atelier E.B [21/2 tot 28/4] 
❑ ‘Fortune’ – Camille Blatrix [21/2 tot 
28/4] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Renoir père et fils. Peinture et 
cinéma’ [tot 27/1] ❑ ‘Le «Talisman» de 
Sérusier, une prophétie de la couleur’ 
[29/1 tot 2/6] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Focus collection / Monet – 
Clemenceau’ [tot 11/3] ❑ ‘Contrepoint 
contemporain. Hot Pink Turquoise’ – Ann 
Veronica Janssens [23/1 tot 29/4] 
❑ ‘Franz Marc / August Macke. L’aventure 
du Cavalier bleu’ [27/2 tot 17/6] 

Musée du Luxembourg
❑ Alphonse Mucha (1860-1939) [tot 27/1] 
❑ ‘Les Nabis et le décor’ [13/3 tot 30/6] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Amalgam’ – Theaster Gates [20/2 tot 
12/5] ❑ Julien Creuzet [20/2 tot 12/5] 
❑ ‘Quand faire c’est dire’ – Angelica 
Mesiti [20/2 tot 12/5] ❑ ‘Die Mimik der 
Téthys’ – Julius von Bismarck [20/2 tot 
12/5] ❑ ‘More is Less’ – Franck Scurti 
[20/2 tot 12/5] ❑ ‘Au bord de la route de 
Wakaliga’ – Louis-Cyprien Rials, avec 
Ramon film productions [20/2 tot 12/5] 

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

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ ‘Alberto Giacometti – Une aventure 
moderne’ [13/3 tot 11/6] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ ‘Provenance’ – Amie Siegel [tot 6/5] 
❑ Anna Boghiguian [8/2 tot 6/5] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ Senga Nengudi [tot 17/2] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Everybody Razzle Dazzle: take a ride 
on the Dazzle Ferry by Peter Blake ‘ [tot 
6/4] ❑ ‘Op Art in Focus’ [tot 5/7/2020] 
❑ ‘Display: Ideas Depot’ – Layla Curtis,  
Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 21/7] 
❑ ‘Liverpool Mountain’ – Ugo Rondinone 
[tot 23/10] ❑ ‘News From Nowhere’ 
– Moon Kyungwon and Jeon Joonho [tot 
17/3] ❑ ‘New Times, New Pleasures’ 
– Fernand Léger (1881–1955) [tot 17/3] 
❑ ‘Artist Rooms: Alex Katz ‘ [tot 10/3] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘Modern Couples. Art, Intimacy and 
the Avant-garde’ [tot 27/1] ❑ ‘Tonight 
the World’ – Daria Martin [31/1 tot 7/4] 

National Gallery
❑ Mantegna and Bellini [tot 27/1] 
❑ ‘Lorenzo Lotto. Portraits’ [tot 10/2] 
❑ ‘Rachel Maclean: The Lion and The 
Unicorn’ [tot 3/2] ❑ ‘Landseer’s The 
Monarch of the Glen ‘ [tot 3/2] ❑ ‘Boilly: 
Scenes of Parisian Life’ [28/2 tot 19/5] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Invisible Landscapes – Act I: Home’ 
– MAIO [tot 24/9] ❑ ‘An Allegory of 
Painting’ – Sarah Pickstone [tot 18/8] 
❑ ‘Klimt/Schiele. Drawings from the 
Albertina Museum, Vienna’ [tot 3/2] 
❑ ‘What is Seen, What is Shown’ – Mary 
Maclean [tot 6/2] ❑ ‘The Anatomy 
Professor. Doctors, Death and Dining at 
the RA’ [tot 17/3] ❑ ‘Life Death Rebirth’ 
– Bill Viola / Michelangelo [26/1 tot 
31/3] ❑ ‘Invisible Landscapes – Act III: 
Imagination’ [2/2 tot 1/4] 
❑ ‘cul-de-sac’ – Phyllida Barlow [23/2 
tot 23/6] ❑ ‘The Renaissance Nude’ [3/3 
tot 2/6] 

Tate Britain
❑ ‘Art Now: The Ballad of Saint Jerome’ 
– Jesse Darling [tot 24/2] ❑ Edward 
Burne-Jones [tot 24/2] ❑ ‘Figure Totem 
Beast: Sculpture in Britain in the 1950s’ 
[tot 4/2] ❑ ‘Tate Britain Winter 
Commission: Monster Chetwynd’ [tot 
28/2] ❑ Don McCullin [5/2 tot 6/5] 

Tate Modern
❑ ‘Artist rooms: Jenny Holzer’ [tot 31/8] 
❑ ‘Magic Realism: Art in Weimar 
Germany 1919-33’ [tot 14/7] 
❑ ‘Hyundai Commission: 10,145,011’ 
– Tania Bruguera [tot 24/2] 
❑ Anni Albers [tot 27/1] 
❑ ‘The Colour of Memory’ – Pierre 
Bonnard [23/1 tot 6/5] 
❑ Franz West [20/2 tot 2/6] 
❑ Dorothea Tanning [27/2 tot 9/6] 

Victoria and Albert Museum
❑ ‘Fashioned from Nature. The complex 
relationship between fashion and nature 
from 1600 to the present day’ [tot 27/1] 
❑ ‘Censored! Stage, Screen, Society at 
50’ [tot 27/1] ❑ ‘Videogames: Design/
Play/Disrupt’ [tot 24/2] ❑ ‘Christian 
Dior: Designer of Dreams’ [2/2 tot 14/7] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Staging Jackson Pollock’ [tot 24/3] 
❑ ‘Sweet Feast’ – Ulla von Brandenburg 
[tot 31/3] ❑ Musa paradisiaca, Yim 
Sui-Fong, Le Xuan Tien [tot 27/1] 
❑ ‘BCE’ – Sophia Al-Maria [tot 28/4] 
❑ ‘”la Caixa” Collection of 
Contemporary Art. Selected by Enrique 
Vila-Matas’ [tot 28/4] ❑ ‘Is This 
Tomorrow?’ – APPARATA, Cécile B. 
Evans, Simon Fujiwara, Amalia Pica, 
Zineb Sedira… [14/2 tot 12/5] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘BlackBox: Nicolas Clément & Barbara 
Massart’ [tot 28/1] 
❑ ‘VR Box — Tilt Brush’ [tot 3/3] 
❑ ‘Buveurs de quintessences’ – Kitty 
Kraus, Claude Closky, Adriana Disman, 
Kelly Mark, Steve Bates… [tot 7/4] 
❑ ‘BlackBox: Carnations’ – Philippe 
Hamelin [30/1 tot 25/2] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Peintures des années 1980 et 1990’ 
– Michel Majerus, Albert Oehlen, 
Günther Förg, General Idea, Jonathan 
Lasker… [tot 7/4] ❑ ‘Collection: art & 
craft’ – Wim Delvoye, Vincent Ganivet, 
Gaylen Gerber, Grayson Perry, Elmar 
Trenkwalder [tot 17/3] ❑ ‘Collection: 
Stan Douglas’ [tot 10/3] ❑ ‘Privileged 
Points’ – Nairy Baghramian [tot 22/9] 
❑ ‘Figures sensibles. Photographies de la 
collection Mudam’ – Wolfgang Tillmans, 
Sophie Calle, Shirin Neshat, Nan Goldin, 
Valérie Belin… [31/1 tot 29/9] 
❑ ‘Full Service’ – Adam Linder [6/2 tot 
3/3] ❑ ‘Tour de Madame’ – Jutta 
Koether [16/2 tot 12/5] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Binnenkijken’ – Thijs Wolzak [tot 
17/2] ❑ Emmy van Leersum – Gijs 
Bakker [tot 17/2] ❑ ‘Metamorphosis’ 
– Jean Cocteau (1889-1963) [tot 10/3] 
❑ ‘EKWC: Europees Keramisch Werk 
Centrum – The Ghosts of Sunday 
Morning’ [2/3 tot 19/5] 

Het Noordbrabants Museum
❑ ‘Jan Sluijters. De wilde jaren’ [tot 7/4] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘Caspar van Wittel (1653-1736). 
Hollandse meester van het Italiaanse 
stadsgezicht’ [26/1 tot 5/5] 

Museum Flehite
❑ ‘Stadsbeelden. Acht hedendaagse 
vedutisten’ – Stefan Bleekrode, Uwe 
Poth, Hans Wilschut, Carlijn Kingma, 
Frank Halmans, Iwan Baan, Frank van 
der Salm, Rob Voerman [23/2 tot 19/5] 
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Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘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] ❑ ‘Cobra 70: een 
meerkoppige slang’ [tot 2/6] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ Lara Viana [2/2 tot 9/3] 

De Appel 
❑ ‘A Score, A Groove, A Phantom, A 
Congregation’ – Evan Ifekoya [tot 16/2] 

De Brakke Grond
❑ ‘When She Spoke’ – Sirah Foighel 
Brutmann en Eitan Efrat [tot 27/1] 

De Oude Kerk
❑ ‘The Instrument of Troubled Dreams’ 
– Janet Cardiff & George Bures Miller 
[tot 29/4] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘The Alchemical Wedding’ – Jan 
Švankmajer [tot 3/3] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ Persijn Broersen en Margit Lukács 
[tot 10/2] ❑ ‘43-35 10th Street’ – Daniel 
Shea [tot 27/1] ❑ ‘Feast for the Eyes 
– The Story of Food in Photography’ [tot 
6/3] ❑ ‘Foam 3h: Panta Rhei’ – Daan 
Paans [tot 24/2] ❑ ‘Nieuwe locatie – 
Foam Next Door: Foam Talent 2019’ [tot 
3/3] ❑ ‘Erwin Blumenfeld – kleuren-
fotografie (1941-1960)’ [15/2 tot 14/4] 
❑ Santu Mofokeng [15/2 tot 28/4] 

Galerie Fons Welters
❑ ‘The Classics’ – Tom Claassen, Job 
Koelewijn, Maria Roosen, Berend Strik 
[tot 2/3] ❑ Kasper Bosmans, Mariana 
Castillo Deball, Jennifer Tee [9/3 tot 20/4] 

Galerie Onrust
❑ Ričardas Vaitiekūnas en Robert 
Zandvliet [2/3 tot 30/4] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Static Mythologies’ – Daniel Arsham 
[tot 16/3] 

Galerie Van Gelder
❑ Lily van der Stokker [tot 30/1] 
❑ Nicolas Chardon [16/2 tot 3/4] 

Huis Marseille
❑ ‘Recent Histories. Contemporary 
African Photography and Video Art’ [tot 
3/3] ❑ ‘Futures Past & Present’ – Helga 
Paris, Céline van Balen, Esther Kroon & 
Julie Greve [9/3 tot 2/6] 

Kunstverein
❑ ‘Zapp Magazine’ [26/1 tot 16/3] 

Nieuw Dakota
❑ ‘Start up: Unsettled Tensions’ – Corine 
Aalvanger, Aubane Berthommé Marinez, 
Daleen Bloemers, Daan Muller, Kim Nuijen, 
Eric Patel, Rik Schutte [27/1 tot 24/2] 

P/////AKT
❑ ‘Oomph part I’ – Ricardo van Eyk [tot 
3/3] ❑ Brigitte Louter [tot 3/3] 

Reutengalerie Amsterdam
❑ ‘Thuis, Home, Heimat en In Transit’ 
– Miloushka Bokma / Andrea Radai [tot 
24/2] 

Rijksmuseum
❑ ‘Chintz: Global Textile’ [tot 21/7] 
❑ ‘Alle Rembrandts’ [15/2 tot 10/6] 
❑ ‘Iedereen fotografeert. Opkomst van 
de amateurfotografie in Nederland’ [15/2 
tot 10/6] 

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

Slewe Galerie
❑ Ruud Kuijer, Lon Pennock [tot 23/2] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Echte luxe… Schenkingen en 
aankopen beeldende kunst 2012-2018’ 
[tot 17/2] ❑ ‘Earth’ – Metahaven [tot 
24/2] ❑ Lily van der Stokker [tot 24/2] 
❑ ‘Freedom of Movement. Gemeentelijke 
kunstaankopen 2018’ [tot 17/3] 
❑ ‘Spirits of the Soil’ – Raquel van 
Haver [tot 7/4] ❑ ‘This Variation (2012)’ 
– Tino Sehgal [4/2 tot 3/3] 
❑ ‘Pinball Wizard: The Work and Life of 
Jacqueline de Jong’ [9/2 tot 18/8] 

The Merchant House
❑ ‘Revelations’ – André de Jong [1/2 tot 
21/4] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh inspireert: vijf sculpturen 
van John Chamberlain’ [tot 28/1] 
❑ ‘Hockney – Van Gogh’ [1/3 tot 26/5] 

Zone2source
❑ ‘Beholder’ – Vladimir Grafov [tot 3/2] 
❑ ‘Reading by Osmosis’ – Semâ Bekirović 
[16/2 tot 17/4] 

Arnhem 

DE GROEN Fine Art Collection
❑ ‘Setup 03. De Groen x Museum 
Arnhem’ – Hans Eijkelboom, Ad 
Gerritsen, Theo Konijnenburg, Berndnaut 
Smilde… [tot 30/6] ❑ ‘Well…Here’s 
another hot mess I’ve got myself into’ – 
Arash Fakhim, Chantal van Lieshout, Ide 
André, Willem de Haan [tot 24/3] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘Bloot – het kwetsbare lichaam’ – 
Rineke Dijkstra, Berend Strik, Hans 
Eijkelboom, Melanie Bonajo, Alexandra 
Bircken… [tot 13/2] ❑ ‘Tempus’ – 
Awoiska van der Molen [17/2 tot 10/6] 

Breda

Club Solo
❑ Julika Rudelius [26/1 tot 3/3] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘In Praise of Shadows’ – Jyrgen 
Ueberschär [tot 24/2] ❑ ‘Terug in de tijd 
op papier’ – Leon Adriaans [9/3 tot 21/4] 
❑ ‘Nieuw werk’ – Anjes Adriaansens [9/3 
tot 21/4] 

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Sequence’ – Klaus Baumgärtner 
(1948-2013) [tot 3/2] ❑ ‘Generation 
Wealth’ – Lauren Greenfield [tot 3/2] 
❑ ‘Isabella hunts’ – Isabella Rozendaal 
[9/2 tot 12/5] ❑ Erwin Olaf [16/2 tot 12/5] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘This Must Be The Place’ – Robbie 
Cornelissen, Rik Smits, Dirk Zoete [tot 
3/2] 

Galerie Ramakers
❑ ‘Uit het atelier!’ – Frank Halmans, 
Reinoud Oudshoorn Jérôme Touron, Max 
Fouchy, Azul Andrea [tot 3/2] 
❑ ‘Magus’ – Ossip [17/2 tot 17/3] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ Shirin Neshat [tot 17/2] 
❑ Helen Dowling [2/3 tot 2/6] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
❑ ‘Glans en Geluk. Kunst uit de Wereld 
van de Islam’ [tot 3/3] 
❑ ‘Expressionisme en devotie’ – Alexej 
von Jawlensky [tot 27/1] ❑ ‘Bloem en 
dier’ – Marc Mulders [tot 27/1] 
❑ ‘The Universal Photographer’ – Anne 
Geene en Arjan de Nooy [tot 17/3] 
❑ ‘Femmes fatales – Sterke vrouwen in 
de mode’ [tot 24/3] ❑ Ad Gerritsen [tot 
17/3] ❑ ‘Aanwinst: ‘Christus en Boeddha’ 
– Paul-Élie Ranson sprankelt tussen 
zielsverwanten’ – Jan Toorop, Johan 
Thorn Prikker, Ferdinand Hodler, Odilon 
Redon… [tot 10/3] ❑ Erwin Olaf [16/2 
tot 12/5] 

Mauritshuis
❑ ‘Rembrandt en het Mauritshuis’ [31/1 
tot 15/9] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Zadkine aan Zee’ – Ossip Zadkine [tot 
3/3] 

Nest
❑ ‘Even if it’s Jazz or the Quiet Storm’ 
– Aline Bouvy, Sarah Pichlkostner, Saskia 
Noor van Imhoff, Evita Vasiljeva, Dan 
Walwin… [tot 27/1] 

Parts Project
❑ ‘Anthropocosmos’ – Paul Neagu 
(1938-2004) [tot 17/3] 

Pulchri Studio
❑ Jurjen de Haan & Maarten van Dreven 
I.M. [tot 3/2] ❑ ‘Genomineerden Van 
Ommeren – de Voogt Prijs’ – Margje Bijl, 
Paul Nassenstein, Sandra Thie [tot 3/2] 

SinArts Gallery
❑ ‘Taking care of the little ones- Group 
show’ [tot 2/2] ❑ ‘Faces’ – Benjamin Li, 
Shen Wei, Naoki Fuku, Du Rongkun 
[23/2 tot 30/3] 

Stroom Den Haag
❑ ‘Repairing Earthquake Project’ – 
Nishiko [tot 27/1] ❑ ‘Where’s the 
Exhibition? Fluïde programma met 
diverse activiteiten’ [tot 31/12/2020] 

West
❑ ‘Time — Life’ – Tehching Hsieh [16/2 
tot 16/2/2020] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘Sensing Traces’ – Alexandra Roozen 
[2/2 tot 5/5] 

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘(Dis)connection’ – Frank Mandersloot, 
Sybren de Boer, Maria Pask & 
Frederique Bergholtz, Hannah Joka… 
[2/2 tot 5/5] 

Dordrecht

Dordrechts Museum
❑ ‘Werk, bid en bewonder. Een nieuwe 
kijk op kunst & calvinisme ‘ [tot 26/5] 
❑ ‘De Scheffer 2019’ [tot 8/3] 
❑ ‘Mode’ [tot 12/4] 

Eindhoven

Van Abbemuseum
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 31/3] ❑ ‘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] ❑ ‘Black Queer 
Diaspora in the Netherlands’ – Dustin 
Thierry en Wigbertson Julian Isenia [tot 
2/6] ❑ ‘Storeroom’ – Taus Makhacheva 
[tot 27/1] ❑ ‘The Tick’ – Josefin Arnell 
[tot 28/4] ❑ ‘With Pride. Veertig jaar 
strijd’ [tot 3/2] ❑ ‘Mijn wereld is de uwe, 
uw wereld is de mijne’ – Hans Stevens 
(1948-2013) [tot 10/2] ❑ ‘Positions #4: 
vier kunstenaars in dialoog’ – Gluklya, 
Naeem Mohaiemen, Sandi Hilal & 
Alessandro Petti [tot 28/4] ❑ ‘Marken 
Eindhoven (2011-2019)’ – Frank 
Mandersloot [9/2 tot 10/6] ❑ ‘Frank 
Stella: Registreren van kijkprofielen 
door middel van eye-tracking (i.s.m. KU 
Leuven)’ [9/2 tot 7/4] ❑ ‘Vadim Brodsky 
– Gezichten van boeken’ [19/2 tot 3/5] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘De gebroeders Barraud, 4 Zwitserse 
realisten’ [tot 12/5] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘Tendensen – De Ploeg na 1928’ [tot 
27/1] ❑ ‘Grrrom! Een gestructureerde 
beestenboel’ [tot 31/3] 
❑ ‘Dale Chihuly’ [tot 5/5] 

Haarlem

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] ❑ ‘Frans Hals en de Modernen 
– Hals ontmoet Manet, Singer Sargent, 
Van Gogh’ [tot 24/2] 

Teylers Museum
❑ ‘200 soorten groen. Botanische kunst 
van Franz en Ferdinand Bauer’ [2/2 tot 
12/5] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Basquiat. The Artist and His New York 
Scene’ [2/2 tot 2/6] 

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
❑ ‘Dirk Hannema (1895-1984) – 
Verzamelaar, museumdirecteur en 
kasteelheer’ [tot 27/4] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Lyrische abstractie. Roef Meelker 
collectie & Bert Loerakker 70’ [tot 17/3] 
❑ ‘Industrielandschappen’ – Josef 
Koudelka [tot 27/1] ❑ ‘Heksenjacht in 
Peelland’ [5/2 tot 1/11] ❑ ‘Meester van 
het landschap’ – Lucas Gassel (Helmond, 
1480-1500 – Brussel, 1568 of 69) [10/3 
tot 7/6] ❑ ‘Returning the gaze’ – Karin 
Hanssen [12/3 tot 10/6] 

Laren

Museum Singer Laren
❑ ‘Window of Opportunity: Jimi 
Kleinbruinink’ [tot 17/3] ❑ ‘Out of Office 
– Kunstschatten uit bedrijven’ [tot 7/4] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in de 
Gouden Eeuw.’ [tot 17/3] 
❑ Lennart Lahuis [tot 24/3] 
❑ Éric Van Hove [2/2 tot 5/1/2020] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Van Oost en West. De nieuwe 
presentatie van de vaste collectie’ [tot 
31/12/2020] ❑ ‘Bij Escher thuis’ [tot 
31/1/2020] ❑ ‘Made in Holland. 400 
jaar wereldmerk’ [tot 30/6] ❑ ‘Design 
#4: Jelle Mastenbroek’ [tot 27/10] 
❑ ‘Galerie de Witte Voet: 1975 – 2017’ 
[tot 27/10] ❑ ‘Land Slides’ – Lennart 
Lahuis [tot 24/3] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Someone is in my House’ – David 
Lynch [tot 28/4] ❑ ‘Een Postume 
Samenwerking. Ine Schröder en haar 
Archief’ [25/1 tot 1/9] ❑ ‘Pressing 
Matter’ – Dan Walsh [25/1 tot 
12/1/2020] ❑ ‘Beating Time. 
Collectiepresentatie hedendaagse kunst 
met gastbijdragen’ – R.W. Beerens, 
Chantal Le Doux, Andrea Éva Györi, 
Marianne van der Heijden, Servie 
Janssen… [25/1 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Meester van Elsloo, van eenling naar 
verzameling’ [22/2 tot 16/6] 

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

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Currents #6: Good Intentions (i.s.m. 
Z33) – groepstentoonstelling met werk 
van recent afgestudeerde kunstenaars 
van academies in België, Duitsland en 
Zuid-Nederland’ [tot 10/2] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘A Fire Circle for a Public Hearing’ – 
Paul Maheke [tot 17/3] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Jubileumtentoonstelling Vereniging 
Rembrandt: Als kunst je lief is. 80 
belangrijke aanwinsten voor 40 musea!’ 
[tot 3/2] ❑ ‘Vestibulum: Song for three 
rooms’ – Maria Barnas [tot 31/3] 
❑ Barry Flanagan (1941-2009) [tot 28/4] 
❑ ‘Wende >80<’ – Hanne Darboven 
[16/2 tot 31/10] ❑ ‘With us in the 
nature’ – Gilbert & George / Giuseppe 
Penone, David Nash, Nicholas Pope, Bill 
Woodrow, Kazuo Kadonaga [16/2 tot 
5/5] ❑ ‘Richard Long: From the river’ 
[23/2 tot 19/5] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Leviathan Cycle, Episode 5: Ishmael’ 
– Shezad Dawood [tot 27/1] ❑ ‘C.o.C.A. 
Commission 2018’ – Kate Cooper [7/2 
tot 7/4] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘The House Where You Live Forever. 
Curated by Marina Coelho’ [1/2 tot 14/4] 

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

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

Joey Ramone
❑ Momu & No Es [7/2 tot 23/3] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Kunsthal Light #19: Dubbelganger’ 
– Willem Besselink [tot 3/3] 
❑ ‘Trouble in Paradise. Collection Rattan 
Chadha’ [7/2 tot 26/5] 
❑ ‘Picasso on Paper’ [9/2 tot 12/5] 

Museum Boijmans Van Beuningen
❑ ‘Boijmans in de oorlog. Kunst in de 
verwoeste stad’ [tot 27/1] 
❑ ‘Prentenkabinet: De goden van Rafaël’ 
[tot 27/1] ❑ ‘Co Westerik – Dagelijkse 
verwondering’ [9/2 tot 26/5] 
❑ ‘Nederland/ Bauhaus. Pioniers van een 
nieuwe wereld’ [9/2 tot 26/5] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘Shadows’ – Alfredo Jaar [26/1 tot 
12/5] ❑ ‘Robert F. Kennedy Funeral 

Train – The People’s View’ [26/1 tot 12/5] 
❑ ‘De collectie belicht door Bertien van 
Manen’ – Lucebert / Paul Citroen… 
[26/1 tot 8/12] 

TENT
❑ ‘Rotterdam Cultural Histories #15: 
Publiekslievelingen en weesbeelden’ [tot 
17/3] ❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2019’ – 
Roxette Capriles, Priscila Fernandes, 
Emma van der Leest, Evelyn Taocheng 
Wang [tot 17/2] 

Witte de With
❑ ‘Een tentoonstelling met een 
audioscript door Sarah Demeuse en 
Wendy Tronrud en een soundtrack door 
Mario García Torres in samenwerking 
met Sol Oosel’ [27/1 tot 5/5] ❑ ‘Firelei 
Báez, een nieuw werk’ [27/1 tot 12/5] 
❑ ‘Lawrence Abu Hamdan, a solo 
exhibition’ [27/1 tot 28/4] 
❑ ‘Over Contemporary Arab 
Representations’ [27/1 tot 19/5] 

Schiedam

De Ketelfactory
❑ ‘Stil. Het Stiltemuseum is terug in 
Nederland’ [26/1 tot 14/7] 

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘Corneille, zijn wereld’ [tot 3/2] 
❑ ‘voor H.’ – Gijs Assmann [tot 3/2] 
❑ ‘Manzoni in Holland’ [16/2 tot 2/6] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Exotica’ – Anne & Patrick Poirier [tot 
3/2] ❑ Ann Veronica Janssens [tot 31/3] 
❑ Richard Long [16/2 tot 16/6] 
❑ Sigrid Calon [16/2 tot 7/4] 

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

Utrecht

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

Centraal Museum
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Wereld van Utrecht – Topstukken 
uit de vijf collecties’ [tot 30/4/2021] 
❑ ‘Eaten by Non-humans’ – Janis Rafa 
[tot 3/2] ❑ ‘Utrecht, Caravaggio en 
Europa’ [tot 24/3] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Relieken’ [tot 3/2] ❑ ‘Middeleeuwse 
schatten uit Münster’ [8/3 tot 10/6] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ ‘Rhapsody in Blue’ – Yves Klein, 
Berend Strik, Charles Avery, Edgar 
Fernhout, Donald Judd… [tot 10/2] 
❑ Armando [tot 10/3] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’ – 
P. Struycken [10/3 tot 10/11] 

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ ‘Vrijheid – De vijftig Nederlandse 
kernkunstwerken vanaf 1968. Curator: 
Hans den Hartog Jager’ [tot 12/5] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Collection de l’Art Brut. Art in 
Obscurity’ [26/1 tot 28/4] 
❑ ‘Big Picture – Large Work’ [26/1 tot 
28/4] ❑ Marie Matusz [26/1 tot 28/4] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘Collection: Picasso panorama’ [tot 
5/5] ❑ ‘The young Picasso – Blue and 
Rose Periods’ [3/2 tot 26/5] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Mammalian Fantasies’ – Daniel 
Dewar & Grégory Gicquel [tot 14/4] 
❑ ‘Golden Shower’ – Wong Ping [tot 5/5] 

Kunstmuseum Basel
❑ Antoni Clavé [tot 3/2] 
❑ ‘Fokus Andreas Gursky’ [tot 31/3] 
❑ ‘Video / Film. Taking Stock’ [tot 15/4] 
❑ ‘Füssli. Drama und Theater ‘ [tot 10/2] 
❑ ‘Art and Vinyl – Artist Covers and 
Records’ [tot 3/2] ❑ ‘Carl Burckhardt. 
Classical Spirit—Modern Form ‘ [tot 
31/3] ❑ ‘Manor Art Award: The Bigger 
Sleep’ – Sophie Jung [tot 3/2] 

Museum Tinguely
❑ ‘Radiophonic Spaces. An Acoustic Tour 
of Radio Art’ [tot 27/1] 
❑ Cyprien Gaillard [15/2 tot 5/5] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Cantonale Berne Jura’ [tot 27/1] 
❑ Isa Genzken [23/2 tot 28/4] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ – 
Anker, Amiet, Hodler, Giacometti, 
Pissarro… [tot 31/12] 
❑ ‘The Quiet Eye’ – Felicitas Vogler & 
Ben Nicholson [tot 24/2] 
❑ ‘You Never Know the Whole Story. 
Video Art and New Media from the 
Kunstmuseum Bern Collection’ [tot 31/3] 
❑ ‘Ich als Mensch’ – Miriam Cahn [22/2 
tot 16/6] 
❑ ‘Ich im Bild. Selbstbildnisse der 
Graphischen Sammlung aus fünf 
Jahrhunderten’ – Rembrandt, Adolf 
Wölfli, Meret Oppenheim, Maria Lassnig, 
Luc Tuymans… [9/3 tot 2/6] 

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

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘In cuore sento il pazzo volo di un’ape 
regina’ – Olga Zimmelova [tot 10/2] 
❑ Christian Herter – Matteo Laffranchi 
– André Schuler [16/2 tot 24/3] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Und die alten Formen stürzen ein. 
Kunst um 1800 aus der Sammlung’ [9/3 
tot 17/11] ❑ ‘News! Erwerbungen im 
Kontext der Sammlung’ [9/3 tot 16/6] 

Neuchâtel

Centre d’Art Neuchâtel
❑ ‘Tempo Elastico’ – Delphine Chapuis 
Schmitz, Peter Gysi, Philémon Otth [9/2 
tot 10/3] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘The Humans’ – Francesco Arena, Ed 
Atkins-Simon Thompson, Rosella Biscotti, 
Candice Breitz, Daniela Ortiz, Artur 
Zmijewski [tot 17/3] 
❑ ‘Heimspiel 2018’ – lutz & guggisberg, 
Anita Zimmermann, Thomas 
Baumgartner, Katrin Hotz… [tot 10/2] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘25 Years! Shared Histories, Shared 
Stories’ [tot 10/2] ❑ ‘Photographic’ – 
Anne Collier [23/2 tot 26/5] 

Kunsthalle Winterthur
❑ Rana Hamadeh [tot 24/2] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Plastik’ – Koenraad Dedobbeleer 
[26/1 tot 22/4] ❑ ‘Reality Check. 
Materialwelten in der Kunst von Jean 
Tinguely bis Dieter Roth’ [26/1 tot 22/4] 
❑ Daumier – Pettibon [2/3 tot 4/8] 
❑ ‘Rich Kids. Kinderporträtminiaturen 
der Schenkung Briner und Kern’ [2/3 tot 
5/1/2020] 

Zürich

Kunsthaus Zürich
❑ Oskar Kokoschka (1886-1980) [tot 
10/3] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Twelve Works (1988–2018)’ – Maria 
Eichhorn [tot 3/2] ❑ ‘Producing Futures. 
An Exhibition on Post-Cyber-Feminisms’ 
– Cécile B. Evans, Lynn Hershman 
Leeson, Shana Moulton, Cao Fei, Frances 
Stark… [16/2 tot 12/5] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Design Studio: Processes’ [tot 28/4] 
❑ ‘Collection Highlights’ [tot 31/12] 
❑ ‘Ideal Living’ [tot 31/12] 
❑ ‘Poster Stories’ [tot 31/12] 
❑ ‘Social Design’ [tot 3/2] 
❑ ‘Genesis’ – Sebastião Salgado [tot 23/6] 
❑ ‘3D Lettering on Buildings’ [tot 14/4] 
❑ ‘«Rektorat»: Our House Font’ [25/1 
tot 14/4] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 maart 2019. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 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 March 15th, 2019.
Please send your information before
February 15th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Personalia

Steyn Bergs is onderzoeker en kunstcriticus. Hij werkt aan 
een proefschrift met als werktitel Control Copy: Commodifi-
cation of  The Digital Artwork (VU Amsterdam).

Geert Buelens is hoogleraar Moderne Nederlandse 
Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, gasthoogleraar 
aan de Universiteit van Stellenbosch, en auteur van onder 
meer De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis (2018).

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

Laura Herman is redacteur van De Witte Raaf, curator bij 
La Loge (Brussel) en van het twaalfde Satellite-programma 
van Jeu de Paume (Parijs).

Sheila Heti schreef  acht boeken, waaronder het onlangs 
verschenen Moederschap. Ze woont en werkt in Toronto.

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

Marc Kregting publiceerde in 2017 zijn veertiende boek De 
ware marsrichting. Opinismen (het balanseer, Gent). Kregting 
is te volgen op http://dehoningpot.blogspot.com/.

Johan Lagae doceert twintigste-eeuwse architectuurge-
schiedenis aan de UGent. Via de analyse van architectuur 
en stedelijkheid werkt hij aan een alternatieve geschiedenis 
van (post)koloniaal Congo.

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).

Nicole Montagne is graficus en schrijver. Ze publiceerde 
essay- en verhalenbundels. Haar recentste boek, De ver-
zuimcoördinator, verscheen in 2018 bij Wereldbibliotheek.

Lynne van Rhijn is conservator moderne en hedendaagse 
kunst bij het RKD Nederlands Instituut voor Kunst-
geschiedenis. Ze schrijft en werkte als (gast)curator en 
redacteur.

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

Evelyn Simons is artistiek directeur van Fondation CAB 
(Brussel) en werkt als curator en kunstcriticus. Ze is aange-
sloten bij de nomadische galerie Ballon Rouge Collective.

Mathijs Tratsaert is schrijver met een master in de kunst-
wetenschappen.

Karel Vanhaesebrouck doceert aan de Université Libre 
de Bruxelles (ULB), waar hij het Centre de recherche en 
cinéma et arts du spectacle (CiASp) leidt. Hij is tevens 
essayist, dramaturg en docent aan het RITCS.

Bart Verschaffel is filosoof  en gewoon hoogleraar (UGent). 
Recente publicaties: Charles Vandenhove. Architecture/Archi-
tec tuur 1954-2014 (2014); Mock Humanity. Two essays on 
James Ensor’s grotesques (2018).

Camiel van Winkel is kunsthistoricus, schrijft over heden-
daagse kunst en cinema, en doceert aan LUCA School of  
Arts, Brussel. Met Joke Robaard publiceerde hij in 2018 bij 
Valiz Archive Species. Bodies, Habits, Practices.

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.



De Witte Raaf  – 197 / januari – februari 2019 44

West    

NEW LOCATION
 FORMER AMERICAN AMBASSY BY MARCEL BREUER, 1959 / OPENING 16.02.2019 - 17:00

 ASSEMBLE / CANDICE BREITZ / TEHCHING HSIEH
WWW.WESTDENHAAG.NL

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

Wyatt Kahn 

11 January — 16 February 2019

Walter Swennen 

1 March — 13 April 2019 

Katherine Bernhardt 
Garfield on Scotch Tape 

22 February — 6 April 2019

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat


