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ELFRIEDE JELINEK

Volgens Freud heb je maar één geslacht, het 
mannelijke. Je hebt het of  je wilt het. Als je 
het hebt, ben je beducht dat het afgenomen 
wordt. En dus moet je het verbergen zodat 
niemand het steelt. Deze kunstenares legt er 
een sluier van kleur over (die zelf  op velerlei 
wijze met kleur wordt versluierd) – waar-
over? – dit is een ander geslacht dan het ver-
noemde, het zogenaamde geslacht dat mag 
spreken, of  we zouden helemaal niets weten 
als we er niet met onze neus op werden 
geduwd. Door een soort weefsel van kleur. 
En hier zien we volgens mij al een ambiva-
lentie: wil deze kunstenares iets verbergen, 
wil ze de schilderijen van Otto van Veen, het 
materiaal waarvan ze vertrekt, verhullen, 
of  wil ze door ze te bedekken hun belang (of  
misschien ook iets helemaal anders) juist 
benadrukken? Het vrouwelijke geslacht is 
immers al per definitie het gesluierde. En de 
islam verlangt, net als het orthodoxe joden-
dom, dat het haar van de vrouw verborgen 
blijft, vaak zelfs het hele lichaam, maar 
vooral toch het haar, terwijl haar op zich al 

een sluier is, want het kan het gezicht hele-
maal verhullen als je het naar voren laat 
vallen. Als je je haar naar voren kamt – wat 
een vorm van bedrog zou zijn, maar ook een 
soort blindheid, want de man heeft het 
recht om alles te zien (terwijl de vrouw dan 
niets meer kan zien), om alles wat hij heeft 
te laten zien, in het kandaulisme bijvoor-
beeld is het gebruikelijk dat de man zijn 
vrouw (natuurlijk altijd een mooie vrouw) 
aan iemand laat zien, waar heeft hij haar 
anders voor? De anderen moeten hem abso-
luut benijden!, het gaat dus om bezitten en 
de dialectiek van verbergen (koning 
Kandaules verstopt zich terwijl hij zijn echt-
genote blootstelt, helemaal alleen, in zijn 
eigen enscenering) en blootstellen – dus als 
je je haar naar voren kamt, is het probleem 
met het gezicht al opgelost. Maar het is 
inderdaad niet het gezicht dat bedekt moet 
worden zoals een zwembad bij slecht weer, 
om te vermijden dat er iets slechts in valt, 
blikken van vreemde mannen, bladeren, 
takken, dieren, wat dan ook, de versluiering 
dient om te behoeden. Wat behoedt ze?
 Dat behoeden is een soort afweren: raak 
mijn vrouw, mijn zuster, mijn dochter niet 

aan, kijk er zelfs niet naar! Maar de vrou-
wen houden zich daar niet altijd aan. Als ze 
kunnen, gaan ze hun eigen weg. Ze gooien 
hun gereedschap om te vlechten, te weven 
(de enige cultuurtechnieken waartoe Freud 
de vrouw in staat acht) en te stoppen (dat 
doet vandaag niemand meer, dat is echt 
voorbij), dus om een gat in een stof  op te 
vullen, nee, niet om een gat in je kop op te 
vullen, dat gooien ze allemaal weg en ze 
doen het tegenovergestelde, omdat vrou-
wen nu eenmaal vaak het tegenovergestel-
de doen van wat je van hen verwacht of  ver-
langt. Het was voor Freud een bron van 
ergernis en verbazing dat kleine meisjes ook 
woede-uitbarstingen krijgen en zich dan 
aanstellen net als jongens. Dat past niet, dat 
komt zelfs niet in ons op. Maar je kunt hen 
wel weer gemakkelijker intomen dan hun 
broers, en dat past dan weer wel bij het 
vrouwelijke geslacht, want de vrouw is 
natuur en die moet getemd en ingedamd 
worden als ze zich vergaloppeert of  buiten 
haar oevers treedt en overstroomt. Wat met 
het vrouwelijke geslacht gebeurt, is iets 
natuurlijks, terwijl de mannen eerst iets 
(ook van zichzelf) moeten maken, zich dus 
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Transparantie en opaciteit (2)

In Het onbenoembare heden schrijft 
Roberto Calasso over een Italiaans 
meisje dat op televisie komt. Haar 
wordt gevraagd wat ze later wil wor
den. ‘Reclame,’ antwoordt het meisje. 
‘Waarom?’ vraagt de presentatrice 
glimlachend en onaangedaan. ‘Omdat 
iedereen dat ziet,’ is het laconieke ant
woord. ‘Er volgde,’ aldus Calasso, ‘een 
daverend ritueel applaus uit het duis
ter van het publiek. De Zeitgeist had 
gesproken.’
 Op die manier zou het heden gety
peerd kunnen worden: het primaat van 
de zichtbaarheid heerst, het collectieve, 
al te menselijke verlangen om gezien te 
worden, om niet onopgemerkt te blij
ven. De vraag is natuurlijk hoe kijken 
en bekeken worden georganiseerd zijn, 
wie er besluit wat er gezien mag wor
den, en met welke vormen van begrip 
kijken gepaard kan gaan. Het is voor 
niemand leuk om zich voortdurend 
bekeken te weten, maar tegelijkertijd 
lijkt er geen grotere straf  dan tot on
zichtbaarheid veroordeeld te zijn.
 Dit tweede themanummer van De 
Witte Raaf  over transparantie en 
opaciteit opent met twee teksten 
die zichzelf  niet zomaar prijsge
ven. Elfriede Jelinek schrijft over An 
Evening, Chapter 32, een werk van 
R.H. Quaytman dat is gebaseerd op een 
reeks schilderijen van Otto van Veen 
(1556–1629). Jelinek interpreteert 
de veelgelaagde bewerkingen van 
Quaytman als een gewiekste uiting van 
soevereiniteit – van de macht om zelf  te 
beslissen wat er getoond wordt en wat 
verhuld blijft. In het essay van Édouard 
Glissant staat het recht op opaciteit 
centraal – het is niet erg om bekeken te 
worden, maar een ander zou nooit de 
pretentie mogen hebben om je volledig 
te kunnen doorgronden: het is onmo
gelijk, aldus Glissant, ‘om wie dan ook 
te reduceren tot een waarheid die hij 
niet zelf  heeft voortgebracht’.
 In vier boekbesprekingen worden 
vervolgens verschillende facetten 
belicht van het (technologische) oog 
van de samenleving, én van manieren 
om aan dat oog te ontsnappen. En in 
vier essays wordt dieper ingegaan op 
strategieën waarmee het menselijke 
en maatschappelijke verlangen naar 
transparantie tot stand komt en invul
ling krijgt. Gebruiken we onze iPhone 
om het dagelijks leven te beheersen, 
of  willen we ons net overgeven aan de 
duistere macht van de techniek? Hoe 
kan een kunstenaar verstoppertje 
spelen, en waarom zou hij dat doen? 
Waarom denken we nog steeds dat 
foto’s de werkelijkheid tonen als een 
venster op de wereld? En op welke  
manier tonen (Nederlandse) musea 
aan de buitenwereld wat ze de voorbije 
jaren verwezenlijkt hebben?
 Het nummer eindigt met een ge
sprek over een glazen paviljoen, 
even transparant als opaak, van Dan 
Graham uit 1986 – een van de werken 
van Chambres d’Amis. Wat blijkt? Van 
het paviljoen bestaan of  bestonden 
meerdere versies, in een museumde
pot, in archieven, in een privétuin, als 
maquette. De paviljoens van Graham 
weerspiegelen de toeschouwer en de 
omgeving. Hij heeft zijn oeuvre bewust 
onoverzichtelijk en opaak gehouden, 
door het niet te catalogiseren, en door 
elk werk als het ware toe te laten zich
zelf  te reproduceren, of  te muteren. 
Onzichtbaarheid is, zo toont Graham, 
geen optie, en totale transparantie of  
opaciteit evenmin. Waar het op aan
komt is een evenwicht vinden tussen 
prijsgeven en verbergen – als garantie 
op het avontuur van de ontdekking en 
de verrassing.

 Christophe Van Gerrewey

In en voor zichzelf
An Evening, Chapter 32 van R.H. Quaytman

R.H. Quaytman, An Evening, Chapter 32, 2017
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niet gewoon als geboren kunnen presente-
ren, maar zichzelf  telkens opnieuw moeten 
voortbrengen, als het ware om zich te ver-
menigvuldigen. Maar daar heb je dan jam-
mer genoeg weer een vrouw voor nodig. 
 De man is zijn werk, de vrouw is wat ze is. 
Een tautologie, ook al zijn ze vaak niet 
logisch, de handelingen van de vrouw in 
kwestie, de vrouw in beeld. Iets wat je moet 
en zult temmen, dat is de bedoeling. De man 
zal dat wel doen, dat is ook werk. Maar hier 
zie ik een ambivalentie: het meisje identifi-
ceert de moeder als fallisch. Maar is voor de 
moeder het kind dat uit de vulva komt niet 
ook een fallus? Want volgens Freud veran-
dert het verlangen van het meisje naar de 
penis van de vader in het verlangen naar 
een kind dat de penis van de vader kan ver-
vangen. Zo klampt zich de een aan én in de 
ander vast, de ene dominantie vloeit over in 
de volgende, maar de geslachtelijke domi-
nantie wisselt. Altijd wint de man – deze 
strijd wint hij in elk geval altijd; het kind is 
een geschenk van de vader waar het meisje 
lang naar heeft verlangd. Alles versterkt de 
dominantie van de vader. Het kind moet 
eruit, maar de moeder wil het vaak niet vrij-
geven, het kind, de gift, haar bezit, precies 
omdat ze net door dat kind eindelijk aan 
belang had gewonnen. Dat compenseert bij 
de vrouw dan uiteindelijk het ontbreken 
van de penis. Soms worden er nog een of  
twee goudstukken bovenop gedaan, want 
de vruchtbaarheid van de vrouw is het kost-
baarste wat ze heeft en dat moet je op de een 
of  andere manier betalen. Niet het werk 
met het kind, maar de mogelijkheid om kin-
deren te baren wordt beloond. De vrouw 
zelf  heeft haar geschenk al gekregen van de 
vader en zo wordt de moeder de rivale van 
de dochter, want om de dingen vooruit te 
laten gaan moest de moeder eerst de pik van 
de vader krijgen en ze heeft hem nog altijd, 
die eeuwige tegenspeelster. De zoon moet op 
een bepaald moment de fixatie op de moe-
der opgeven, de dochter zit voor eeuwig en 
altijd aan de moeder vast. Daar hangt ze 
aan vast. 
 Ik denk, ik weet het niet, maar ik denk dat 
het een dergelijke ambivalentie is die bij de 
kunstenares R. H. Quaytman heeft geleid 
tot de strategieën van haar geschilderde 
versluieringen. Het schilderij van Otto van 
Veen toont de Perzen die op de vlucht zijn 
geslagen voor de Meden. En die nederlaag is 
nog niet verteerd of  daar komen hun vrou-
wen al op hen af  en ze vernederen en 
beschimpen de mannen (een populaire falli-
sche aanmatiging: de scheldende echtgeno-
te, want veel andere wapens dan het woord 
heeft ze niet en dat woord telt niet eens mee 
en is buiten haar leefwereld van geen enkel 
belang, of  de kijvende buurvrouw, de vit-
tende schoonmoeder die in veel culturen 
veel macht heeft, vooral over de schoon-
dochter; er is altijd een vrouw die zeurt, zo 
hoort het en dat kunnen we ook zien wan-
neer we niet naar schilderijen moeten kij-
ken), heffen hun rokken op en laten hun 

geslacht zien. Beschaamd en verschrikt 
trekken de mannen zich terug, niet naar 
huis, maar terug naar het slagveld, daar 
horen ze thuis, want tot het werk van de 
man behoort ook, of  zelfs in de eerste plaats, 
de strijd, en deze kan vandaag gerust ook in 
bureaus geleverd worden. Zoveel solidariteit 
onder mannen als in de strijd vinden we 
elders zelden. Oorlog is mooi maar wel veel 
werk. Oorlog is gevaarlijk. Dan moet je soli-
dair zijn. En nu, uit angst om terug te moe-
ten in die gapende spleet van de vrouw 
(want precies dat is de dreiging die de 
Perzische soldaten boven het hoofd hangt), 
winnen ze eindelijk de veldslag, bij de twee-
de poging, dat is veel beter dan terug te moe-
ten in de vrouw, ze winnen in de herhaling 
van de veldslag die ze eerst hadden verloren, 
in de herhaling van een gevecht. En hoe 
kun je dat allemaal op zo’n manier verande-
ren dat je het verborgene kunt blijven zien? 
Je kunt het veranderen in een ruil van licha-
men tegen cash: inderdaad, in geld. De 
mogelijkheid dat een vrouw in de toekomst 
krijgers in haar schoot kon dragen, was de 
Perzische koningen een goudstuk per vrouw 
waard. Alexander de Grote gaf  er zelfs twee 
goudstukken voor. 
 Waar hebben we het hier over?
 De vulva wordt voorgesteld als voormalig 
toevluchtsoord, als een refugium waarheen 
diegene die er is uitgekropen en een man is 
geworden opnieuw kan terugkeren, op elk 
moment, en misschien wil hij dat zelfs 
graag, terwijl hij het tegelijk ook vreest. 
Maar dat betekent volgens de etno-psycho-
analyticus Georges Devereux niet alleen 
dat, in de zin van Freud, de vrouw een 
gecastreerde man is die ermee dreigt de ver-
slagen mannen op hun beurt te ontman-
nen: terug naar het slagveld, anders gebeurt 
met jullie hetzelfde wat met de vrouwen is 
gebeurd, jullie worden ontmand, ontkracht. 
Er wordt iets van hen afgesneden dat de 
vrouw weliswaar niet terugkrijgt, maar dat 
de mannen nog goed zouden kunnen 
gebruiken. Volgens Devereux betekent dat 
ook dat de mannen de vulva waaruit ze 
gekropen zijn altijd zo snel mogelijk weer 
zullen verlaten als het gevaar geweken is. Ik 
zie daarom die gesluierde schilderijen van 
Quaytman als tekens van een kantelmo-
ment. Aan de ene kant wordt de man door 
het blootstellen van de vulva beschimpt als 
geslachtloos, dus als vrouw, de vrouwen 
dreigen er zowaar mee dat de mannen die ze 
hebben gebaard zelf  vrouw zouden kunnen 
worden, en dus minderwaardig, als ze niet 
scoren in de strijd, dat wil zeggen: overwin-
nen. Dát en niets anders wordt van hen 
gevraagd, en de vraag is een vrouw die zich 
door niemand laat definiëren, ze stelt zelfs 
geen vragen, nee, zij IS de vraag. Maar ze 
wordt, welbeschouwd, altijd alleen maar 
aanschouwd, hoe mooier en jonger des te 
beter, en toch, in feite draait alles om haar. 
Ze staat altijd weer op en treedt tevoorschijn 
terwijl ze verdwijnt. Uiteindelijk draait alles 
om het verdrongene. (En bij Van Veens leer-

ling, Rubens, slaat dat allemaal weer om in 
tonen, in demonstreren onder het voor-
wendsel dat je het Laatste Oordeel, de val 
van de engelen, zo verschrikkelijk mogelijk 
moet afbeelden zodat de mensen zich tijdens 
hun leven gedragen; het slaat om in porno-
grafie door de vrouw dusdanig te verdraai-
en dat je haar geslacht moet zien, je kunt 
niets anders meer zien dan die vulva en 
natuurlijk ook de borsten, die hangen er nu 
eenmaal ook nog aan, aan de vrouw die 
Rubens met een extreme verdraaiing, met 
een torsie, in beeld brengt, en je moet ernaar 
kijken, ik bedoel, het is onmogelijk om naar 
iets anders te kijken.) Zo wordt dit een alle-
gorie van de kunst in het algemeen, want 
kunst wil vooral dat je naar niets anders 
kunt kijken dan naar het werk dat getoond 
wordt. Je moet het willen doordringen, 
penetreren, maar voor de kunstwerken van 
R. H. Quaytman waarover we hier spreken 
hangt een soort sluier, aangebracht met 
vele lagen kleur, welk soort gelaagdheid is 
dat, vanwaar komt ze? 
 Dat mengsel van (hypocriete? – want ik 
kan niet geloven dat in de islam alles gebeurt 
uit verering van de vrouw, zoals men 
beweert, het gebod op verhulling bijvoor-
beeld) verering en verachting leidt er zelfs 
toe dat veel vrouwen hun eigen genitaliën 
verachten, hun vulva afstotelijk vinden en 
haar niet gewoon beschouwen als iets waar-
aan iets veel waardevollers, de penis, ont-
breekt, en daar is de man dan weer bevreesd 
om, zijn genitaliën noemt men ook vaak 
edele delen, in het Engels klinkt het beschei-
dener, private delen, maar dus walgen van 
hun vulva, vanuit een diepe verachting van 
de vulva die vaak ook hun hele lichaam 
betreft, op hun hele lichaam slaat, het 
lichaam helemaal omvat zoals de tere en 
toch doordringend ondoordringbare lagen 
kleur die de kunstenares over het doek van 
Van Veen legt. Zo zou de vrouw kunnen val-
len in het niets, alleen de sluiers houden 
haar nog tegen, misschien denkt ze zelfs dat 
ze niet meer zonder sluier kan. Ze voelt hoe 
ze tot niets verwordt en in zichzelf  geen zin 
meer vindt tot ze eindelijk weer vruchtbaar 
kan worden als moeder. Als ze geluk heeft, 
houdt men haar alleen een sluier voor en 
geen spiegel. De mannen beschouwen het, 
dat gebrek, dat gat, als onrein, door het een 
reiniging in de vorm van een verhulling 
(vervuiling? – dat genitaal is immers vies, 
het bloedt op regelmatige tijdstippen, het 
wekt afgrijzen op omdat je het niet kunt 
zien, het bevindt zich binnen in het lichaam 
en is daarom, anders dan de penis, niet 
geschikt voor representatie) op te willen leg-
gen, maar dat leidt er misschien toe dat de 
vrouwen op een bepaald moment ook de 
mannen gaan verachten die daar absoluut 
naar binnen willen, al is het maar met hun 
kleine delen, niet volledig, ook al lijkt dat 
misschien aantrekkelijk, maar vooral zijn ze 
ervoor beducht plezier, dat betekent hier: 
angst te wekken, men noemt dat angstlust, 
want twee keer kan je niet geboren worden. 

Bij de tweede keer zouden de mannen het 
zeker doen, en beter. 
 Wat is zich daar aan het oprichten? Het is 
niet wat u denkt. Iets verbergen met een 
sluier (van kleur) is niet altijd geslaagd, het 
is immers een verhullen van de maker/kij-
ker (en voor vrouwen is dat een dubbele 
aanmatiging, ook al is de ene er in functie 
van de andere), en dus spreekt hier nu eens 
iemand die zich iets aangemeten heeft wat, 
ook al moest het aan de oppervlakte komen, 
in de diepte gaat en uit die diepte, die je niet 
ziet, geen vreemde, maar haar eigen maat 
haalt: Baubo, de grote vulva, die in vrijwel 
alle culturen in de meest uiteenlopende 
artistieke gedaanten voorkomt. Ze rukt de 
sluier van haar lijf  en ontbloot zich, niet 
alleen om mannen ertoe te dwingen 
opnieuw te gaan moorden, maar ook voor 
het genot, voor het amusement van een 
andere vrouw. Alsof  er ook een andere 
opgave bestaat voor het vrouwelijke 
geslacht, namelijk een ander vrouwelijk 
geslacht. Demeter die treurt om haar ont-
voerde dochter (ja, dochter!) Persephone en 
ontroostbaar is, elke vorm van troost 
afwijst, zelfs weigert te eten of  te drinken, 
wordt opgevrolijkt door een andere vrouw 
die haar vulva voor haar ontbloot. Waarin 
ligt de grap hier? Wat zorgt voor die vrolijk-
heid? Wat is eigenlijk een grap? Volgens 
Freud stapelt er zich eerst iets op dat dan tot 
een soort ontlading komt doordat het onbe-
wuste, dat wat taboe is, plots zichtbaar 
wordt. In dit geval het gapende vrouwelijke 
geslacht (er bestaan zoals gezegd ontelbare 
afbeeldingen van dit fenomeen, je vindt ter-
racotta beeldjes met grimassen op de buik 
die dan zelf  (om zichzelf?) moeten lachen) 
in de spiegel van het gelach van de vrouw 
die toekijkt. Soms wordt het grappige, bij-
voorbeeld in de orfische mythe, ook opge-
wekt door de voorstelling van een geboorte, 
dus van een kind-penis, jawel, het is de jon-
gen Iacchos die eruit komt! Je gaat kapot 
van het lachen. Maar lachen om een 
geboorte, dat is het grootste taboe dat je 
kunt schenden. En zo is de cirkel rond. Het 
autonome vrouwelijke geslacht is hier 
bedoeld voor een ander vrouwelijk geslacht, 
doordat het er al lachend aan herinnert dat 
je elk jaar een nieuw kind kunt maken, een-
tje zoals dat mooie jongetje. Is het ene weg, 
dan kan je het jaar daarna al een nieuw 
kind voortbrengen dat de herinnering aan 
het vorige niet uitwist, maar toch verzacht. 
Het verlies is niet definitief, dat laat men 
hiermee zien. En het getoonde (in dit geval 
schilderijen waarin een vrouw, een kun-
stenares, heeft ingegrepen, niet om er zich 
meester van te maken, maar om ze als 
nieuw te presenteren) laat zien dat het zich 
kan voortplanten, dat het altijd als nieuw 
gemaakt kan worden, en dat dat in herinne-
ring geroepen dient te worden. De aanmati-
ging van de vrouwen die met hun geslacht 
de mannen de strijd in sturen wordt door de 
kunstenares vertroebeld, overschilderd, en 
daarmee overschildert ze alle mogelijkhe-
den van de vrouw, alles wat ze met haar 
vulva kan bewerkstelligen, ja, zelfs grappen 
maken, daarin ligt haar soevereiniteit, ze 
overschildert ze om ze kenbaar te maken, 
om de subversiviteit van een geslacht, dat 
ook iets heel anders kon doen, niet alleen 
baren (of  weliswaar baren, maar VOOR 
ZICHZELF), te verhullen (en het juist daar-
door zichtbaar te maken) als iets dat zich 
nog boven het freudiaanse Über-Ich plaatst, 
als Über-Über-Ich, ze moet zich immers 
twee keer manifesteren om een keer gehoord 
te worden, boven de totem, boven het taboe, 
tot die verhulling datgene onthult wat je 
niet hoort te zien en niet mag zien, maar tel-
kens weer en opnieuw WIL zien. Als de 
vrouw het toelaat, als zij het vraagt, niet 
omdat een ander het wil. 

Zie ook: Georges Devereux, Baubo. Die 
mythische Vulva, Hamburg, Europäische 
Verlagsanstalt, 1992.

Vertaling uit het Duits: Inge Arteel

Deze tekst verscheen eerder in het kunste-
naarsboek R.H. Quaytman. An Evening, 
Chapter 32, Berlijn, Revolver Publishing, 
2017. De gelijknamige tentoonstelling liep 
van 17 november 2017 tot 28 januari 2018 
in de Wiener Secession.‘R.H. Quaytman, An Evening, Chapter 32’, Wiener Secession, 2017
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Distance Extended / 1979 – 1997 
Part I. Works and Documents 
from Herbert Foundation

Vernissage: 

zondag 20 oktober, 17:00 – 19:00

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

Martin Kippenberger, Das Ende der Avandgarde.
Gisela Capitain / Thea Westreich (Cologne / New York, 1989)

Kunstenaars: 

Art & Language 
John Baldessari 
Dan Graham 
Mike Kelley
Martin Kippenberger 
Bruce Nauman 
Thomas Schütte 
Jan Vercruysse 
Didier Vermeiren 
Franz West 
Heimo Zobernig
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ÉDOUARD GLISSANT

Toen ik een paar jaar geleden de stelling 
‘Wij eisen het recht op opaciteit op’ naar 
voren bracht of  er argumenten voor aan-
droeg, protesteerden mijn toehoorders: ‘Dat 
is terug naar de barbarij! Hoe kan je com-
municeren met wat je niet begrijpt?’ Maar 
toen diezelfde eis in 1989 voor zeer uiteen-
lopende publieken werd verwoord, bleek er 
opnieuw belangstelling voor te bestaan. 
Intussen lijkt alles gezegd wat er te zeggen 
valt over de huidige kwestie van verschillen 
(van het recht op verschil).
 De theorie van het verschil is kostbaar. Ze 
liet toe om de reducties1 te bestrijden die, bij-
voorbeeld in de genetica, in gang werden 
gezet door een aanmatiging van raciale 
voortreffelijkheid of  superioriteit. Albert 
Jacquard (Éloge de la différence, Parijs, Seuil, 
1978) heeft de mechanismen van deze bar-
barij ontmanteld en aangetoond hoe bela-
chelijk hun aanspraak op een ‘wetenschap-
pelijke’ grondslag was. (Barbarij noem ik de 
ommezwaai en de verbittering van het zelf, 
even onvoorstelbaar als de gevolgen van 
hun wreedheid.) Deze theorie maakte het 
ook mogelijk om zoniet het bestaan, dan 
toch de rechtmatige erkenning te verwelko-
men van minderheden die uitzwermen in de 
totaliteit van de wereld – en om hun status te 
verdedigen. (‘Rechtmatig’ noem ik de vlucht 
ver weg van wettigheden die heimelijk of  
openlijk in bezit en verovering zijn veran-
kerd.)
 Maar het verschil zélf  kan nog een reduc-
tie tot het Transparante teweegbrengen. 
 Als we het proces van het ‘begrijpen’ van 
wezens en ideeën vanuit het perspectief  van 
het westerse denken onderzoeken, blijkt dat 
deze eis van transparantie eraan ten grond-
slag ligt. Om je te kunnen ‘begrijpen’ en je 
dus te kunnen aanvaarden, moet ik je dicht-
heid terugbrengen tot die ideële schaal, die 
me een grond geeft om te vergelijken en 
misschien zelfs te oordelen. Ik moet reduce-
ren.
 Verschillen aanvaarden verstoort allicht 
de hiërarchie van de schaal. Ik ‘begrijp’ je 
verschil, dat wil zeggen ik breng het, zonder 
het hiërarchisch te rangschikken, in ver-
band met mijn norm. Ik laat je tot het 
bestaan toe, in mijn systeem. Ik creëer je 
opnieuw. – Maar misschien moeten we juist 
een eind maken aan het idee van de schaal. 
Elke reductie omzetten.
 Niet slechts instemmen met het recht op 
verschil, maar verder dan dat, met het recht 
op opaciteit, dat geen opsluiting in een 
ondoordringbare autarkie is, maar subsis-
tentie in een niet te reduceren singulariteit. 
Opaciteiten kunnen samen bestaan, samen-
vloeien, weefsels op touw zetten. Om deze 
weefsels echt te begrijpen, moet men zich 
concentreren op de textuur van het stra-
mien en niet op de natuur van de bestand-
delen. Misschien moet men voor een tijdje 
afzien van de oude obsessie om het wezen 
van naturen te betrappen. De aanzet geven 
tot zo’n beweging, die niet verwijst naar de 
Mensheid, maar naar het heuglijke uiteen-
lopen van de mensheden, zou iets groots, 
iets grootmoedigs hebben. Het denkbeeld 
van het zelf  en het denkbeeld van de ander 
heeft er afgedaan in zijn dualiteit. Elke 
Ander is een burger en niet langer een bar-
baar. Wat hier is, is open, even open als dit 
daar. Ik kan niet van het ene naar het ande-
re projecteren. Het hier-daar is het stra-
mien, dat geen grenzen op touw zet. Het 
recht op opaciteit zou geen autisme instel-
len, maar de Relatie echt grondvesten, in 
vrijheden.

Ze zeggen me dan: ‘U die zo stil uw poëtica’s 
in deze kraters van opaciteit oppot, u die zo 
kalm het wonderlijke ophelderingswerk dat 
door het Westen werd verwezenlijkt meent 
achter u te laten – u blijft te pas en te onpas 
over dit Westen spreken.’ – ‘Waarover zou u 
dan willen dat ik het om te beginnen heb, 
afgezien van die transparantie die meende 
ons te kunnen reduceren? Want als ik dáár 
niet begin, zou u me al snel zien wegkwij-
nen, krampachtig en machteloos, in het 
pruilerige gezeur van een kinderachtige 
weigering. Ik begin dus daar. Wat mijn iden-
titeit betreft, dat los ik zelf  wel op.’ Er moet 
een dialoog zijn met het Westen, dat voor 

het overige met zichzelf  tegenstrijdig is (dit 
is de tegenwerping die ik gewoonlijk te 
horen krijg als ik het over culturen van het 
Een heb); we moeten er het complementaire 
discours aan toevoegen van wie wil mee-ge-
ven.2 En ziet u niet dat wij verwikkeld zijn in 
zijn wording?
 Beschouw slechts de hypothese van een 
christelijk Europa, dat zeker is van zijn 
Recht, dat zich weer heeft verenigd in zijn 
herstelde universaliteit, dat dus zijn krach-
ten opnieuw in een ‘universele’ waarde 
heeft omgezet – en een driehoek vormt met 
de technologische macht van de Verenigde 
Staten en de financiële soevereiniteit van 
Japan – en u kan zich een beeld vormen van 
de stilte en de onverschilligheid die de 
komende vijftig jaar (als we het in een getal 
mogen uitdrukken) de problemen, de afhan-
kelijkheden en het chaotische lijden van de 
landen van het Zuiden nietig zullen verkla-
ren.
 Bedenk ook dat het Westen zelf  de varia-
belen heeft voortgebracht die zijn indruk-
wekkende traject telkens weer hebben 
tegengesproken. Om die reden is het geen 
monoliet en stevent het ongetwijfeld op ver-
warring af.3 De vraag is alleen op welke 
wijze dat zal gebeuren: via participaties of  
via de oude belastingen. En ook al zouden 
we ons geen enkele illusie maken over de fei-
ten, toch beginnen we ze door deze vraag te 
stellen al te veranderen.

Het opake is niet het duistere, maar het kan 
dat wel zijn en ook als zodanig aanvaard 
worden. Het is het niet-reduceerbare, dat de 
onwrikbaarste waarborg is voor participa-
tie en samenvloeiing. We staan hier ver af  
van de opaciteiten van de Mythe of  het 
Tragische: hun duister brengt uitsluiting 
mee en hun transparantie is op ‘begrijpen’ 
gericht. In dit werkwoord begrijpen is er de 
beweging van handen die het omliggende 
grijpen en het tot zichzelf  terugbrengen. 
Een gebaar van opsluiting, zo niet toe-eige-
ning. Laten we de voorkeur geven aan het 
gebaar van het mee-geven, dat ten slotte toe-
gang geeft tot de totaliteit.

Op dit punt moet ik wat uitleg geven over 
deze totaliteit waar ik zo’n zaak van heb 
gemaakt. Het idee van totaliteit, zoals dat zo 
schitterend door het westerse denken is uit-
gedrukt, wordt bedreigd door onbeweeglijk-
heid. Wij hebben beweerd dat de Relatie een 
open totaliteit is, die zelf  in beweging is. Dat 
betekent dat, als we het op deze manier con-
strueren, we van dit idee het principe van 
eenheid aftrekken. Het geheel – le tout – is 
hier niet het doel van de delen: want veel-
voudigheid in de totaliteit is geheel en al 
diversiteit. Laten we dat opnieuw, en op een 
opake manier, verwoorden: het idee op zich 
van totaliteit is een belemmering voor de 
totaliteit.
 We hebben de poëtische kracht al gefor-
muleerd. We zien haar als iets dat uitwaai-
ert en het opslorpende concept van eenheid 
vervangt: het is de opaciteit van het diverse 
die de ingebeelde transparantie van de 
Relatie bezielt. Het imaginaire draagt niet 
de dwingende eisen van het idee mee. Het is 
een voorafbeelding van de werkelijkheid, 
zonder dat het deze a priori determineert.
 Het denkbeeld van de opaciteit leidt me af  
van de absolute waarheden waarvan ik de 
bewaarder meende te zijn. Het zorgt er zeker 
niet voor dat ik me ga opsluiten in nutte-
loosheid en nietsdoen, maar relativeert alle 
mogelijkheden tot handelen in mij, omdat 
het me gevoelig maakt voor de limieten van 
elke methode. Gaat het erom overkoepelen-
de algemene ideeën te ontwikkelen? Koppig 
vast te houden aan het concrete, aan de wet 
van het feit, aan de preciesheid van het 
detail? Iets dat schijnbaar minder belangrijk 
is, op te offeren in naam van de doeltref-
fendheid? Het denkbeeld van de opaciteit 
behoedt me voor eenduidige trajecten en 
onomkeerbare keuzen.
 Wat mijn identiteit betreft, dat los ik zelf  
wel op. Met andere woorden, ik zal niet toe-
laten dat ze in een of  andere essentie wordt 
klemgezet of  in een of  ander amalgaam 
wordt vermengd. Dat ze op sommige plaat-
sen duister voor me is, daar leg ik me zonder 
tegenzin bij neer; dat ze me verrast, bete-
kent niet dat ik haar opgeef. Menselijke 
gedragingen zijn van nature fractaal. Als 

we ons daar bewust van worden en deze 
gedragingen niet langer terugbrengen tot 
de duidelijkheid van een transparantie, 
maken we ze misschien minder zwaar om te 
dragen voor het individu, voor zover dit 
begint met zijn eigen motieven niet te 
‘be-grijpen’ en zich op die manier te demon-
teren. Het richtsnoer voor het handelen 
(wat ethiek wordt genoemd, of  ideaal, of  
eenvoudigweg logische relatie) zou erbij 
gebaat zijn – zou echt aan duidelijkheid 
winnen – als het niet in de vooropgezette 
transparantie van universele modellen 
werd vermengd. Het richtsnoer voor elk – 
individueel of  gemeenschappelijk – hande-
len zou erbij gebaat zijn als het zich zou ver-
volmaken in het beleefde van de Relatie. Dat 
is het stramien waarin de ethiek wordt uit-
gedrukt. Alle moraal is een utopie. Maar 
deze moraal zou slechts utopisch worden 
als de Relatie zelf  in een absolute mateloos-
heid van de Chaos zou zijn afgegleden. De 
gok is dat Chaos orde en wanorde is, mate-
loosheid zonder een absolute, lot en wor-
ding.

Ik kan me dus de opaciteit van de ander 
voor mij voorstellen, zonder dat ik hem mijn 
opaciteit voor hem verwijt. Om me solidair 
met hem te voelen, om met hem te bouwen, 
om te houden van wat hij doet, hoef  ik hem 
niet te ‘begrijpen’. Ik hoef  niet te proberen 
om de ander te worden (om anders te wor-
den) of  om hem naar mijn beeld te ‘maken’. 
Deze projecten van transmutatie – zonder 
zielsverhuizing – zijn voortgekomen uit de 
ergste arrogantie en de grootste generositeit 
van het Westen. Ze wijzen naar het lot van 
Victor Segalen.
 De dood van Segalen is niet slechts een 
fysiologische uitkomst. We herinneren ons 
zijn ontboezeming, in de laatste dagen van 
zijn leven, over de haveloze toestand van 
zijn lichaam: hij slaagde er niet in de kwaal 
te diagnosticeren of  de aftakeling te beheer-
sen. Allicht zullen we ooit, met behulp van 
de medische vooruitgang en een lijst met 
symptomen, te weten komen waaraan hij is 
gestorven. En allicht hebben ze in zijn 
entourage wel eens gezegd dat hij aan een 
soort algemene uittering ten onder is 
gegaan. Maar volgens mij is hij gestorven 
aan de opaciteit van de Ander, aan de onmo-
gelijkheid om de transmutatie waar hij van 
droomde te voltooien.
 Zoals elke Europeaan van zijn tijd was hij 
doordrongen van een niet te verwaarlozen, 
hoewel onbewuste, dosis etnocentrisme. 
Maar hij was ook, veel meer dan zijn tijdge-
noten, bezeten van die absolute, onvolledige 
generositeit die hem ertoe dreef  zichzelf  
elders te verwezenlijken. Hij leed onder deze 
vervloekte contradictie. Omdat hij niet kon 
weten dat een overdracht in transparantie 
tegen zijn project inging, terwijl respect 
voor de wederzijdse opaciteiten het juist zou 
hebben verwezenlijkt, is hij heroïsch wegge-
teerd in de onmogelijkheid om Anders te 
zijn. De uitkomst van de opaciteiten is de 
dood: daarom verlaat haar idee ons nooit.

Als opaciteit bovendien een Recht instelt, 
zou dat het teken zijn dat ze een politieke 
dimensie heeft gekregen. Een schrikbarend 
perspectief, minder gevaarlijk misschien 
dan de dwalingen waar zoveel zekerheden 
en zoveel heldere, zogenaamd lucide waar-
heden toe hebben geleid. De uitwassen van 
deze politieke zekerheden zouden gelukkig 
beteugeld worden – niet door het gevoel dat 
alles nutteloos is, maar dat er grenzen zijn 
aan de absolute waarheid. Hoe kunnen we 
deze grenzen aangeven zonder in scepticis-
me te vervallen of  verlamd te raken? Hoe 
kunnen we de radicaliteit die inherent is 
aan politiek verzoenen met het stellen van 
vragen waar de relatie niet buiten kan? 
Slechts door in te zien dat het onmogelijk is 
om wie dan ook te reduceren tot een waar-
heid die hij niet zelf  heeft voortgebracht. 
Met andere woorden, in de opaciteit van zijn 
tijd en zijn plaats. De stadstaat van Plato is 
voor Plato, de visie van Hegel voor Hegel, de 
stad van de griot voor de griot. Het is niet 
verboden om ze als een samenvloeiing – een 
ontmoetingspunt – te zien, zonder ze tot een 
brij te vermengen of  tot elkaar te reduceren. 
Want diezelfde opaciteit bezielt ook elke 
gemeenschap: wat ons voor altijd samen-
brengt en ons voorgoed onderscheidt. 

Algemene instemming met bijzondere opa-
citeiten is het eenvoudigste equivalent van 
niet-barbarij.

Wij eisen voor iedereen het recht op opaci-
teit op.

Noten van de vertaler
 1 ‘Reductie’ vertaalt réduction (zie ook: 

‘reduceren’, ‘reduceerbaar’). De Franse – en 
specifiek glissantiaanse – termen hebben een 
iets rijker betekenisveld dan de Nederlandse, 
dat in vertaling moet meeklinken. Min of  meer 
zoals in het Nederlands betekent réduire eerst: 
terugbrengen tot een vorige, eenvoudiger 
vorm, tot een lager peil (‘verlagen’, 
‘verkleinen’, ‘verminderen’) of  onder een 
bepaald gezag (‘onderwerpen’). Vervolgens 
heeft de term in het Frans ook de betekenis van 
‘vernietigen’ en ‘onderdrukken’. Ten slotte 
klinken in Glissants gebruik van de term 
ongetwijfeld ook de imperiaal-koloniale 
reducciones jesuíticas mee, de jezuïetenreducties 
of  -missies, die vanaf  de zestiende eeuw 
opduiken in de Caraïben en Zuid-Amerika.

 2 ‘Mee-geven’ vertaalt donner avec. Donner avec 
moet als tegenhanger van de Franse term 
com-prendre, ‘begrijpen’, gelezen worden. 
Comprendre is gevormd op basis van het 
Latijnse com-prehendere, dat bestaat uit 
con- (‘samen-’ of  ‘met-’) en prehendere 
(‘nemen’, ‘grijpen’). Voor Glissant is dit 
com-prendre een be-grijpen dat toe-eigenend en 
roofzuchtig is, dat in beslag neemt en 
transparantie najaagt. Het staat tegenover een 
vorm van begrijpen die de generositeit van de 
Relatie meedraagt: donner avec, ‘samen-geven’, 
‘geven-met’, kortom mee-geven. ‘Donner avec 
brengt het concept van het begrijpen binnen in 
de wereld van de Relatie…’, stelt Betsy Wing, 
Glissants Engelse vertaler. Donner kan verder 
ook de betekenis hebben van ‘uitzien op’ (zoals 
een open venster ‘uitziet’ op zee) en van 
‘toegeven’ of  ‘meegeven’ (zoals een boom 
‘meegeeft’ in een storm om niet te worden 
uitgerukt).

 3 Emmêlement, ‘verwarring’: ‘Creolisering is een 
van de vormen van de glissantiaanse 
verwarring’ (Alain Ménil).

Vertaling uit het Frans: Joost Beerten

‘Pour l’opacité’ verscheen in Édouard 
Glissant, Poétique de la Relation. Poétique III, 
Parijs, Gallimard, 1990, pp. 203-209.  
© Éditions Gallimard, 1990.

Voor de opaciteit
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Kleine geschiedenis van de zonnebril
Over Cool Shades. The History and Meaning of  Sunglasses van Vanessa Brown

ANNELOT PRINS

Hoewel dokters sinds de achttiende eeuw 
nu en dan brillen met gekleurde glazen 
voorschreven, werd de zonnebril pas in de 
jaren twintig van de vorige eeuw een mode-
accessoire. In 1925 liet het tijdschrift Vogue 
zijn lezers kennismaken met ‘de vrouw van 
de toekomst’. Op de cover stond een teke-
ning van een androgyn aandoende vrouw, 
leunend tegen een grote auto, met een zon- 
en stofwerende bril op haar voorhoofd. De 
boodschap was duidelijk: de vrouw van de 
toekomst moest actief  zijn, immer vooruit-
kijken en dol zijn op snelle, moderne tech-
niek. Het is geen toeval dat de zonnebril 
juist in die jaren zo populair werd. De zon-
nebril is niet alleen een product van de 
moderne samenleving die ‘de vrouw van de 
toekomst’ presenteerde, maar biedt boven-
dien bescherming tegen diezelfde moderne 
maatschappij en de constante overprikke-
ling die ermee gepaard gaat. De glazen voe-
gen een extra laag toe tussen iemands blik 
en de snel veranderende buitenwereld; ze 
verlenen de vrouw een vorm van opaciteit. 
De drager laat zien dat ze zich weet aan te 
passen aan de nieuwste ontwikkelingen.
 In de snelgroeiende steden leefden aan het 
einde van de negentiende eeuw steeds meer 
mensen samen op steeds kleinere oppervlak-
tes. Niet alleen woonden ze in dezelfde 
appartementencomplexen, ook reisden ze 
plots samen in nieuwe uitvindingen zoals de 
tram en de trein. ’s Avonds vermaakten ste-
delingen zich in drukke nachtclubs en bio-
scopen, en op zondagen bewogen ze zich en 
masse door de straten en parken. In 1903 
schreef  Georg Simmel een essayistische stu-
die over het effect van het drukke stadsleven 
op de geestelijke gezondheid, getiteld Die 
Großstädte und das Geistesleben. Simmel 
vreesde dat continue overprikkeling onver-
mijdelijk zou leiden tot zenuwinzinkingen. 
Dit idee van het gevaar van stedelijke over-
prikkeling leidde niet alleen bij Simmel tot 
zorgen. In de jaren twintig werden er, met 
name in vrouwentijdschriften, veel artikelen 
gepubliceerd over zogenaamde ‘jarred ner-
ves’. Gespannen zenuwen waren een moder-
ne, stedelijke aandoening waar volgens de 
auteurs met name vrouwen door getroffen 
werden.
 Uit bescherming tegen deze moderne 
chaos, zo stelde Simmel, namen stedelingen 
een blasé houding aan. Het kapitalisme 
bood daar alle gelegenheid toe. Indien de 
wereld werd gereduceerd tot een kille kos-
ten-batenanalyse, hoefde de stadsbewoner 
niet meer emotioneel betrokken te zijn bij 
het leven van alledag. De afstandelijke hou-
ding hield ook een weigering in om te reage-
ren op prikkels en input van buitenaf, en 
idealiseerde een zekere hardheid en zelfs 
gevoelloosheid van het individu. Deze 
antisociale houding kwam voort, analy-
seerde Simmel, uit de wil tot zelfbehoud.
 Waar het leven in landelijke gebieden 
georganiseerd was in kleine, hechte 
gemeenschappen, werd het leven in de stad 
gekenmerkt door een drukte die een nood-
zakelijke afstandelijkheid vereiste. 
(Socioloog Erving Goffman zou later, in de 
jaren zeventig, spreken van ‘civil inattenti-
on’: een ‘beleefde achteloosheid’, een 
beleefd wegkijken, een anti-blik.) De zonne-
bril verschafte die afstandelijkheid, als een 
miniatuurpanopticum: de donkere, haast 
ondoorzichtige glazen bieden voyeuristi-
sche mogelijkheden. Of  de drager nou wel 
of  niet naar iets of  iemand kijkt, valt nooit 
met zekerheid vast te stellen. Bovendien 
verbergt de zonnebril bedoelingen en emo-
ties. Zo blijven de ogen – de vensters naar de 
ziel – verborgen, en worden eventuele teke-
nen van zwakte en kwetsbaarheid verhuld. 
Dit verbergen van emoties was volgens 
Simmel meer dan wenselijk. Emoties wer-
den in de moderne stad gezien als onhandi-
ge reflexen die vooruitgang in de weg staan. 
Een moderne zonnebril symboliseerde het 
superieure vermogen een wereld te trotse-
ren waarin oneindig veel ogen gedwongen 
naar elkaar keken. De uitputting als gevolg 
van al deze prikkels werd verhuld in de don-
kere, opake glazen van de zonnebril.

De zonnebril is een bij uitstek Amerikaans 
accessoire. Waar Europeanen het liefst klas-
se en afkomst etaleerden, kwam Amerika 
met een maakbaar alternatief  voor het 
tonen van status door middel van het begrip 
‘cool’. In Hollywood toonden acteurs en 
actrices door hun (grote) zonnebril tegelij-
kertijd hun succes en hun weerstand tegen 
dit succes. De zonnebril vormde een combi-
natie van weten dat je gezien wordt en een 
verzet tegen in ‘de kijker’ staan. Sterren 
droegen zonnebrillen om niet herkend te 
worden, maar belandden niettemin vaak 
met bril en al op paparazzifoto’s. Het gla-
mourrijke leven vol ambitie en spanning 
van filmsterren intrigeerde menig niet-ster, 
in Amerika én daarbuiten. De modekeuzes 
van sterren werden nauwkeurig bestu-
deerd. Vervolgens konden ook niet beroem-
de mensen zich presenteren als potentiële 
ster – door in de winkel de juiste keuzes te 
maken. Dat is nog altijd de regel: met de 
juiste aankopen kan iedereen zich een 
dandy of  filmster wanen.
 Cool maakte van de zonnebril echter ook 
een rebels instrument binnen de Ameri-
kaanse cultuur, waarin veel waarde werd 
gehecht aan hard werken en inzet tonen. De 
blasé zonnebrildrager weigerde zichtbaar 
ergens moeite voor te doen, en verzette zich 
impliciet tegen de levenslustige, opgetogen 
ideologie van de Amerikaanse droom. In 
plaats van streven naar succes, liet de coole 
zonnebrildrager desinteresse zien voor zulk 
soort idealen.
 Een iconische zonnebrildrager was Miles 
Davis. In Cool Shades, het boek dat Vanessa 
Brown in 2014 schreef  over de geschiedenis 
van de zonnebril, gaat het uitvoerig over 
Davis en andere zwarte Amerikaanse jazz-
artiesten. In de jaren veertig en vijftig van de 
vorige eeuw traden ze meestal op voor een 
uitsluitend wit publiek. In hun muziek bena-
drukten ze hun individualiteit; in hun jazz-
improvisatie lieten ze horen wie ze als muzi-
kant waren. Deze nadruk op individualiteit 
ging uit van zelfbeschikking: er bestaat geen 
individu zonder een claim op agency. En zelf-
beschikking was en is hét politieke strijd-
punt voor zwarte Amerikanen, in een land 
waar white supremacy tot de orde van de dag 
behoort.
 Voor Davis, die in 1957 het album Birth of  
the Cool uitbracht, was zijn cool een manier 
om te ontsnappen aan de dominante witte 
blik – een blik die dacht beslag op hem en 
zijn muziek te kunnen leggen. Met zijn zon-
nebril op en rug naar het publiek weigerde 
hij opzichtig te communiceren, en waar-
borgde zijn artistieke soevereiniteit. Davis 
toonde dat hij zich niet liet beïnvloeden door 
reacties uit het publiek. Sterker nog: hij liet 
zien dat hij helemaal niemand nodig had. 
Die houding perfectioneerde Davis in de loop 
der jaren. Kijk (bijvoorbeeld op YouTube) hoe 
hij tijdens een door Amnesty International 
georganiseerde festivaltour in 1986 het 
nummer ‘Burn’ speelt. Plaats van handeling 
is het stadion van de New York Giants. Davis 

beweegt over het podium in een fluwelen 
jasje met brede schouders en gestipte broek 
terwijl hij een rode trompet bespeelt. Hij 
draagt een grote zonnebril die zijn ogen vol-
ledig verhult en maakt geen contact met het 
publiek. Op de achtergrond zien we hier en 
daar iemand van de crew snel de snoeren 
waaraan zijn trompet verbonden is recht-
trekken. Davis loopt af  en toe achteruit en 
staat regelmatig met zijn rug naar het 
publiek. Waar de andere muzikanten op het 
podium zich duidelijk de armen uit het lijf  
spelen, continu oogcontact met elkaar 
maken en zo overduidelijk het plezier delen 
op hetzelfde podium te staan, oogt Davis 
afstandelijk, schijnbaar onaangedaan door 
zowel de muzikanten als het publiek.
 In hetzelfde jaar speelde hij op het 
Montreux jazzfestival. Ook hier staat hij met 
zijn rug naar het publiek te spelen. Hij 
draagt opnieuw dezelfde grote zonnebril die 
hij na de eerste gespeelde noten even 
omhoogduwt terwijl hij naar zijn collega’s 
kijkt. Daarna duwt hij de bril weer diep naar 
beneden met zijn rechterhand. Tussen de 
noten door geeft hij aanwijzingen aan de 
muzikanten, kauwend op een stuk kauw-
gom. Zijn eerste jasje is wit, een tweede jasje 
zwart-glitterend, zijn broek blijft het hele 
optreden van goud. Davis buigt zich diep 
over de trompet heen en kijkt naar de grond 
terwijl hij speelt. De cameramensen hebben 
moeite hem in beeld te krijgen. In alle shots 
valt een deel van Davis buiten beeld, alleen 
zijn rug is goed vast te leggen.
 Hoewel ook de andere bandleden een zon-
nebril droegen, wellicht in een poging iets 
van Davis’ aura over te nemen, bezat geen 
van hen zoveel ‘cool’. Zijn zonnebrillen 
dienden verschillende functies. In de meest 
praktische zin verhulde de zonnebril zijn 
ogen, waardoor het bijvoorbeeld lastiger 
werd om vast te stellen of  hij drugs had 
gebruikt. In filosofische zin onttrok de bril 
zijn ogen en daarmee zijn bedoelingen aan 
het zicht van het publiek. Deze ‘onleesbaar-
heid’ was een essentieel onderdeel van 
Davis’ roem.
 De zichtbaarheid van de blik heeft natuur-
lijk alles van doen met macht. Wie kijkt er en 
wie wordt bekeken? Wie laat zich bekijken, 
en wie weigert dat pertinent? Met een zon-
nebril kun je ontsnappen aan de oordelende 
blik van de ander. Donkere, opake glazen 
symboliseren een weigering deel te nemen 
aan een ongelijke maatschappij, en bouwen 
een afstand in tussen het (marginale) zelf  
en de (dominante) ander. 
 Zwarte jazzmuzikanten, of  de latere acti-
visten binnen emancipatiebewegingen als 
de Black Panthers, waren niet de enigen die 
de zonnebril gebruikten om aan hun verzet 
tegen de heersende (witte) macht uitdruk-
king te geven. Vanaf  de jaren veertig, zo 
schrijft Vanessa Brown, gebruikten de femme 
fatales uit de Amerikaanse film noir de zon-
nebril om een vrouwelijk zelfbewustzijn te 
etaleren. Mede als reactie op de maatschap-
pelijke paniek over de toenemende emanci-

patie nam de zonnebril dragende femme 
fatale de (masculiene) positie van voyeur 
aan, een positie die haaks stond op een klas-
sieke, passieve vrouwelijkheid. De bril sloot 
de vrouw af  voor de evaluerende blik van de 
ander en speelde tegelijkertijd met ambigue, 
panoptische krachten. Zo bemeesterde de 
vrouw haar eigen imago, de situaties waarin 
ze zich bevond en de relaties die ze aanging. 
Deze vrouw had lak aan het oordeel van de 
ander. Ze gaf  te verstaan dat ze geen angst 
kende en dat ze haar seksualiteit omarmde 
en waar nodig inzette als vorm van machts-
uitoefening en manipulatie.
 Ook de beatgeneratie, met schrijvers als 
Jack Kerouac, Allen Ginsberg en William S. 
Burroughs, onderhield een innige band met 
de zonnebril. De beatniks zagen er groezelig 
uit, met ongekamde haren en donkere zon-
nebrillen, waarmee ze expliciet hun onver-
schilligheid toonden ten aanzien van de 
sociale regels van het Amerika van de jaren 
vijftig. Ze omarmden de outsiderpositie 
(‘being beat’) en richtten zich op de keerzij-
de van de (upbeat) Amerikaanse droom. Ze 
namen publiekelijk afscheid van hét geloof  
van het liberale kapitalisme: de eindeloze 
heruitvinding van het individu en de natie.
 De zonnebrillen van de beatniks duidden 
dus, net als de zonnebrillen van de femme 
fatales en de jazzmuzikanten, op maat-
schappelijk protest, maar ironisch genoeg 
schiepen ze ook ruimte voor een ‘markt-
overname’ van het begrip cool (en de zon-
nebril) na de jaren zestig. In Cool Shades stelt 
Brown dat de beatniks alles overnamen – en 
alles konden overnemen – van de zwarte 
jazzmuzikanten, die ze expliciet noemden 
als bron van inspiratie, behalve de discrimi-
natie en uitsluiting die deze muzikanten ten 
deel viel. De levenshouding van de beatniks 
kwam voort uit een afwijzing van het sterk 
gestegen consumentisme van de jaren vijf-
tig en zestig, en was zeker politiek van aard, 
maar die politieke inhoud ging snel verloren 
toen cool de mode werd; een zonnebril kon 
eenvoudig worden aangeschaft, een politie-
ke overtuiging niet.
 De stijl van de beatniks werd binnen korte 
tijd gecommercialiseerd en te koop aangebo-
den in grote warenhuizen. In de Amerikaanse 
consumentenmaatschappij was het nooit 
eerder zo makkelijk om er ‘cool’ uit te zien, 
zonder ook maar een seconde te hoeven 
nadenken over de onderliggende beweegre-
denen of  de politieke boodschap.
 Het is niet vreemd dat de beatniklook 
aansloeg. Het rijke Amerika was weliswaar 
als wereldmacht uit de Tweede Wereldoorlog 
tevoorschijn gekomen, maar er heerste veel 
angst en bezorgdheid. Door de atoombom 
zag de toekomst er somber uit. Cool werd in 
dit klimaat zowel een stijl die zich verzette 
tegen het consumentisme en kapitalisme, 
als een stijl die het consumentisme beli-
chaamde. In de jaren zestig ontstond een 
trend die tot vandaag zichtbaar is: het kapi-
talistisch consumentisme absorbeert tegen-
culturen door zelfs het protest ertegen op te 
nemen in de marketing van mainstream-
producten. Het gevolg: eenmaal op de win-
kelschappen wordt radicale politiek ont-
daan van elke radicale lading. 
 De koning van cool consumentisme is 
zonder twijfel Andy Warhol. Bij hem bood 
de zonnebril niet langer bescherming tegen 
de dominante krachten van de wereld, 
maar ging het er juist om die wereld hedo-
nistisch te vieren en de eigen identiteit te 
bepalen. Warhol vormde een kunstzinnige 
weergave van wat postmoderne denkers 
beargumenteerden: individuele identiteit is 
niet alleen een flexibel begrip, maar is 
bovendien meerstemmig, veelvoudig en 
gefragmenteerd. Identiteit komt tot stand 
via de (discursieve) uitoefening ervan; de 
show en vertoning van identiteit zijn feite-
lijk het enige dat een identiteit bij elkaar 
houdt.
 Warhol personifieerde dit gedachtegoed 
en ging zelfs een stap verder. In zijn persona 
belichaamde hij het idee dat identiteit niet 
aangeboren of  inherent aanwezig is – er zat 
bij hem niet langer een idee van ‘het ware 
zelf ’ verborgen onder zijn ‘performance’. In 
het postmoderne tijdperk ontdeed hij zich 
van een romantisch concept als authentici-

Miles Davis en Cecily Tyson op Schiphol, 27 april 1982
Nationaal Archief, foto Marcel Antonisse/Anefo
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teit en richtte zich op wat wellicht identi-
teitsmanagement kan worden genoemd.
 Warhol etaleerde niet de protest-cool van 
de jazzmuzikanten of  de outsideresthetiek 
van de beats. Zijn look kenmerkte zich door 
de complete afwezigheid van kritiek. Warhol 
accepteerde de emotionele afstandelijkheid 
die de zonnebril impliceerde, een afstande-
lijkheid die de harde kapitalistische 
Amerikaanse maatschappij vereiste. Door 
zijn zonnebril ontdeed hij zich van elke 
kwetsbaarheid en emotie. Hij werd bekend 
om de kille, lege blik waarmee hij de wereld 
in leek te kijken. Als geen ander wist hij zo’n 
stijlvolle leegheid te produceren.
 Het dichtst in de buurt bij Warhols ver-
schijning komt wellicht nog de dandy. Die 
toonde aan het einde van de achttiende 
eeuw – als verzet tegen de Franse revolutie 

– een nieuwe variant van een aristocratisch 
voorkomen. De dandy was nonchalant, 
onverschillig en toonde geen emoties. Hij 
was een en al vertoon van een achteloze 
superioriteit. De dandy wilde het product 
worden van zijn eigen stijlcreatie. Hij wilde 
de aandacht trekken, en het artificiële en de 
moeiteloosheid van de creatie benadrukken.
Warhol stond onverschillig tegenover het 
onderscheid tussen waarheid en leugen, 
echt en nep. Hij weigerde verantwoordelijk-
heid te nemen voor zoiets als ‘betekenis’ en 
richtte zich in plaats daarvan volledig op 
het verkrijgen van zoveel mogelijk roem. 
‘Als u mij oppervlakkig wilt noemen zal ik 
mezelf  glorieus oppervlakkig maken,’ was 
zijn reactie op de wereld waarin hij leefde. 
‘Ik ben een buitengewoon oppervlakkig 
persoon’, is wellicht zijn bekendste citaat. 

De ethiek van cool, veruitwendigd door de 
zonnebril, werd vervangen door de nihilisti-
sche afwezigheid van betekenis of  bedoe-
ling. Warhols cool belichaamde de ultieme 
manier om jezelf  los te wringen van welke 
verantwoordelijkheid dan ook – ook de ver-
antwoordelijkheid voor wat je voelt, weet of  
doet. Het was een reactie op de postmoder-
ne implosie van beelden waarin geen enkele 
betekenis er nog toe leek te doen. Warhol 
stelde simpelweg: ‘Het is te moeilijk om nog 
ergens iets om te geven.’ Elke kwetsbaarheid 
wordt gênant gevonden, een teken van 
onvolwassenheid.
 Deze houding zou je kunnen vergelijken 
met de neostoïsche levenshouding, die zeker 
de laatste jaren weer in populariteit toe-
neemt. Dat lijkt opnieuw een reactie op 
technologische veranderingen die ervoor 

zorgen dat we aan steeds meer beelden en 
verhalen worden blootgesteld, en dus aan 
allerlei mensen (en dieren) om wie we zou-
den moeten geven. Als op al deze prikkels 
gereageerd moet worden, kan een mens ten 
onder gaan. De oplossing reikte Georg 
Simmel al aan: men claimt gevoelloosheid 
en geeft die vorm met behulp van een 
ondoordringbare muur, opgetrokken uit 
zelfbeschermende ironie en emotionele ont-
hechting. Een zonnebril draag je zelfs als de 
zon niet schijnt.

Cool Shades. The History and Meaning of  
Sunglasses van Vanessa Brown verscheen 
in 2014 bij Bloomsbury, Londen.

DANIËL ROVERS

In de begindagen was de computer een log 
en omvangrijk elektronisch ‘berekenappa-
raat’, deels met geheimen omsluierd, deels 
badend in het licht van de openbaarheid. De 
Electronic Numerical Integrator and Computer 
(ENIAC) kwam voort uit experimenten om 
het bereik van de eerste generatie atoom-
bommen te calculeren, waarna het toestel 
in 1950 door meteorologen werd gebruikt 
om het weer te voorspellen, 24 uur op voor-
hand. Foto’s laten een kamer vol schake-
laars, draden en buizen zien, waartussen 
mannen en vrouwen notities maken of  
lezen: een toonbeeld van transparantie, al 
blijft de werking van de reusachtige machi-
ne opaak.
 Eind jaren veertig liet IBM in New York de 
Selective Sequens Electronic Calculator (SSEC) 
bouwen – een computer, maar het apparaat 
werd ‘calculator’ genoemd, dat klonk 
geruststellender. Om de zorgen van het 
publiek weg te nemen – hun banen stonden 
op het spel, en wie weet welke snode plan-
nen dat apparaat kon smeden – werd de 
SSEC opgesteld in een voormalige schoe-
nenwinkel, vlakbij het IBM-hoofdkantoor. 
De helder verlichte ruimte werd zo transpa-
rant mogelijk ingericht, met bedie-
ningspanelen in roestvrijstaal; op de – gere-
toucheerde – fotografische beelden heersen 
rust en overzicht. Aanvankelijk werd de 
SSEC gebruikt om maanstanden te bereke-
nen voor het ruimteprogramma van de 
NASA, maar algauw deed de machine 
dienst – in het grootste geheim – bij de ont-
wikkeling van de waterstofbom.
 En dan was er nog Whirlwind, ontwik-
keld aan het Massachusetts Institute of  
Technology (MIT) om luchtbewegingen te 
voorspellen voor vluchtsimulaties. Later 
vormde het de basis van het computersys-
teem SAGE dat het Amerikaanse luchtruim 
tegen een aanval met kernraketten moest 
beschermen. De foutenmarge was schrikba-
rend hoog: rondtrekkende zwermen vogels 
werden voor Sovjet-bommenwerpers aan-
gezien. Het inspireerde Stanley Kubrick tot 
de film Dr. Strangelove or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb.
 In New Dark Age. Technology and the End of  
the Future schrijft James Bridle een even frag-
mentarische als kritische geschiedenis van 
het computertijdperk. Hij bekritiseert het 
computationele denken, en dan vooral het 
optimisme waarmee de digitalisering de afge-
lopen decennia werd ingeluid en gevierd. 
Eerst was er internet, daarna sociale media, 
en nu wordt er hoog opgegeven van artificië-
le intelligentie, waarbij misschien het inmid-
dels befaamde citaat van A.I.-onderzoeker 
Pedro Domingos leidend mag zijn: ‘Mensen 
zijn bang dat computers te slim worden en de 
wereld overnemen, terwijl het probleem fei-
telijk is dat ze te dom zijn en de wereld allang 
hebben overgenomen.’
 Bridle stelt dat we van jongs af  aan heb-
ben geleerd dat computers de wereld effici-
enter maken. Maar als we de geschiedenis 
van de computer bekijken, zien we toene-
mende onwetendheid, gekoppeld aan verre-
gaande machtsconcentraties. Het bedrijf  
Tinder heeft bijvoorbeeld een (verslavende) 

app ontwikkeld die niet alleen assisteert bij 
de hofmakerij – een eeuwenoude en zelfs 
ouderwetse activiteit – maar die ook enorm 
veel oplevert. Wie eenzaam is, kan direct 
contact leggen en zich met wat goede wil 
begeerd weten. Ondertussen deelt het algo-
ritme cijfers uit, zonder medeweten van de 
gebruikers. Op die manier krijgen zessen 
vooral andere zessen te zien, en treffen 
negens andere negens. Waarop zijn die cij-
fers gebaseerd? Ook is het zo dat oudere 
vrouwen veel minder succes hebben, en 
lagere cijfers krijgen, dan mannen van 
dezelfde leeftijd. Zo wordt seksisme in het 
systeem ingeschreven. 
 Grote techbedrijven vormen monopolies, 
zodat concurrenten worden weggedrukt of  
opgekocht. Belasting wordt weggesluisd via 
belastingparadijzen, waaronder Nederland, 
terwijl er wel wordt geprofiteerd van publie-
ke voorzieningen zoals scholen, wegen en 
ziekenhuizen. Zo groeit de groep van de 0,1 
procent superrijken, die in Amerika 22 pro-
cent van de welvaart bezit, zoals Thomas 
Piketty aantoonde in Kapitaal in de 21ste 
eeuw – een verdeling die grofweg overeen-
komt met het jaar 1916. 
 Het heeft niet alleen tot een financiële, 
maar ook tot een ecologische ramp geleid. 
Ooit heette internet de ‘elektronische snel-
weg’, en men zou dan haast vergeten dat 
energie nog altijd vooral met fossiele brand-
stoffen wordt opgewerkt. Datacentra zijn bij 
elkaar opgeteld even schadelijk als de lucht-
vaartindustrie; in Amsterdam werden ze 
dichtbij het internetknooppunt in de 
Watergraafsmeer gebouwd, zonder dat 
iemand echt door had hoeveel stroom ze 
slurpen. Het idee was duizenden huishou-
dens van warmte te voorzien, maar daar-
van is voorlopig niets in huis gekomen. Het 
nadeel van de cryptomunt Bitcoin is onder-
tussen bekend, nog los van monetaire 
aspecten: die munt laten draaien vergt 
evenveel energie als een middelgroot land 
per jaar nodig heeft. Ook een uurtje 
YouTube kijken kost bakken energie, veel 
meer dan bijvoorbeeld het lezen van een 
tekst, op papier of  online. 
 Internet, stelt Bridle, liet mensen toe zich 
uit te drukken en verbinding te zoeken, 
maar tegelijk wakkerde het vervreemding, 
agressie en vijanddenken aan. De makers 
van anonieme filmpjes op YouTube krijgen, 
na bemiddeling door het Google dochterbe-
drijf  AdSense, een zeer klein bedrag (onge-
veer een halve cent) per duizend views 
betaald. Wie wereldwijd wil scoren, zal op 
de grote gemene delers moeten inspelen: 
het verlangen naar schokkende beelden, 
geweld, porno en heel veel sport. Ook kinde-
ren worden gelokt met filmpjes, de laatste 
jaren steeds vaker door een computer gege-
nereerd. Op den duur tast internet het den-
ken aan, aldus Bridle, en dan niet door aan-
dachts- en geheugenverlies, zoals Nicholas 
Carr in Het ondiepe (2011) schreef, maar 
doordat de toename van koolstofdioxide in 
de lucht (dat vrijkomt bij verbranding van 
fossiele brandstoffen) het denkvermogen 
reduceert, zoals onderzoek uit 2016 heeft 
aangetoond. Bridle schrijft: ‘Thinking of  cli-
mate change is degraded by climate change 
itself.’ En voegt daar als uitsmijter aan toe: 
‘The crisis of  global warming is a crisis of  

the mind, a crisis of  thought, a crisis in our 
ability to think another way to be. Soon, we 
shall not be able to think at all.’
 Op grond van de argumentatie in New 
Dark Age zou je kunnen stellen dat het den-
ken van de schrijver al door het nieuwe kli-
maat is beïnvloed. Bridles razendknap 
geschreven boek toont allerlei verontrus-
tende casussen, maar het bevat ook 
hak-op-de-takredeneringen, waarbij het 
ene voorbeeld naar het andere wordt toege-
schreven om de argumentatie rond te krij-
gen. In een kritische passage over heden-
daagse wetenschap hekelt Bridle het 
manipuleren van de statistiek en het zoge-
heten data dredging, waarbij alleen die resul-
taten worden gebruikt die de onderzoeker 
van pas komen, dat wil zeggen: die de hypo-
these bevestigen. Zelf  lijkt Bridle soms op 
een soortgelijke manier te argumenteren. 
Zo verbindt hij antiplagiaatprogramma’s 
met het frauduleuze werk van sociaalpsy-
choloog Diederik Stapel, en stapt vandaar 
over op het fenomeen van de informatie-
overvloed, in minder dan vijf  pagina’s. Het 
is een verleidelijke vorm van denken, of  
beter gezegd van presenteren, juist omdat de 
voorbeelden tot de verbeelding spreken.
 Dit soort teksten ontstaat wellicht wan-
neer je zoals Bridle (op zijn website wordt hij 
‘one of  the most influential people of  Britain’ 
genoemd) veel lezingen moet geven, en 
gevraagd wordt TED-talks te houden. 
Beelden, tekst en presentatie vormen een 
vloeiend geheel, waarvan het succes meteen 
blijkt uit het aantal views dat onder het film-
pje wordt vermeld. Bridles TED-betoog ‘The 
nightmare videos of  children’s YouTube – 
and what’s wrong with the internet today’ 
uit 2018 werd meer dan vijf  miljoen keer 
bekeken. Hoewel zijn boek veel beter 
geschreven is, en hechter gestructureerd, 
doet hij wat cultuurpessimistische oneli-
ners betreft – ‘The changing climate shakes 
not only our expectations, but our ability to 
predict any future at all’ – soms denken aan 
zijn collega-auteur/kunstenaar Hito Steyerl 
en haar eveneens bij Verso uitgegeven ver-
zameling technokritische teksten Duty Free 
Art (zie DWR 192). 
 New Dark Age is opgebouwd uit tien 
hoofdstukken die genoemd zijn naar ter-
men die met een C beginnen, zoals ‘Cloud’ 
en ‘Computation’. In het hoofdstuk over 
complexiteit, dat onder meer handelt over 
high frequency trading, het bewust chaoti-
sche algoritme in warenhuizen van 
Amazon, de digitale oorlogsvoering van 
Uber én door algoritmes gegenereerde tek-
sten, pleit Bridle voor meer Hermes en min-
der Prometheus in onze inrichting van de 
wereld. Hij zou meer reflexieve ambiguïteit 
en twijfel willen zien, en minder blind opti-
misme en eenduidigheid. Dezelfde para-
doxale vaststelling: in zijn eigen boek is niet 
zo gek veel dubbelzinnigheid of  twijfel te 
vinden, want daarvoor schrijft en denkt hij 
te journalistiek of  zelfs te sloganesk.
 Aan de andere kant: is er in ons taalge-
bied een auteur of  kunstenaar die tegelijk 
zo goed geïnformeerd én kritisch de techno-
logische (militaire) innovaties op de voet 
volgt? Die zich op meerdere fora mengt, en 
zich in verschillende media weet uit te druk-
ken? Dat zijn standpunten langzamerhand 

gemeengoed worden, daarvoor kun je hem 
alleen maar prijzen. Bridle keert zich met 
name tegen het bijkans blinde vooruit-
gangsoptimisme van de techsector, onder 
meer belichaamd door de CEO van Google, 
Eric Schmidt, die in 2013 – het jaar waarin 
Edward Snowden het grootschalige surveil-
lanceprogramma onthulde van met name 
de Amerikaanse inlichtingendiensten, met 
medewerking van bedrijven als Google – 
beweerde dat de genocide in Rwanda van-
daag de dag niet meer mogelijk zou zijn, 
omdat in het internettijdperk zo’n moord-
partij meteen zichtbaar wordt. Is de wereld 
eenmaal volledig transparant, leven we op 
een vredige planeet. Bridle brengt daar 
tegen in dat we al voor het internet er was 
veel konden zien: ook van de moordpartijen 
in Rwanda waren beelden beschikbaar. Het 
probleem was en is dat de wereld de neiging 
had en heeft om toe te blijven kijken.
 Het Verlichting-door-technologie-scenario 
is niet uitgekomen. Het tegendeel is het 
geval. De overvloed aan informatie die we 
krijgen te verwerken, zo stelt Bridle – en hier 
had hij de Italiaanse filosoof  Gianni Vattimo 
kunnen citeren, maar diens De transparante 
samenleving uit 1989 blijft ongenoemd – 
levert helemaal geen consensus of  een 
samenhangende wereldbeschouwing op. 
Als gevolg van al die beelden, berichten en 
informatiekanalen valt de wereld in kam-
pen of  ‘bubbels’ uiteen. De zogeheten 
post-feitelijke politiek weet daar slim en zon-
der scrupules gebruik van te maken.
 In een knap hoofdstuk (‘Conspiracy’) 
bespreekt Bridle de samenzweringstheorie-
en die er in Amerika en daarbuiten over 
zogeheten chem trails bestaan. Dat zijn, vol-
gens de aanhangers van deze theorie, de 
chemische middelen die door allerlei vlieg-
tuigjes in de atmosfeer worden gesproeid, 
met als doel de wil van het volk af  te zwak-
ken, waarbij er en passant allerlei nare ziek-
tes zoals alzheimer zouden ontstaan. Bridle 
haalt Fredric Jameson aan, die ooit stelde 
dat dergelijke theorieën een wanhopige 
poging vormen van mensen om de tijd 
waarin ze leven te snappen; een even wan-
hopige als botte methode om het laatkapita-
listische systeem tastbaar te maken. En dat 
in een tijd waarin de laatste versie van de 
World Cloud Atlas een nieuwe type wolk liet 
zien: de Cumulus homogenitus, ontstaan als 
gevolg van menselijke activiteit, door onder 
meer het vliegverkeer en de uitstoot van 
energiecentrales. Zulke reële veranderin-
gen, de dreiging zelfs van een veranderende 
aarde, terwijl ondertussen geheime dien-
sten de eigen burgers bespioneren, moet wel 
tot een fundamenteel wantrouwen leiden in 
de overheid. En dat kan funest uitpakken 
voor elke democratische samenleving. 
 Bridle: ‘We denken dat als we ergens licht 
op werpen, we daar controle over krijgen, 
maar het licht van de computer maakt ons 
machteloos.’

New Dark Age. Technology and the End of  
the Future van James Bridle verscheen in 
2018 bij Verso, Londen.

Alles zichtbaar, niets te zien
Over New Dark Age. Technology and the End of  the Future van James Bridle
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LAURA HERMAN

In tijden van transparantie is het onmodieus 
om te verdwijnen: onzichtbaarheid levert 
weinig of  niets op. Overheden en bedrijven 
willen zoveel mogelijk weten: gedachten, 
handelingen, opinies, voorkeuren, en vooral 
onze mate van beïnvloedbaarheid. Het gaat 
om een manipulatieve macht die teert op een 
vals gevoel van onafhankelijkheid en zelfbe-
schikking. Zichtbaar heid is niet langer een 
passieve maar actieve aangelegenheid, een 
moderne vorm van servitude volontaire. How 
to Disappear van Akiko Busch is een offensief  
tegen de dictatuur van de transparantie, en 
een poging om onzichtbaarheid te herwaar-
deren. In tegenstelling tot wat de titel doet 
vermoeden, is het boek geen handleiding om 
Walden-gewijs een teruggetrokken bestaan te 
leiden, of  te ontsnappen aan de alomtegen-
woordigheid van Big Data. Nergens biedt 
Busch sluitende antwoorden; haar essays 
zijn subjectieve betogen aangevuld met 
wetenschappelijke feiten. Poëzie en theorie 
tracht ze in evenwicht te houden. Het resul-
taat: meanderende bespiegelingen over de 
verdiensten en geneugten van onopgemerkt 
door de wereld te gaan, geschreven in een 
toegankelijke, bijwijlen vrijblijvende stijl.
 Het boek opent met beschrijvingen van de 
natuur, waar onzichtbaarheid een belang-
rijke voorwaarde is om te overleven. Vanaf  
een kijkplatform in een witte eik aan-
schouwt Busch het glooiende landschap 
van de Hudson Valley, met een ongekende 
diversiteit aan fauna en flora. Busch weet 
dat ze lang niet alles ziet: haar zicht beperkt 
zich tot een boog van honderdtwintig gra-
den. Ook de kleurenreeks die het menselijk 
oog kan zien is een fractie van het elektro-
magnetische spectrum. Bijen zien bijvoor-
beeld ultraviolette straling; andere dieren, 
zoals de ratelslang en de boomadder, kun-
nen infrarood waarnemen. ‘De hele wereld 
schittert met dingen die we niet kunnen 
zien,’ schrijft Busch.
 Al sinds het begin der tijden inspireert de 
onzichtbare wereld tot fabuleren, speculeren 
en ontdekken, en die prachtige menselijke 
kwaliteit dreigt verloren te gaan. In De oude 
vrouw en de katten, het recentste boek van 
J.M. Coetzee, debatteert Elizabeth Costello 
met haar zoon over de ziel van dieren: ‘Is 
onzichtbaarheid geen eigenschap?’ ‘Er 
bestaat niet zoiets als onzichtbare waarne-
mingsobjecten. Onzichtbaarheid is geen 
eigenschap van het object. Het is een eigen-
schap, een vermogen of  onvermogen, van de 
waarnemer. We noemen de ziel onzichtbaar 
als we haar niet kunnen zien. Dat zegt iets 
over ons. Het zegt niets over de ziel.’ Ook in 
dit boek wordt gesteld dat het primaat van 
de zichtbaarheid ertoe heeft geleid dat we 
niet meer in staat zijn helder te zien: we zien 
onszelf  niet meer, en de wereld waarin we 
leven evenmin. Onzichtbaarheid geldt als 
tegengif  voor de verblindende dwang ons-
zelf  voortdurend te tonen – niet als momen-
tane ontsnapping, maar als autonome con-
ditie met een eigen kracht en betekenis.
 Busch benadert haar fascinatie met uit-
waaierende voorbeelden. Van het ene dui-
kelt ze in het andere: onzichtbaarheidsman-
tels en magische ringen, de anonimiteit van 
de auteur(s) achter Elena Ferrante, 
Anonieme Alcoholisten, een MoMA-
tentoonstelling over stof, de uitvinding van 
de app Signal, het recht om vergeten te wor-
den, The Invisible Man (1897) van H.G. 
Wells, Robert Rauschenbergs Erased de 
Kooning Drawing (1953) en de unselfies van 
Alec Soth. Lange passages over de natuur, 
gedragen door stilistische elegantie en grote 
affiniteit met de buitenwereld, behoren, 
ondanks de soms naïeve verwondering, tot 
de beste delen van How to Disappear. In 
‘Across the Natural World’ is de natuur een 
en al mysterie, illusie en maskerade. Dat de 
natuur zich graag verstopt, wist Herakleitos 
al, maar dat verhullen is een vaardigheid 
die de eenentwintigste-eeuwse mens verlo-
ren heeft. Van camouflage en nabootsing in 
de dierenwereld kan de mens leren om, in 
plaats van voortdurend te willen opvallen 
en zich verbeten te onderscheiden, in de 
omgeving op te gaan. Roger Caillois 

beschouwde mimicry als even fundamen-
teel als het spel: de grens tussen het ik en de 
omgeving vervaagt.
 Verdwijnen kan ook via verwondering. Al 
zwevend in de stille diepten van de Caraïbische 
Zee, kijk je anders naar de wereld: ‘Wanneer 
we niets anders zien dan een enorme blauwe 
afgrond, wordt het mogelijk deze onbegrens-
dheid met vrijheid te associëren. We zijn ver-
bonden met onze omgeving en maken deel 
uit van een bredere wereld,’ schrijft Busch. 
Voor Busch is deze totale immersie, deze tij-
delijke verbondenheid met het aquatische 
leven, een helende, meditatieve ervaring: 
‘Ondergedompeld, ben ik een vluchteling 
van de zichtbare wereld.’
 Onze verhouding tot de wereld, en daar-
door tot onszelf, wordt verder verkend in 
‘The Invisible Friend’, waarin Busch schrijft 
over ‘de kindertijd’. Ze neemt als voorbeeld 
haar zoon, die als peuter twee gouden oor-
ringen door het raam gooide – een uiting 
van objectpermanentie, aldus Busch, een 
begrip uit de ontwikkelingspsychologie voor 
het voortschrijdende besef  dat objecten blij-
ven bestaan, ook als we ze niet meer zien. 
Een kind haalt plezier uit privacy, dagboe-
ken, geheimen, denkbeeldige vriendschap-
pen, maar ook uit het besef  dat je bij verstop-
pertje spelen altijd gevonden zal worden. 
Interioriteit is een voorwaarde om zelfbe-
wustzijn te ontplooien, maar ook om inter-
menselijke relaties te verkennen en empa-
thie te ontwikkelen: het inzicht dat er andere 
belevingen van de wereld mogelijk zijn.
 Daarmee worstelt de hedendaagse mens 
voortdurend, en objectpermanentie lijkt 
iets uit het verleden. Hoewel we offline niet 
in rook opgaan, primeert de onstuitbare 
drang om alles vast te leggen, te taggen en 
te delen. In ‘Invisible Ink’, een essay over het 
belang van onzichtbare inkt, blanco pagi-
na’s en vertrouwelijke informatie, gaat 
Busch in op de noodzaak om dingen onge-
schreven te laten, of  om ze uit te wissen. 
‘Het onuitgesproken woord heeft een eigen 
nauwkeurigheid.’ In het hoofdstuk 
‘Orlando’s Ring’ schrijft ze over het zestien-
de-eeuwse liefdesepos Orlando Furioso van 
Ludovico Ariosto, waarin een gestolen ring 
tot onzichtbaarheid kan leiden, en op die 
manier tot zowel geluk als tot tragiek. De 
kracht van dit juweel inspireert tot onge-
breidelde creativiteit, ongeremd denken en 
ingenieus handelen, en Orlando’s ring 
wordt een embleem voor de weldadige keuze 
voor onzichtbaarheid.
 Een andere ring, die van Gyges, schuift 
Busch handig onder de mat, hoewel ze er 
even voordien nog aandacht aan heeft 
besteed. Plato stelde reeds de vraag naar de 
impact van onzichtbaarheid op ons moreel 
kompas: in De ideale staat vertelt hij het ver-
haal van een herder, Gyges, die een ring 
vond waarmee hij zichzelf  onzichtbaar kon 
maken. Dankzij die eigenschap slaagde hij 
erin de koningin te verleiden, de koning te 
vermoorden, en diens plaats in te nemen. 
Het vermogen tot onzichtbaarheid maakt 
een rechtschapen mens blijkbaar onbe-
trouwbaar en corrupt. Dat Busch in haar 

betoog de ring van Orlando boven die van 
Gyges verkiest, illustreert niet alleen hoe ze 
onzichtbaarheid verdedigt als individuele 
weldaad, het brengt ook het fundamentele 
probleem van How to Disappear aan het 
licht. Enerzijds beseft Busch niet dat veel 
mensen in onze maatschappij niet naar 
onzichtbaarheid verlangen, maar ertoe ver-
oordeeld zijn; anderzijds lijkt ze nauwelijks 
onder ogen te zien dat ontsnappen aan de 
blik van de maatschappij ook tot misbruik 
kan leiden. In ‘The Anonymity Proposal’, 
een lofzang op de bevrijdende schoonheid 
van anonimiteit, erkent ze slechts terloops 
dat ook wreedheid het gevolg kan zijn van 
virtuele pseudoniemen, zoals cyberpesten 
en racisme op een forum als 4chan aanto-
nen. In ‘The Vanishing Self ’, een essay over 
onder meer de dementie van haar moeder, 
beweert Busch dat de uitspraak ‘ze zal nooit 
meer dezelfde zijn’ over iemand die lijdt aan 
alzheimer, ook van toepassing kan zijn op 
iemand die na een levendige droom wakker 
schiet, of  net een heftig boek gelezen heeft. 
‘Het beroofde haar van wat we beschouw-
den als haar identiteit,’ schrijft ze. ‘Dergelijke 
ideeën over identiteit zijn echter verouderd. 
[…] Het zelf  is voortdurend een vluchteling, 
altijd migrerend van de ene staat naar de 
andere.’ In ‘Rereading Mrs Dalloway’ stelt 
Busch dat oudere vrouwen enkel verdwij-
nen en vereenzamen als ze zich overgeven 
aan objectivering. Wie zich, net zoals Woolfs 
Clarissa Dalloway, als subject gedraagt, kan 
diepere banden met zichzelf  en de anderen 
smeden: ‘Een verminderd gevoel van zicht-
baarheid hoeft niet beperkend te zijn voor de 
ervaring. Geassocieerd met meer empathie 
en mededogen, leidt onzichtbaarheid tot 
een meer menselijke kijk op de wereld.’ 
Bevestigt zo’n uitspraak niet het cliché over 
de zorgende aard van vrouwen, die zichzelf  
met plezier wegcijferen? En worden de pro-
blematische kanten van de onzichtbare 
positie van alleenstaande en oudere vrou-
wen er automatisch door opgeschort?
 In een passage die obligaat overkomt geeft 
Busch terloops toe dat vrijwillige onzicht-
baarheid – digitale detox – een luxe is die 
niet iedereen zich kan permitteren, maar 
die is voorbehouden aan een professionele 
elite. Voor mensen ‘in de marge’ kan 
onzichtbaarheid synoniem staan met ver-
vreemding, ondervertegenwoordiging, uit-
sluiting en onderwerping. Het is een inzicht 
dat haar pleidooi inderdaad niet vooruit 
helpt, en het vervolg is intellectueel oneer-
lijk: ‘De associatie met sociale vervreemding 
en verwaarlozing, bracht een zware klap toe 
aan onzichtbaarheid. […] Is het mogelijk om 
deze betekenissen te overstijgen om grotere 
menselijke waarde in onzichtbaarheid te 
vinden?’ Dat kan zeker wanneer je in de 
Hudson Valley woont en zwemmen je hobby 
is, maar voor velen is een onzichtbaar 
bestaan een vaststaand feit eerder dan een 
keuze. Busch’ onzichtbaarheidsideaal is 
gebaseerd op individuele integriteit, en ze 
besteedt nauwelijks aandacht aan politieke 
manieren om collectieve vormen van 
onzichtbaarheid te bestrijden. Wat evenmin 

helpt is dat How to Disappear lijdt onder 
begripsverwarring. Zichtbaarheid en trans-
parantie zijn niet hetzelfde, zoals Busch 
geregeld suggereert: je kan onzichtbaar blij-
ven ook wanneer al je persoonlijke informa-
tie transparant wordt gemaakt. Transparan-
tie duidt vaak op een kenbaar lichaam, 
maar een mens is noch van glas gemaakt, 
noch de belichaming van cijfers en statistie-
ken. Het gekwantificeerde individu kan pas 
‘gezien’ worden wanneer het als volwaardig 
subject wordt behandeld en ‘bekeken’.
 How to Disappear bulkt van de voorbeelden 
en tegenvoorbeelden, maar die veelheid aan 
referenties kan niet verhullen dat onzicht-
baarheid in dit boek al te eenzijdig wordt ver-
heerlijkt. Busch springt voortdurend heen 
en weer, in een vaak incoherente wisselwer-
king tussen pastorale lyriek en gemakzuch-
tige technologiekritiek. De erudiete, goed 
onderbouwde passages krijgen dan plots een 
vervelende moraliserende toon. Op pagina 
zeven kan na een prachtige passage over de 
Hudson Valley het contrast niet groter zijn 
wanneer Busch vervolgt met een opsom-
ming van neologismen – van neuropolitics 
tot microcelebrity en van personal data mining 
tot post-privacy world. Busch trapt open deu-
ren in, gaande van de manieren waarop 
bedrijven zoals Cambridge Analytica onze 
gegevens misbruiken, tot de relatie tussen 
sociale media en narcisme, een pathologie 
die Christopher Lasch al in 1970 in The 
Culture of  Narcissism met betrekking tot de 
toenmalige media blootlegde. Zo lijkt het 
alsof  ze zelf  het slachtoffer wordt van de 
drang om de eigen zichtbaarheid te vergro-
ten dankzij het tentoonspreiden van kennis 
over technologische aangelegenheden waar 
ze vooral een hekel aan heeft.
 Hoe ernstig en verstrekkend de gevolgen 
van nieuwe technologieën ook mogen zijn, 
Busch’ betoog doet geregeld denken aan 
Beestenbos is boos. Zo staat How to Disappear 
in scherp contrast met het grondig weten-
schappelijk werk The Age of  Surveillance 
Capitalism van Shoshana Zuboff  uit 2018, 
waarin geen kritiek wordt geleverd op de 
technologie zelf  – want die kan leiden tot 
gemeenschapsvorming, activisme en uit-
wisseling – maar op de manier waarop 
bedrijven technologie hebben gekaapt. ‘Als 
we het surveillancekapitalisme willen stop-
pen, temmen of  zelfs buiten de wet willen 
plaatsen,’ stelde Zuboff  in De Groene 
Amsterdammer van 20 februari 2019, ‘zul-
len we nieuwe wetten, regels en vormen van 
collectieve actie nodig hebben, die zijn toe-
gesneden op specifieke mechanismen.’ 
Daarvoor zullen we ook ons hedendaags 
begrip van transparantie moeten aanpas-
sen, zodat we onevenwichten tussen zicht-
baarheid en onzichtbaarheid écht kunnen 
blootleggen. Verdwijnen in het diepe bos is 
geen optie.

How to Disappear. Notes on Invisibility in a 
Time of  Transparency van Akiko Busch 
verscheen in februari 2019 bij Penguin 
Press, New York.

Herfst in de Hudson Valley, New York

Verdwijnen in het diepe bos
Over How to Disappear. Notes on Invisibility in a Time of  Transparency van Akiko Busch
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GALERIE ONRUST
t/m 28/09

A MENSCH
Eli Content

05/10–09/11 
opening: 05/10, 16:00–18:00

KING OF SCULPTURE
Hans Hovy

25/10–27/10 
Bozar, Brussels

ART ON PAPER
Solo Emma Talbot

WILLEM BAARS 
PROJECTS
t/m 12/10

FLOATING CIRCLES
Rob Birza

02/11–30/11

Piet Dieleman

SLEWE GALLERY
t/m 02/11

Lesley Foxcroft, Alice Schorbach
26/09–29/09 
de Westergasfabriek, Amsterdam

ART ON PAPER
06/10–24/11 
Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam

25 YEARS SLEWE

EENWERK
t/m 12/10

SPROUTED BEHAVIOUR
Jacqueline de Jong

19/10–06/11

Alle boekomslagen van Jan Wolkers door ontwerper /
typograaf, dichter Jan Vermeulen.

23/11–04/01/2020

ONE-LINER
Amie Dicke

REUTENGALERIE
t/m 12/10

ON THE PAPER SCREEN
26/09–29/09 
de Westergasfabriek Amsterdam

ART ON PAPER 
Bas Ketelaars, Federico Murgia, Lucas Hoeben, Cees Krijnen

19/10–09/11 

HONESTLY STOLEN FROM 
THE EXPERIENCE OF A LIFETIME

REMBRANDTS SELF PORTRAITS
Ritsaert ten Cate

GALERIE VAN GELDER
t/m 12/10 
in AP

SLAAP LEKKER STUDIO
Salm Bayri, Lee Mcdonald, a.o.

12/10–16/11 
in GvG

HUIS, AUTO, HOND, TULP
Elvire Bonduelle

22/11–11/01/20 
in GvG

ABOUT WHAT
Nokukhanya Langa

22/11–11/01/20 
in AP 
curator Birta Gudjónsdóttir 
curator of Venice Biennale of Icelandic Pavillion 2019

Linda Persson
22/11, 10:00–20:00 
23/11, 11:00–20:00 
24/11, 11:00–18:00 
opening in GvG & AP

AMSTERDAM ART WEEKEND 2019

LAUNCH CUT MAGAZINE - ISSUE # 22 
WITH LIMITED EDITION

GALERIE RON MANDOS
07/09–26/10

BAGAMOYO 
Mohau Modisakeng

07/09–26/10

NEAP TIDE
Remy Jungerman

09/11–28/12 

AXIS MUNDI
Jacco Olivier

20/09–22/09

UNSEEN AMSTERDAM 2019
04/12–08/12

UNTITELD MIAMI

THE MERCHANT HOUSE
20/09–03/11 
Opening 21/09, 18:00–22:00 
In plaats van een finissage 03/11, 15:00–17:00
JOHN COPLANS: A BODY OF WORK

John Coplans
20/09–22/09 
Stand 50

UNSEEN AMSTERDAM
Sylvie Bonnot, Mengzhi Zheng

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

www.baarsprojects.com

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Koninginneweg 176 A
062.299.87.72

don–zat: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.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  

do–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 
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HILDE HEYNEN

Het is een oude wijsheid dat architectuur 
intiem verbonden is met het lichaam. Sinds 
Vitruvius wordt gesteld dat architectoni-
sche ordes – Dorisch (mannelijk), Ionisch 
(vrouwelijk), Korintisch (het meisje) – men-
selijke proporties overnemen. Leonardo da 
Vinci’s beroemde diagram – dankzij Ikea 
ondertussen een object van massacon-
sumptie – toont het mannelijke lichaam als 
een wonderbaarlijk evenwichtig en geome-
trisch samengesteld geheel, dat de weg wijst 
voor maatsystemen die schoonheid in kunst 
en architectuur waarborgen.
 De verbondenheid tussen architectuur en 
lichamelijkheid gaat verder. Joseph Rykwert 
betoogde, in zijn boek On Adam’s House in 
Paradise uit 1972, dat Adam wel een hut 
gehad moest hebben, als bemiddeling tussen 
zijn broze lichaam (en dat van Eva) en de 
buitenwereld. Architectuur fungeert dus 
als representatie van het lichaam (de ordes), 
maar ook als regulator tussen binnen 
(privé) en buiten (publiek). Ignasi de Solà-
Morales noemde dat in zijn essay ‘Afwezige 
lichamen’ uit 1997 het antropomorfisme 
van de klassieke architectuur: ‘alle elemen-
ten van haar taal verwijzen per definitie 
naar één enkel patroon.’ 
 Die intieme band wordt sterk onder druk 
gezet in de twintigste eeuw. Technologie, 
industrie en mechanisering veranderen de 
relatie tussen lichaam en omgeving. De 
avant-garde benadert het lichaam niet lan-
ger als maat- en proportiesysteem, maar als 
mechanisch geheel van organen. In de foto-
montages van László Moholy-Nagy, Raoul 
Hausmann en John Heartfield komen steeds 
meer lichaamsfragmenten voor – een been, 
een arm, een hoofd – die hun betekenis en 
functionaliteit behouden, los van de integri-
teit van het geheel.
 Efficiëntie, hygiëne en optimalisatie beho-
ren tot de orde van de dag: het ontwrichte 
en ontmantelde lichaam wordt meer en 
meer gezien als een machinale constellatie 
van onderdelen. In de architectuur beheren 
functionalisme en ergonomie de vormge-
ving. Fordistische analyses van bewegingen 
reguleren de maatgeving van keukens, 
bad-, woon- en slaapkamers (de maten zijn 
inmiddels wat verruimd, maar dezelfde logi-
ca is nog altijd aan het werk in hedendaagse 
normen voor sociale woningbouw). De con-
sequentie van de avant-gardistische frag-
mentatie is ingrijpend, aldus De Solà-
Morales: ‘Wat overblijft is een stelsel van 
milieutechnische, psychologische en 
mechanische mechanismen ter bevrediging 
van lichamelijke behoeften. Deze behoeften 
zijn gereduceerd tot energie, de uitwisseling 
van koude en warmte, straling en informa-
tie.’ ‘Afwezige lichamen’ eindigt met een 
verwijzing naar Guattari en Deleuze, die het 
‘lichaam zonder organen’, typisch voor het 
laatkapitalisme, tegenover het traditionele 
subject stellen, de ondeelbare mens als maat 
van alle dingen. Dankzij de fragmentatie 
van het lichaam krijgen de abstracte stro-
men van cijfers, geld en de markt vrij spel. 
Voor De Solà-Morales betekent dit dat licha-
men een fictief  bestaan leiden, en dat kunst 
en architectuur aan de slag moeten met de 
desintegratie en de uitbuiting van precaire 
lichamelijkheid.
 Beatriz Colomina leest de geschiedenis 
van de twintigste eeuw anders. In haar 
recentste boek, X-Ray Architecture, zet ze 
zich uitdrukkelijk af  tegen de gevestigde 
opvatting dat de architectuur van de 
avant-garde gekenmerkt werd door een fas-
cinatie voor nieuwe materialen en construc-
tiemethoden, en door functionele efficiëntie 
en de machine-esthetiek. Moderne architec-
tuur is volgens haar het resultaat van de 
medische obsessie van de vroege twintigste 
eeuw (tuberculose) en van de technologie 
waarmee deze ziekte gedetecteerd werd 
(röntgenstralen). Zo staat het lichaam, al is 
het dan ernstig ziek, toch weer centraal.
 Voor Colomina begint de fragmentatie 
van het lichaam al in de renaissance, wan-
neer voor het eerst dissecties worden uitge-
voerd en afzonderlijke lichaamsdelen in 
medische traktaten (maar ook in sommige 

manuscripten van Da Vinci) worden opge-
tekend. Toch primeert ook in X-Ray 
Architecture de moderne architectuur. Le 
Corbusier en Loos – architecten die een 
hoofdrol speelden in Colomina’s proef-
schrift, dat in 1994 verscheen als Privacy 
and Publicity. Modern Architecture as Mass 
Media – worden opgevoerd als getuigen. Le 
Corbusier gebruikt vaak medische metafo-
ren, bijvoorbeeld wanneer hij Parijs 
omschrijft als een zieke stad die enkel door 
ingrijpende maatregelen weer gezond kan 
worden. Loos sprak herhaaldelijk over de 
‘man met moderne zenuwen’, verwijzend 
naar shock-ervaringen, de omgang met 
moderne condities (zoals druk verkeer) en 
het streven naar een ‘gezond evenwicht’. 
Colomina wijst op overeenkomsten met de 
psychoanalyse en de cultuurfilosofie van 
Walter Benjamin, die veel ideeën overgeno-
men heeft van Loos en Giedion. Ook 
Friedrich Kiesler, Richard Neutra en Charles 
en Ray Eames krijgen een plek.
 Het tweede hoofdstuk, over tuberculose, 
gaat over de essentiële rol die het sanatori-
um speelde voor modernistische architec-
ten. Aan de hand van overvloedig beeldma-
teriaal en een grondige bespreking van 
voorbeelden uit Zwitserland, Finland en 
Nederland, toont Colomina hoe dit gebouw-
type een medisch instrument werd, dat pati-
enten veelvuldig blootstelde aan deugd-
doende lucht, licht en zon. Het sanatorium 
van de Aalto’s in Paimio uit 1933 ziet ze als 
een sleutelproject, maar ook Zonnestraal 
uit 1928 van Bijvoet en Duiker in Hilversum 
duikt herhaaldelijk op (het sanatorium in 
Tombeek van Maxine Brunfaut ontbreekt – 
het is minder gekend en dateert pas uit 
1936). De moderne architectuur is volgens 
Colomina opgebouwd rond twee emblema-
tische figuren: de fragiele tuberculosepati-
ent op zoek naar genezing, en de gezonde 
atleet die beschavingsziekten wil voorko-
men. 

De kern van haar argument bereikt Colomina 
wanneer ze dieper ingaat op de ontdekking 
van röntgenstralen in 1895, de nieuwe 
beelden die ermee worden gemaakt en de 
impact daarvan op de ervaring van het 
menselijke lichaam. Voor het eerst wordt 
een lichaam doorzichtig, transparant; been-
deren worden op sprekende wijze zichtbaar, 
maar tegelijkertijd wordt tuberculose gede-
tecteerd nog voor er fysieke symptomen 
optreden. De beelden die Wilhelm Conrad 
Röntgen maakte van de beringde hand van 
zijn vrouw Anna Bertha Ludwig werden 
veelvuldig gepubliceerd in tijdschriften en 
kranten, en ze brachten een trend op gang 
in de populaire cultuur. Een nieuw visueel 
veld werd gecreëerd, ook in de architectuur: 
‘Glasarchitectuur’, schrijft Colomina, 
‘echoot de logica van de X-straal. Een bui-
tenste scherm verdwijnt zodat een 
spookachtig beeld van het binnenste waar-
neembaar wordt. […] Het is niet zozeer het 
interieur van een gebouw dat geëxposeerd 
wordt, als wel het gebouw zelf  dat blootstel-
ling representeert, en deze blootstelling ver-
schijnt op een scherm. Glas wordt ingezet 
om transparantie te simuleren.’
 Glasarchitectuur is van meet af  aan dub-
belzinnig: het interieur wordt niet honderd 
procent zichtbaar gemaakt. Totale zicht-
baarheid wordt slechts gesuggereerd, en 
gehuld in een waas van mysterie en geheim-
zinnigheid. Glas is immers niet enkel door-
zichtig maar ook reflectief. De talloze afbeel-
dingen van glasarchitectuur in publicaties 
over moderne architectuur in de jaren twin-
tig en dertig delen een visuele logica met de 
medische beeldvorming ontwikkeld door 
Röntgen. Cruciaal bij deze nieuwe transpa-
rantie is niet enkel zichtbaarheid, maar 
evengoed de lagen van reflecties en 
onscherpte die deel uitmaken van het dispo-
sitief. Colomina werkt deze ideeën omtrent 
blurred vision verder uit aan de hand van de 
architectuur van Mies Van der Rohe (met de 

glazen wolkenkrabber voor Berlijn uit 1922 
in een glansrol) en de veel latere projecten 
van SANAA, die inzetten op een ‘gechoreo-
grafeerde opaciteit’. SANAA zoekt naar een 
lichte en translucente architectuur, die 
mensen op het verkeerde been zet: ze zien 
waar ze willen zijn, maar geraken er niet 
onmiddellijk omdat glazen of  acryl wanden 
de doortocht belemmeren. Dit culmineert in 
een installatie uit 2009 in Mies’ Barcelona-
paviljoen: SANAA laat een gekrulde, trans-
parante acrylwand de onyx-muur en een  
van de kolommen omhullen, waardoor de 
ruimte-ervaring totaal verandert terwijl het 
paviljoen zelf  ‘onaangetast’ blijft.
 In het voorwoord laat Colomina verstaan 
dat dit boek een lange ontstaansgeschiedenis 
kende. De oorsprong gaat terug tot 1980 toen 
ze, net na haar afstuderen, terecht kon aan 
het New York Institute of  Humanities, op dat 
moment geleid door Richard Sennett. Daar 
maakte ze kennis met Susan Sontag, wiens 
Illness as Metaphor uit 1978 de basisinspiratie 
vormde voor X-Ray Architecture. Colomina’s 
plan om dit onderzoek meteen uit te werken 
botste toen op weerstand, zowel in haar thuis-
haven Barcelona als aan de Columbia 
University in New York: de tijd was blijkbaar 
nog niet rijp voor interdisciplinair onderzoek 
in architectuur. Indirect verwijst ze daarmee 
onder andere naar Ignasi de Solà-Morales, 
haar mentor in Barcelona. Diens theorie komt 
inderdaad voort uit een wat nauwere en meer 
traditionele invalshoek, omdat hij architec-
tuur vooral vanuit een interne ontwikke-
lingslogica benadert. Colomina heeft een bre-
der palet, zodat architectuur niet enkel 
inspiratie haalt uit beeldende kunst, maar ook 
uit medische praktijken en populaire media. 
Tegelijkertijd opent De Solà-Morales een bete-
kenislaag die in het verhaal van Colomina 
afwezig blijft, in de eerste plaats omdat ze 
architectuur niet duidt in het kader van het 
laatkapitalisme.
 De auteur van X-Ray Architecture excel-
leert op twee terreinen. Enerzijds beheerst 
ze bijzonder goed het genre van het visuele 
essay: zelfs zonder de tekst te lezen kan de 
basisteneur van dit boek begrepen worden, 
door systematisch alle illustraties te bestu-
deren, waarvan de analogieën en hun 
implicaties onontkoombaar zijn. Anderzijds 
is Colomina een meester in het formuleren 
van pakkende passages: haar boek staat vol 
oneliners die een duidelijke boodschap over-
brengen zonder te simplificeren. De veelheid 
aan voorbeelden, citaten en analyses uit de 
canon van de moderne architectuur onder-
steunen haar stelling over de centrale posi-
tie van het zieke lichaam, en de hypothese 
dat een modern gebouw, in navolging van 
röntgenstralen, in eerste instantie een 
instrument van genezing of  preventie is.  
 Toch maakt het boek, dat niet meer dan 
200 pagina’s telt, niet alle beloften waar. De 
metafoor van het zieke lichaam is zodanig 
rijk dat er ook andere dingen door aan het 
licht kunnen komen. Vreemd is bijvoorbeeld 
dat Colomina geen genderanalyse koppelt 
aan de medische blik, die historisch gezien 
mannelijk is, en vrouwelijke lichamen meer 
dan eens tot een object maakt. Aspecten 
van ras en andere vormen van ongelijkheid 
komen evenmin aan bod, terwijl tuberculo-
se vooral een arme-mensenziekte was en 
heel wat sanatoria (zoals die in Hilversum 
en Tombeek) gebouwd werden door arbei-
dersbewegingen. Politieke economie – de 
relatie met kapitalisme en communisme – is 
afwezig, terwijl Colomina in haar boek 
Domesticity at War uit 2007 toch een punt-
gave analyse maakte van de impact van de 
Koude Oorlog op architectuur en het wonen 
in de Verenigde Staten. Ondanks een verwij-
zing naar beveiligingstechnieken in lucht-
havens en de bijhorende privacyproblema-
tiek, behoren ook meer recente (en radicale) 
vormen van transparantie niet tot het 
onderwerp van X-Ray Architecture. In plaats 
van röntgenstralen, zo suggereert Colomina 
terloops, hadden in dat geval CT- en NMR-
scans centraal moeten staan.

X-Ray Architecture van Beatriz Colomina 
verscheen in maart 2019 bij Lars Müller 
Publishers, Zürich.

Zieke lichamen en transparante architectuur
Over X-Ray Architecture van Beatriz Colomina

‘Revista nacional de arquitectura’, nr. 126, juni 1952, met foto van Lake County Tuberculosis Sanatorium  
in Waukegan, Illinois, 1939
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FRANK VANDE VEIRE

Adorno in Minima Moralia: ‘De vertechnise-
ring maakt op den duur de gebaren nauw-
keurig en grof, en daarmee ook de mensen. 
Ze bant alle aarzelingen uit het gedrag, alle 
bedachtzaamheid, alle beschaving. Ze 
maakt het gedrag ondergeschikt aan de 
onverzoenlijke, als het ware geschiedenislo-
ze eisen van de dingen. Zo zijn we het bij-
voorbeeld verleerd voorzichtig en toch ste-
vig een deur dicht te maken. De deuren van 
koelkasten en auto’s moet je dichtgooien, 
andere vertonen de neiging vanzelf  dicht te 
vallen, zodat binnenkomenden de slechte 
gewoonte gaan aannemen niet meer achter 
zich te kijken, geen oog te hebben voor het 
interieur van het huis dat hen opneemt. Je 
kunt het nieuwe type mens niet goed begrij-
pen zonder te beseffen wat de dingen uit zijn 
omgeving hem onophoudelijk, tot in zijn 
geheimste roerselen aandoen. Wat betekent 
het voor het subject dat er geen openslaan-
de ramen meer zijn, die je kunt openzetten, 
maar alleen schuiframen die je bruusk 
omhoog moet duwen, geen zachte deurklin-
ken maar draaiknoppen, geen voorhof, 
geen drempel tussen huis en straat, geen 
muur om de tuin? En welke automobilist is 
niet al eens louter door de kracht van zijn 
motor in de verleiding gebracht het onge-
dierte op straat, voetgangers, kinderen en 
fietsers, overhoop te rijden?’ Adorno wijst 
hier in 1944 – zo’n vijftien jaar voor Jacques 
Tati’s monsieur Hulot zich op naïef  verwon-
derde manier, even gezwind als stuntelig, 
een weg zou banen in een koud universum 
van functies – op de kille macht en de hard-
heid die de tot hun functie herleide dingen 
bij ons losmaken. Er schuilt in die functio-
naliteit iets gewelddadigs dat niet langer 
functioneel is. 
 In zijn eerste werk, Le système des objets 
(1968), schrijft ook Jean Baudrillard over 
het gevoel van macht dat technische 
gebruiksvoorwerpen ons geven. Hij bena-
drukt het magische karakter van die 
machtsuitoefening. Het traditioneel gebruik 
van een mand, een kruik of  een ploeg, of  
het aansteken van een haard volgde vast-
staande procedures die een lijfelijke inspan-
ning vereisten. Die procedures creëerden 
een symbolische, vertrouwelijke band met 
gebruiksvoorwerpen. Moderne technische 
objecten daarentegen moeten niet worden 
behandeld. De omgang ermee wordt steeds 
meer gereduceerd tot het overhalen van een 
hendel, een duw op een pedaal, een druk op 
een knop. Traditionele gebruiksvoorwerpen 
werken slechts voor zover de mens er zijn 
energie in stopt. In technische apparaten is 
die energie abstract geworden. De energie is 
onzichtbaar aan het werk, verborgen onder 
de abstracte vorm van het apparaat. De acti-
vering ervan kost geen menselijke inspan-
ning. Baudrillard schrijft: ‘Huishoud appa-
raten, auto’s, gadgets, apparaten voor 
verwarming, verlichting, informatie en ver-
voer, vereisen slechts een minimale kracht 
of  tussenkomst, soms slechts een korte veri-
ficatie met de hand of  het oog. […] Enkel de 
‘uiteinden’ van de mens participeren actief  
aan zijn functionele omgeving.’ 
 Behendigheid is nauwelijks nog nodig, 
wel waakzaamheid en alertheid. 

Magische techniek

Technische objecten beveel je door ze even 
met een vinger te beroeren. De handen die 
vroeger vastgrepen zijn gereduceerd tot een 
‘abstract teken van hanteerbaarheid’. En 
dat hanteren is geen ‘in de hand hebben’ 
meer, maar een metaforisch onder controle 
hebben. De werking van het apparaat is 
voor de gebruiker onzichtbaar en onbegrij-
pelijk geworden. De vorm omwikkelt het 
mechanisme, dient om de complexiteit 
ervan te bedekken onder een vloeiende, 
gestileerde ‘lijn’. De vorm verkrijgt hiermee 
een autonomie. Dit is wat we ‘design’ noe-
men, de ‘stijl’ van moderne objecten. Design 
is geen vorm die uit de functie is afgeleid – de 
functionalistische mythe – maar een vorm 
die de idee van een perfect, vlot functione-

ren oproept. Dit ‘absolutisme van de vorm’ 
moet het verlies van de vertrouwde, hand-
matige beheersing van de objecten compen-
seren. In de ‘formele neutraliteit, de 
profylactische ‘blankheid’ en de perfectie 
van de functionele objecten’ contempleert 
de mens zijn eigen macht. Deze contempla-
tie maakt hem passief  en geeft hem para-
doxaal genoeg een gevoel van machteloos-
heid. 
 ‘Als men roeit is het niet het roeien dat het 
schip beweegt, maar het roeien is alleen een 
magische ceremonie waardoor men een 
demon dwingt het schip te bewegen.’ Zo vat 
Nietzsche in Menselijk, al te menselijk de pri-
mitief-religieuze verhouding tot de techniek 
samen. Handelingen zijn er nooit op een 
louter natuurlijke wijze doelmatig; er is 
altijd een zetje van bovennatuurlijke krach-
ten nodig. De moderne mens roept geen 
geestelijke macht meer in die miraculeus 
moet interveniëren. Die geheime macht is 
helemaal immanent geworden en in de 
vorm van het technische object ingedaald. 
De functionele look van die vorm moet ons 
geruststellen dat het – verregaand van onze 
tussenkomst onafhankelijk geworden – 
mechanisme doet wat ervan gevraagd 
wordt. Al die technische objecten die ons 
omringen maken niet zomaar ons leven 
comfortabeler; ze induceren een bepaalde 

verhouding tot de wereld, en die verhou-
ding is op een nieuwe manier magisch. Ze 
doen ons geloven in de ‘absolute, onbe-
grensde functionaliteit’ van een wereld die 
zich naar onze wensen voegt, en de reële 
functie van objecten is hierbij slechts een 
voorwendsel.
 Baudrillard geeft het voorbeeld van een 
aansteker in de vorm van een gladde strand-
kei. Die aansteker ‘voegt zich helemaal naar 
de vorm van de hand’, aldus een reclame. 
Het gaat er dus niet om dat deze aansteker 
beter vuur geeft, maar dat hij lekker in de 
hand ligt; dat laatste is een doel op zich. De 
reclame roept hier een mythische Natuur 
op, een Natuur die voor en door de mens is 
afgestemd. De aansteker voegt zich perfect 
naar de vorm van de hand omdat de Natuur 
dat heeft gewild: ‘De zee heeft hem gepolijst 
naar de vorm van de hand.’ De doelmatig-
heid van de aansteker komt uit de Natuur 
zelf  voort. Dat maakt hem tot een ‘miracu-
leus stuk vuursteen’. 
 Baudrillard geeft ook het voorbeeld van 
de indrukwekkende spatborden van 
Amerikaanse auto’s. Die zijn niet functio-
neel, ze zijn allegorisch: het zijn tekens van 
een zuivere, ongestoorde Functionaliteit die 
elke concrete functie te buiten gaat. Ze roe-
pen een associatie op met vliegtuigen en 
vogels. Het spatbord ‘is het teken van de 

overwinning over de ruimte’, het ‘overbete-
kent een absolute vlotheid, […] een sublie-
me, mateloze snelheid’. Als teken bezit het 
een magische kracht. In de verbeelding 
drijft dit spatbord de auto aan, alsof  die rijdt 
bij de genade van een spontane, natuurlijke, 
transcendente kracht. Dergelijke allegori-
sche tekens, die het technische object over-
woekeren, zijn in een ‘consumptiemaat-
schappij’ het eigenlijke object van 
consumptie. Met een auto consumeer je 
niet een voertuig dat je van a naar b kan 
brengen, maar een wonderlijk tuig waarin 
je je onbeperkt en zonder inspanning kunt 
verplaatsen, waarin je in alle comfort boven 
het alledaagse bestaan met zijn beslomme-
ringen uitstijgt. Bij wonder wordt hier de 
ideale dialectische synthese gerealiseerd, 
schrijft Baudrillard in zijn Le système des 
objets: ‘bij zichzelf  zijn én steeds verder van 
zichzelf  zijn’.
 Uiteraard denkt iedereen dat hij spullen 
aanschaft omwille van hun concrete func-
tie, maar ‘eigenlijk’, dit wil zeggen op onbe-
wust niveau, functioneert die functie als 
een voorwendsel om zich te fixeren op 
tekens van een imaginaire functionaliteit, 
oftewel op simulacra van macht en efficiën-
tie. En om zich ervan te verzekeren dat deze 
tekens niet in de leegte hangen, wordt een 
mythische Natuur ingeroepen als ideale 

Waanzinnig functioneel
Baudrillard over de obscure transparantie van de techniek

Herman Asselberghs, Dear Steve, 2010
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referent, een Natuur die perfect doelmatig 
op de wensen van de mens is afgestemd, en 
die dus ontdaan is van alles wat angstaanja-
gend is en ons aan onze sterfelijkheid zou 
herinneren.
 Het doet er hierbij niet toe of  men al dan 
niet in de vooruitgang als ideologie gelooft: 
de ‘functionalistische mythe’ is geen voor-
werp van een expliciet geloof. Het geloof  
erin is praktisch. Je gelooft erin wanneer je in 
het gebruik van technische objecten fantas-
matisch anticipeert op een wereld waarin 
alles vanzelf  gaat, waarin je geen weerstand 
meer ondervindt.
 De fascinatie voor alles wat automatisch is 
komt neer op een modern soort antropo-
morfisme. In vroegere tijden viel op gebruiks-
voorwerpen nog de afdruk van de mens af  te 
lezen. Geautomatiseerde technologie daar-
entegen is niet meer op een zichtbare manier 
antropomorf. Op het object leest de mens 
niet meer zijn gebaren, zijn inspanningen, 
zijn intieme omgang af, maar iets veel 
abstracter, namelijk de ‘autonomie van zijn 
bewustzijn, zijn vermogen tot controle, zijn 
individualiteit zelf, de idee van zijn persoon’. 
Wat dus zo geweldig efficiënt ‘functioneert’ 
in dat object, is het eigen bewustzijn als iets 
‘suprafunctioneels’. In het automatisch 
functionerende voorwerp ziet, of  beter 
gezegd droomt de mens zichzelf  als het ware 
op een ideale manier aan het werk. Hij pro-
jecteert zijn bewustzijn in iets dat buiten 
hemzelf  ‘vanzelf  gaat’, in een voor hem 
ondoorzichtig ding. Daarin verschijnt hij 
aan zichzelf  als ‘het fraaiste object waarmee 
je alles kunt doen’. 
 Blijkbaar is dat hét verlangen van de 
mens. Hij wil zijn bewustzijn, wat hem zoge-
zegd tot een vrij en verantwoordelijk wezen 
maakt, overdragen op objecten. Hij verwerft 
hiermee de ‘onverantwoordelijkheid van de 
toeschouwer’. Het automatisch functione-
rende voorwerp fascineert niet zomaar 
omdat het een wereld oproept waarin de 
mens alle taken uit handen zou hebben 
gegeven, en zich heeft overgeleverd aan 
machines, maar vooral omdat de mens in 
deze gedroomde wereld ook ontlast is van 
zijn bewustzijn en zijn verantwoordelijk-
heid. Baudrillard: ‘De droom van een onder-
worpen wereld, van een formeel voltooide 
techniciteit, staat in dienst van een inerte 
en dromerige mensheid.’
 Het gebruik van technologie voedt dus 
weliswaar de droom van een volledig 
beheerste, gecontroleerde, veilige wereld, 
maar dat verlangen naar beheersing is 
gekleurd door het verlangen alles los te 
laten, niet meer te hoeven ingrijpen, ineen 
te schrompelen tot een passieve, inerte toe-
schouwer. Het subject dat alles naar zijn 
hand wil zetten, de hele wereld wil omvor-
men, geniet in wezen van zijn ‘wonderlijke 
afwezigheid’, van ‘te zien zonder gezien te 
worden’.

Zot geworden techniek: gadgets

De imaginaire en dus onfunctionele functie 
van de techniek springt het meest in het oog 
bij het fenomeen van het gadget. Natuurlijk 
heeft een door zonne-energie aangedreven 
eipeller een functie, evenals een broodroos-
ter met negen verschillende standen, een 
mechanische lepel om cocktails te mengen 
en het bijstuk van een stofzuiger bestemd 
voor de bovenkant van kasten. Maar de 
‘functie’ is hier zo hypergespecialiseerd of  
‘subtiel’ dat deze duidelijk een alibi is. ‘Wat 
destijds slechts een charmante excentrici-
teit was of  individuele neurose’, zegt 
Baudrillard in Le système des objets, wordt in 
een fase van industriële serieproductie een 
georganiseerde ‘obsessie’. Obsessie waar-
voor? Voor het functioneren zelf  als myste-
rie, voor het visioen van ‘een wereld-machi-
ne, een universele mechaniek’. Het is ‘een 
simulacrum van een natuur die automaat 
is geworden’. Het is een fantasmatische 
anticipatie. De wereld verschijnt er als ‘bij 
voorbaat ‘in werking gesteld’’. Het bijstuk 
van de stofzuiger, de eipeller: ze verleiden 
ons door te suggereren dat er voor elk pro-
bleem een oplossing is. 
 In La société de consommation (1970), de 
opvolger van Le système des objets, ligt de 
nadruk op het ‘ludieke’ van het gadget. Het 
alibi van de concrete functie, van de 
‘gebruikswaarde’ is doorzichtig, maar die is 
er nog wel, en ze is ook noodzakelijk. 
‘Zuivere’, dat wil zeggen volledig nutteloze 
gadgets bestaan niet. Ze dienen altijd wel 
ergens voor. Voor zover de mens in techni-

sche objecten dromen projecteert, doet hij 
afbreuk aan hun functionaliteit, en ‘het 
gadget tracht deze veralgemeende crisis van 
de finaliteit en het nut te overstijgen op ludie-
ke wijze’. Gadgets maken het gebruik van 
technische objecten tot een lichtzinnig spel. 
Ze wekken geen passie op, enkel een soort 
onverschillige fascinatie. Het zijn een soort 
onbedoelde parodieën op technische functi-
onaliteit; ze zorgen voor een functionele 
ambiance. Of  scherper: ze maken van functi-
onaliteit een ambiance. Baudrillard noemt 
onder meer verstelbare bureaus, typmachi-
nes met dertien registers, geldmachines, 
allerlei snufjes op dashboards en flipperkas-
ten. 
 Strikt genomen is het de gebruikswijze die 
iets tot een gadget maakt, namelijk wan-
neer bij gebruik fetisjisme en prestige mee-
spelen. Het fetisjisme verwijst naar de 
almachtsdroom die tegelijk de droom is van 
een inerte, passieve toestand. Wat betreft 
het prestige: door het ding te gebruiken 
toon je aan anderen hoezeer je je leven 
onder controle hebt, hoezeer alles ‘op rolle-
tjes loopt’. Maar tegelijk, zij het minder 
expliciet, laat je je aan je ‘toeschouwers’ 
kennen als een soort nonchalante homo 
ludens; je laat op laconieke wijze doorschij-
nen dat al die geavanceerde technologie 
voor jou slechts een spelletje is. Je verleidt de 
anderen met het spektakel van je onverant-
woordelijkheid.
 Het is grappig dat Baudrillard in 1970 
ook zaken onder de gadgets rekent die we nu 
zo goed als onmisbaar vinden en die over de 
hele planeet massaal gebruikt worden: de 
ruitenwisser met twee snelheden, automa-
tisch openende ruiten, en vooral: ‘de tele-
foon die uiteindelijk een integrerend deel 
van de mens is geworden, en waarmee je 
naar New York of  Honolulu kunt bellen aan 
de rand van een zwembad of  midden in een 
park’. Met de mobiele telefoon wordt functi-
onaliteit tot ‘levenskunst’ verheven. Je zet er 
bijvoorbeeld voor je omgeving het beeld 
mee neer van iemand die het ‘razend druk’ 
heeft en bij ernstige zaken betrokken is die 
hij vanop afstand weet te regelen. En tege-
lijk behandel je je telefoon met een vleugje 
ironie of  zelfs sarcasme, met ander woor-
den: als een speeltje. Het object wordt een 
teken waarmee je je onderscheidt. 

De verlangde staat van genade

De – inmiddels bekende – grondthese van Le 
système des objets en La société de consomma-
tion luidt dat de ‘consumptiemaatschappij’ 
niet zomaar een maatschappij is waar over-
matig veel dingen worden gekocht en ver-
bruikt, maar een systeem van differentiële 
tekens. De aangeboden objecten zijn pas 
consumptieobjecten voor zover ze functio-
neren als tekens waarmee mensen zich van 
anderen kunnen onderscheiden. Met dat 
oogmerk worden ze ook geproduceerd. Je 
schaft geen nuttig ding aan (‘gebruikswaar-
de’), maar je siert jezelf  met een ‘object-te-
ken’. En dat object ontleent zijn prestige aan 
een aura van nutteloze verspilling die erom-
heen hangt. 
 Baudrillard verwijst regelmatig naar het 
antropologische fenomeen van de kula: 
luxeproducten worden doorgegeven als sta-
tussymbool, los van het economische cir-
cuit, puur omwille van de status. Net als 
Georges Bataille verwijst hij naar de potlatch 
in ‘primitieve’ samenlevingen: de uitdagen-
de, ostentatieve vernietiging van waarde-
volle objecten. Ook Thorstein Veblens con-
cept van conspicious waste uit The Theory of  
Leisure Class (1899) duikt vaak op: kapitaal 
wordt niet zomaar verzameld of  geïnves-
teerd, er moet door de burger ook mee 
gepronkt worden, bijvoorbeeld door middel 
van luxueuze kledij. 
 In onze democratische maatschappij met 
zijn egalitaire moraal, waarin het schaam-
teloze pronken met luxe niet op prijs wordt 
gesteld, weet de industrie toch in te spelen 
op dit verlangen zich te onderscheiden. Van 
elk serieproduct dat op de markt wordt 
gebracht produceert men allerlei versies 
met marginale verschillen. Niet wat bruik-
baar is aan het object, zijn ‘functie’, is object 
van consumptie, maar dat kleine, onfuncti-
onele verschil. Vandaar dat consumptie zo 
onbevredigend én verslavend is. Je kunt 
genoeg gegeten hebben, maar verschillend 
ben je nooit genoeg. En de dwang tot diffe-
rentiatie werkt op een onbewust niveau. De 
consument meent dat de positieve kwalitei-
ten van een object hem tot consumptie aan-

zetten, terwijl hij in wezen geprefabriceerd 
verschil consumeert. Dit houdt hem in een 
toestand van eeuwige onbevredigdheid. Het 
zich onderscheiden door consumptie mist 
elke uitbundigheid, het is een troosteloze, 
dwangmatige sociale verplichting. De drang 
naar onderscheiding door ostentatieve ver-
spilling, in diskrediet gebracht door de egali-
taire moraal en het burgerlijke arbeid-
sethos, verschuilt zich achter het alibi van 
de functionaliteit. Het komt uitgebreid aan 
bod in Pour une critique de l’économie politique 
du signe uit 1972. Baudrillard schuift hier 
weer het gadget naar voren als een revele-
rend limietgeval. Net als bij de mobiele tele-
foon is ‘functionaliteit’ hier een alibi voor 
een vertoon van soevereine ledigheid en 
nonchalance.
 Belangrijk is dat voor Baudrillard de 
massa van consumenten geen homogene 
groep vormt. Het systeem van de consump-
tie werkt discriminerend. Die discriminatie 
bestaat er niet in dat de hogere klasse meer 
en betere objecten consumeert dan de lage-
re. Het gaat erom dat beide groepen een fun-
damenteel andere verhouding hebben tot 
het consumptiesysteem. De lagere en de 
middenklasse zitten meer in het consump-
tiesysteem verstrikt dan de hogere. Hun 
gebrek aan reële maatschappelijke macht, 
invloed en verantwoordelijkheid, en hun 
onvermogen hoger op de sociale ladder te 
komen, compenseren ze door geprefabri-
ceerde prestige-tekens te consumeren. 
Doordat men een sociale status simuleert 
die men niet bezit, consumeert men osten-
tatiever en dwangmatiger. Zo krijgt het tele-
visietoestel, dat in de jaren zestig nog als een 
prestigeobject gold, een prominente plaats 
in de woonkamer. De ironie wil dus dat de 
lagere klassen zich gedwongen voelen tot de 
(al door Veblen geanalyseerde) ‘ostentatieve 
consumptie’ die vroeger het privilege was 
van de hogere klasse. 
 De hogere klasse heeft het consumeren 
minder nodig om zich een status aan te 
meten. Ze bestaat uit ‘diegenen die naast 
alles óók nog eens geprivilegieerde consu-
menten zijn, diegenen aan wie de prestiges 
van de consumptie als het ware toevallen 
als de vrucht van hun fundamentele privile-
ge (zowel politiek als cultureel)’. Hierin 
schuilt volgens Baudrillard het vernederen-
de; aan de lagere klasse wordt het ‘genot’, de 
‘immoraliteit’ en de ‘onverantwoordelijk-
heid’ van het consumeren gelaten. Dit 
maakt het privilege van de hoge klasse abso-
luut, want ‘haar superioriteit huist juist niet 
in tekens van prestige en overvloed, maar 
elders, in de reële domeinen van de beslis-
sing, het beheer, de politieke en economi-
sche macht, in de manipulatie van tekens 
en mensen – terwijl de ‘anderen’, de lower 
en de middle classes, aan de fantasma’s van 
luilekkerland worden overgeleverd’. 
 De hogere klasse heeft de neiging om min-
der te consumeren, of  dat in elk geval dis-
creter te doen, waarmee ze zich onder-
scheidt van de vulgaire ‘arrivisten’ of  
‘nouveaux riches’. Het gaat hier dus om de 
paradoxale ‘ostentatieve onderconsumptie’ 
waar de Amerikaanse socioloog David 
Riesman over heeft geschreven. Baudrillard 
noemt het ook ‘metaconsumptie’. De hoge-
re klasse cultiveert graag een verloren gega-
ne eenvoud. Hierbij hoort bijvoorbeeld het 
‘miserabilisme’ of  ‘proletarisme’ onder link-
se intellectuelen. Je zou hierbij ook al de 
artistieke lui kunnen voegen die zich bij 
voorkeur in een streng zwart hullen. Met dit 
ascetische zwart weigeren ze ostentatief  om 
in het eindeloze, differentiële tekensysteem 
mee te dansen. Ze differentiëren zich van 
iedereen die moet pronken om zich te bewij-
zen, en lijken hiermee een absoluut verschil 
te willen instellen. Het artistiek zwart is 
opvallend onopvallend.
 De logica van de consumptie is gebaseerd 
op integratie door differentiatie: door een 
(geprefabriceerd) verschil te maken, confor-
meer je je – je voldoet aan een sociale ver-
plichting. Omdat de lagere en de midden-
klasse deze verplichting enkel kunnen 
nakomen door hard te werken, kan het 
prestige (de status) die aan het object vast-
hangt slechts tweederangs zijn. Een status 
kan immers in wezen niet door arbeid of  
persoonlijke prestaties worden verkregen; 
het is iets wat iemand ‘van nature’ toekomt, 
iets waartoe hij als het ware is voorbeschikt. 
De democratische consensus huldigt het 
morele principe van ‘loon naar werken’, 
maar fascinerend is pas het ‘heil door gena-
de’. Dat laatste principe kan volgens 
Baudrillard rekenen op een meer wezenlijke 

en universele consensus. Iemands rijkdom 
fascineert niet omdat hij die door arbeid 
heeft verworven, maar omdat die rijkdom 
hem van nature lijkt toe te komen, alsof  hij 
door de goden is begenadigd. Vandaar de 
onuitroeibare fascinatie voor koninklijke 
families en stinkend rijke beroemdheden. 
Juist deze fascinatie voor de aangeboren, 
onverdiende staat van genade maakt het 
consumeren zo ‘delirant’, ‘deze uitzinnige 
wereld van snuisterijen, gadgets, fetisjen, 
waarmee iedereen de eeuwigheid van een 
waarde wil aantonen en wil bewijzen dat er, 
bij gebrek aan een heil door genade, een heil door 
werken mogelijk is’. Overigens doet ook de 
geprivilegieerde burgerij, aldus Baudrillard 
in Pour une critique de l’économie politique du 
signe, haar best om haar sociaal-economisch 
succes een adellijke status te geven, bijvoor-
beeld door de aanschaf  van antiek, omdat 
dit niet de ‘stigmata’ draagt ‘van de industri-
ele productie en de primaire functies’. 
 Consumeren komt voor de lagere klassen 
neer op een paradoxale, vruchteloze poging 
om een staat van onverdiende genade te 
verdienen door te werken. Dit streven wordt 
met alle middelen aangewakkerd. Door de 
feeërieke ‘ambiance’ en de schijnbaar onuit-
puttelijke overvloed en weelde van de con-
sumptiewereld moet de consument geloven 
dat hij (virtueel) reeds de staat van genade 
heeft bereikt. Zo beschrijft Baudrillard het in 
het begin van La société de consommation. 
Een genereuze, moederlijke natuur wordt 
gesimuleerd waarin alle producten je als bij 
wonder toevallen. De consument weet best 
dat hij zijn portefeuille moet bovenhalen als 
hij iets mee naar huis wil nemen, maar de 
presentatie van de objecten en de publiciteit 
creëren de ‘totaalbeleving’ van een feestelij-
ke gave, alsof  al die weelde als manna uit de 
hemel is neergedaald. De consument waant 
zich in de ban van een mythologische 
instantie die niets anders wenst dan zijn 
totale bevrediging. In al zijn banaliteit is 
consumeren een sacrale, liturgische bezig-
heid. En zo wordt het verband tussen de 
arbeid en de mogelijkheid tot consumeren 
uitgewist. De boodschap die van het con-
sumptieobject uitgaat, en die het duidelijkst 
uit de reclame spreekt, is altijd, aldus 
Baudrillard in La société de consommation: 
‘Het is zonde jezelf  dit product te ontzeggen, 
want je hebt er een ‘legitiem en onver-
vreemdbaar recht’ op.’ Er is sprake van een 
‘gedirigeerd narcisme’. 
 Ostentatieve luxe of  ostentatieve sober-
heid beantwoorden beide aan dezelfde fun-
damentele regel: men onderscheidt zich 
ermee. Ook soberheid kan een luxe zijn – 
meer nog: het is de luxe par excellence. De 
katholieke heerser liet zijn macht gelden 
door pronk en praal, de protestantse heer-
ser eerder door strenge soberheid. In de con-
text van de consumptiemaatschappij werkt 
deze tegenstelling evenwel niet symme-
trisch. De katholieke praal is de zaak gewor-
den van de lage klassen’, terwijl de hogere 
klasse zich eerder onderscheidt zoals protes-
tanten, voor wie juist ‘de armzaligheid van 
de tempel Gods glorie in de verf  zet’. 
 De lagere klasse neigt ertoe een aristocra-
tische, ‘katholieke’ weelde te simuleren door 
haar interieur vol te proppen met objecten 
die ‘theatraal en barok’ worden geaccentu-
eerd en ingekaderd: tafellakens, nog eens 
bedekt met een plastic laken, dubbele gor-
dijnen, tapijten, hoezen, lambriseringen, 
lampenkappen, een napje onder elk snuiste-
rij, noem maar op. Zoals de vermenigvuldi-
ging van fallussymbolen volgens Freud een 
teken is van de castratie, zo verraadt dit 
dwangmatig ‘over-betekenen’ van het bezit 
een echec, een onvermogen de gedroomde, 
genadige status van rijkdom te bereiken. Uit 
deze oververzadiging en redundantie 
spreekt een troosteloos gezwoeg. Hoewel 
het volgestouwde, kleinburgerlijke interieur 
een barok katholieke signatuur heeft, is het 
vooral het resultaat van een even constante 
als stresserende productie van tekens van 
sociaal succes. 

Surreële functionaliteit

Baudrillard begrijpt ook kitsch vanuit het 
discriminatoir aspect van het consumeren. 
Kitsch is een effect van sociale mobiliteit in 
een maatschappij die zich als egalitair defi-
nieert. In een standenmaatschappij heeft 
elke kaste zijn eigen soort objecten, terwijl 
in een (vermeend) egalitaire maatschappij 
in principe alle objecten door iedereen kun-
nen worden verworven; met als gevolg dat 
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de lagere klasse de cultuur van de hogere, 
die als model geldt, gaat nabootsen. Kitsch, 
zo stelt Baudrillard in La société de consom-
mation, ‘vertaalt de magische toetreding tot 
een cultuur, tot de vormen, de zeden en de 
tekens van de hogere klasse’. Het is een 
‘esthetiek van de acculturatie die uitmondt 
in een subcultuur van het object’.
 De lagere klasse is veroordeeld tot het 
simuleren van een aristocratische weelde, 
ze stapelt tekens van luxe op. De hoge klasse 
daarentegen cultiveert de soberheid en de 
functionele, zuivere lijn, en ‘in haar interi-
eurs speelt ze met een subtiele leegte’. Bij de 
lage klasse, tekent Baudrillard op in Pour 
une critique de l’économie politique du signe, 
‘doet het functionele object zich voor als 
decoratief, het dost zich uit met overbodig-
heid of  met de maskerades van de mode’. 
‘Overtollige’, decoratieve toevoegingen 
moeten bewijzen dat men het louter utilitai-
re overstijgt. De hoge klasse gaat juist het 
‘zuiver’ utilitaire appreciëren. Adolf  Loos 
betoogde het reeds aan het begin van de 

twintigste eeuw: de waarlijk moderne, 
geëmancipeerde burger is zich genoeg van 
zijn eigenwaarde bewust om zich niet met 
ornamenten te moeten bewijzen. In een 
geïndustrialiseerde maatschappij is het 
ornament een anachronistische, verstarde, 
onvermijdelijk kitscherig vorm van zelfex-
pressie geworden. Het ornament is boven-
dien particularistisch: etnisch, religieus, 
klassegebonden. In die zin vormt de culture-
le elite die het ornament afwijst de voorhoe-
de in de evolutie naar een egalitaire maat-
schappij. Het modernistisch functionalisme 
à la Bauhaus kan begrepen worden als een 
poging om, in de lijn van Loos, het ‘ondemo-
cratisch’ prestigekarakter van het object uit 
te wissen. Objecten dienen niet om er je ver-
schil, je ‘eigenheid’ mee te bewijzen, maar 
gewoon om te worden gebruikt. Ze moeten 
functioneren. Hiervoor moeten ze worden 
losgeweekt uit elk ‘groepsdialect’, ontdaan 
van alle cultuurspecifieke (bij)betekenissen. 
 Bauhaus, stelt Baudrillard in het essay 
‘Design et environnement’ (opgenomen in 

Pour une critique de l’économie politique du 
signe) ontwikkelt het eerste ‘rationele totaal-
concept van de omgeving’, waarin het scho-
ne en het nuttige, kunst en technologie met 
elkaar versmelten. ‘Gefunctiona liseerd’ en 
bevrijd van elke traditionele (religieuze, 
magische, symbolische) lading, wordt de 
omgeving het voorwerp van een rationele 
berekening van functie en betekenis.’ Baudrillard 
bedoelt dat de vorm van het object niet lan-
ger traditionele connotaties oproept. Die 
betekenis valt volledig transparant samen 
met zijn functie, beschouwd als een objec-
tieve referent, als de ‘waarheid’ van het 
object. De vorm kan zogezegd logisch uit de 
functie worden afgeleid. Maar deze transpa-
rante objectiviteit is een hersenschim. De 
zogenaamde functie van een object is altijd 
dubbelzinnig. Er zijn onvermijdelijk bijbete-
kenissen, ‘parasitaire functies’ die inspelen 
op onbewuste verlangens.  
 Uit de analyse in Le système des objets van 
onze omgang met geautomatiseerde 
gebruiks voorwerpen bleek dat functionali-

teit altijd al een teken van zichzelf  is. 
‘Functionaliteit’ zit hem in de functionele 
lijn, in wat zich eigenlijk verraadt in de term 
functional design. Het is inderdaad het design, 
de vloeiende, gladde, aseptische vorm die 
zogenaamd functioneel is, maar in wezen 
vormt die zo geprezen functionaliteit slechts 
een alibi om de omgeving te homogeniseren, 
om alle tekens aan een zelfde code te onder-
werpen. Achter het ‘rationele’ functionalis-
me schuilt met andere woorden een puri-
teinse (zelf)beheersingsdrift die helemaal 
niet zo rationeel is. Vandaar Baudrillards 
argwaan tegenover wie klaagt dat ‘het 
rigoureuze ethos van de functie’ teloorgaat, 
en dat ‘de door de economische machine 
aangedreven ‘absolute consumptiementali-
teit’ steeds meer de functionalistische zuiver-
heid onder neokitsch bedelft’. Dit puristisch 
discours, dat een scherp onderscheid meent 
te kunnen maken tussen het functionele en 
het overtollige, tussen nuttig gebruik en ijde-
le zucht naar prestige, wil niet zien dat het 
functionalisme ‘intern contradictorisch’ is. 

Herman Asselberghs, Dear Steve, 2010
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Baudrillard stelt dat de schijnrationaliteit 
van het functionalisme, ‘onvermijdelijk 
blind voor zijn arbitrariteit, een ‘fantastisch’ 
of  ‘irrationeel’ antidiscours opwekt, dat cir-
culeert tussen de twee polen van surrealis-
me en kitsch (de eerste regelrecht antago-
nistisch, de tweede op subtiele wijze 
medeplichtig)’. Zo geformuleerd lijkt het 
erop dat het surrealisme zich met zijn oniri-
sche irrationaliteit afzet tegen het koele rati-
onalisme van design, wat evenwel een 
typisch burgerlijke voorstelling van zaken is: 
de heerlijke zotheid van de kunst compen-
seert de saaie redelijkheid van het gediscipli-
neerde, gebureaucratiseerde bestaan. De 
teneur van Baudrillards ‘Design et environ-
nement’ is anders. Het surrealisme vertelt 
volgens hem de waarheid over onze gedesign-
de wereld: ‘Aan het willen reduceren van een 
object tot zijn functie is in feite iets irreëels en 
potentieel surrealistisch.’ Hoewel de objec-
ten buiten de ‘abstracte doelmatigheid die 
hen is opgelegd’ niets meer betekenen, wei-
geren ze in die doelmatigheid op te gaan. 
 Dat moet Baudrillard bedoelen als hij 
beweert dat het functionalisme een distan-
tie opent ‘tussen het object en zichzelf ’. Het 
object wordt een zinledig restant – alsof  het, 
verpletterd onder zijn functie, voor dood is 
achtergelaten. Het functionalisme slaat 
eveneens een kloof  tussen de mens en zijn 
objecten. Perfect ontworpen en gefabriceerd 
om door ons bediend en bevolen te worden, 
gaan de objecten een vreemde, onzinnige 
wereld vormen waaruit we zijn buitengeslo-
ten. Niet hun bizarre vorm, maar hun lou-
tere aanwezigheid krijgt iets grondeloos, 
iets van een onzinnig, opdringerig exces, 
zoals de ‘gratuite’ zitting van een bank in de 
tram in Sartres La nausée (1938). 
 Het ‘antidiscours’ van het surrealisme 
‘buit de distantie uit die de functionalistische 
strategie tussen object en subject, of  tussen 
het object en zichzelf  teweegbrengt’. Het 
werk van René Magritte laat dat goed zien. 
Het openbaart de kloof  tussen de mens en 
zijn gebruiksvoorwerpen door beide op een 
absurde manier samen te brengen. 
Baudrillard noemt in Pour une critique de 
l’économie politique du signe het bekende 
voorbeeld van de vrouw met een jurk van 
vlees aan een kleerhanger, en de schoen die 
dermate perfect bij een voet past dat hij zelf  
een vlezige voet is geworden. De verloren 
intieme, symbolische verhouding met 
objecten keert hier terug als een absurde 
versmelting tussen mens en object, alsof  
het vreemd geworden, tot zijn kale functie 
herleide object zich wreekt door de mens 
plotseling heel dicht op de huid te zitten, 
diens huid te worden – en zich hierdoor pas 
echt tot een Fremdkörper ontpopt.
 Hoe is dan de relatie tussen surrealisme 
en kitsch? ‘Het surrealisme’, schrijft 
Baudrillard, ‘speelt in op het bespottelijke 
van de kitsch, en kitsch heeft vaak een sur-
realistische allure.’ En ook: ‘In zekere zin 
formaliseert het surrealisme als artistieke 
transgressie de hybride productie van de 
commerciële kitsch.’ Het surrealisme open-
baart het absurd karakter van de kitsch, in 
de betekenis die Hermann Broch in zijn 
bekende essay ‘Einige Bemerkungen zum 
Problem des Kitsches’ (1950) daaraan 
geeft. Kitsch cultiveert voor Broch een zowel 
naïef  als gevaarlijk utopisme. Het is een 
karikaturale, tot gemeenplaatsen herleide 
versie van het romantische absoluutheids-
streven. Een verlangde toestand, bijvoor-
beeld de harmonie tussen de mens en zijn 
lichaam, tussen cultuur en natuur, wordt 
als realiseerbaar verbeeld, en met zijn huid-
jurk toont Magritte hoe afschuwelijk dat 
eruitziet. 
 Elders verwijst Baudrillard naar een arti-
kel in het damesblad Elle waarin de lezeres-
sen de weg wordt gewezen naar ‘een leven 
zonder complexen’. Brigitte Bardot wordt 
hier als hét na te volgen voorbeeld naar 
voren geschoven: ‘Le secret de B.B.? C’est 
qu’elle habite réellement son corps. Elle est 
comme un petit animal qui remplit sa robe.’ 
Die jurk, die Bardot perfect als een tweede 
huid omsluit, staat haar even natuurlijk als 
haar lichaam. Gesuggereerd wordt dat het 
probleemloze, complexloze naturel waar-
mee Bardot in haar vel zit, te danken is aan 
die jurk. Zonder het supplement van die 
jurk zou ze niet zo perfect, ‘als een diertje’, 
haar lichaam ‘bewonen’. De jurk bevat het 
geheim van de uitzonderlijke harmonie 
waarin Bardot met haar lichaam leeft en die 
haar van de doorsneevrouw onderscheidt. 
Wat in dit soort lifestylejournalistiek als ide-
aal wordt gepropageerd, openbaart zich in 

Magrittes huid-jurk als een onwerkelijk feti-
sjisme waarin de vrouw als het ware door 
haar jurk is opgeslokt.
 ‘Achter elk reëel object schuilt een 
gedroomd object’, zegt Baudrillard. Hij ver-
wijst hier (zonder specifiek te worden) naar 
de antropomorfe machines van de surrea-
listen, die aan het constructivistische of  
futuristische machine-optimisme een 
vreemde draai geven. Bij de machines van 
bijvoorbeeld Picabia, waar Baudrillard 
elders terloops naar verwijst, is het volko-
men duister hoe ze zouden kunnen functio-
neren en waartoe. Hun ‘doelmatigheid zon-
der doel’ is hier niet enkel een esthetisch 
spel van de verbeelding, maar legt iets bloot 
over hoe doelmatig functionerende objecten 
in onze verbeelding blijven spoken. Voorbij 
elke begrensde, definieerbare functie doen 
ze dromen van een doelmatigheid die elk 
concreet doel te buiten gaat. De mens pro-
jecteert, aldus Baudrillard, ‘in het techni-
sche ding de absolute, formele autonomie 
van het individuele bewustzijn’. De essentie 
van de moderne mens – dat hij vrij en 
bewust denkt en handelt – is dus niet in de 
eerste plaats wat hij is. Evenmin is het dat-
gene waar hij, het bildungsideaal getrouw, 
naar streeft. Nee, het is iets waarop hij 
magisch anticipeert door zijn (onbewuste) 
identificatie met een automatisch functio-
nerend object. Zo’n object, stelde Baudrillard 
al in Le système des objets, is de ‘meest vol-
dragen, subliemste vorm van deze margina-
le differentiatie die de gepersonaliseerde 
verhouding van de mens tot zijn objecten 
doet functioneren’. Anders gezegd: de trots 
die de moderne mens over zichzelf  koestert, 
als vrij en zelfbewust wezen dat zijn eigen 
bestaan in handen neemt, en zijn zekerheid 
dat hij vrijer en zelfbewuster dan anderen 
is, ontleent hij aan de autonomie van een 
automatisme. Hiermee ontslaat hij zichzelf  
van de inspanning om zijn hoogsteigen 
autonomie, zijn vrijheid, na te streven. Het 
automatisch functionerend object is 
subliem omdat de mens daarin niets van 
zichzelf  herkent: geen beeld van zichzelf, 
geen arbeid, geen handeling, geen project, 
geen procedure. Het heeft enkel op de meest 
abstracte manier weet van zijn radicale 
transcendentie, van de vrije beschikking die 
hij over zichzelf  en de dingen heeft. Alleen: 
dit ‘weten’, daar heeft de mens geen weet 
van. Zijn antropomorfisme is onbewust. Hij 
weet niet beter dan dat hij gewoon van din-
gen gebruikmaakt.
 Er wordt sinds lang voor gewaarschuwd 
dat de techniek de mens ontmenselijkt. 
Verontrustender, meent Baudrillard, is dat 
omgekeerd de techniek van menselijkheid 
doordrongen is, omdat de mens er de droom 
van zijn totale autonomie in projecteert. Dat 
is het unheimliche van de techniek. Ondanks 
hun onmenselijk, onverschillig, ‘neutraal’ 
voorkomen, ondanks de schijn enkel nuttige 
instrumenten te zijn, confronteren techni-
sche gebruiksvoorwerpen de mens met de 
droom van diens autonomie. De antropo-
morfe machines van de surrealisten, met al 
die machines die nergens toe dienen in hun 
zog, confronteren ons met de vreemdheid 
van onze vrijheid. Maar in ons cyberneti-
sche tijdperk, schrijft Baudrillard reeds in 
1972, zijn deze vreemde, met menselijk ver-
langen geïnfecteerde surrealistische machi-
nes gemakkelijk consumeerbare folklore 
geworden. Het surrealisme, dat een subver-
sief  spel met de kitsch speelde, is zelf  kitsch 
geworden. 

Zielig bezielde robot 

In Le système des objets kent Baudrillard een 
aparte status toe aan de robot, met name 
aan de elektrische huishoudrobot. Doordat 
hij nog op een naïeve, zichtbare manier 
antropomorf  is – hij lijkt op de mens maar 
ook niet te veel – openbaart de robot een 
wezenlijk aspect van onze verhouding tot 
techniek. Een ware gelijkenis zou beangsti-
gend zijn, want dan zou de robot te zeer de 
grilligheid en onberekenbaarheid van de 
mens oproepen. Om een perfect gefunctio-
naliseerde wereld te kunnen symboliseren, 
moet hij duidelijk een stijf, geestloos mecha-
nisme blijven. De robot is een soort seksloze 
slaaf, een eunuch: ‘Hij mag alle kwaliteiten 
hebben, behalve die ene die de soevereiniteit 
van de mens uitmaakt: het seksuele.’ De 
robot belichaamt de macht die de mens over 
zichzelf  en zijn omgeving uitoefent, maar 
dan een macht die niet de lust kent die met 
macht verbonden is en die ervoor zorgt dat 

die macht altijd weer de controle over zich-
zelf  verliest. De robot belichaamt een getem-
de, onderworpen seksualiteit, die niets 
beangstigends heeft doordat hij de mens 
niet kan overrompelen. 
 Toch is de rol die de robot in ons onbewus-
te speelt niet zo braaf. Baudrillard wijst op al 
die sciencefictionverhalen waarin robots in 
opstand komen, en waarin de ingedamde 
seksualiteit zich tegen de mens zelf  richt. 
Robots vernietigen bovendien soms op spec-
taculaire manier zichzelf, en ook dat is een 
manier om aan hun slaafse functionaliteit 
te ontsnappen. Dit spektakel schenkt ons 
een ‘bizarre bevrediging’, zegt Baudrillard, 
want in deze ‘rituele desintegratie culmi-
neert het functionele triomfalisme van het 
object’. Het functionele viert zijn triomf  
door spectaculair disfunctioneel te zijn. 
‘Dwars door de gedaantes van een doorge-
slagen techniek celebreert de mens het toe-
komstige gebeuren van zijn eigen dood; hij 
verzaakt aan zijn seksualiteit om bevrijd te 
zijn van angst.’ Maar er is iets vreemds aan 
die ‘verzaking’. Want onttrekt de robot zich 
met zijn spectaculaire zelfdestructie niet 
uiteindelijk aan zijn slaafse dienstbaarheid? 
En affirmeert hij zich hierdoor juist niet op 
een ultieme manier als geseksualiseerd? 
Wat de mens hierbij een ‘bizarre bevredi-
ging’ schenkt is dat de robot, symbool van 
de macht en controle die de mens over de 
wereld uitoefent, de doodsdrift belichaamt 
die het menselijk verlangen naar macht en 
controle ontregelt. 
 De ‘les’ die de zelfdestructieve robot ons 
leert is dus niet dat de techniek een ‘instru-
ment’ is dat de mens niet volledig kan 
beheersen. De techniek ontpopt zich hier – 
opnieuw – zélf  als menselijk, namelijk als 
een instantie die de eigen beheersing niet kan 
beheersen, omdat die door seksuele lust 
gekleurd is. De zogenaamd autonome tech-
niek is altijd al geneigd te ontsporen, en 
rebellerende of  zelfdestructieve robots laten 
de excessieve lust voelen waarmee de mani-
festatie van deze autonomie gepaard gaat. 
Dit was welbeschouwd reeds het kernidee 
van Dialektik der Aufklärung (1944), waarin 
Adorno en Horkheimer wezen op de irratio-
naliteit van een tot beheersing verengde 
ratio en de magische logica die daarin 
schuilt.
 We zijn gefascineerd door het fatale dat in 
de techniek huist. Het radeloos, zelfdestruc-
tief  verzet van de robot tegen zijn eigen 
functioneren is angstwekkend én aantrek-
kelijk, want de mens herkent daarin de hin-
dernissen die hij als geseksualiseerd wezen 
zelf  altijd tegen zijn functioneren opwerpt 
en die hem, zo suggereert Baudrillard, 
vreemd genoeg een diepere bevrediging ver-
schaffen dan het gevoel van zekerheid en 
betrouwbaarheid, niet ondanks de angst, 
maar doordat die bevrediging door angst 
getekend is. Seksualiteit is nu eenmaal geen 
lichaamsfunctie naast alle andere, hoezeer 
men ook zijn best doet haar daartoe te her-
leiden. Seksualiteit is wat ‘alle verschillende 
lichaamsfuncties te buiten gaat’ en ze van 
binnenuit laat ontsporen. 
 Het seksuele dat de onbewust nog steeds 
magisch denkende mens nooit zonder risi-
co’s in de techniek projecteert, heeft zijn 
pendant in de tendens dat de menselijke 
seksualiteit iets technisch dreigt te worden. 
Dat wil zeggen dat ze, onder het mom van 
haar bevrijding, een zaak wordt van de pres-
tigieuze constructie van een eigen ‘identi-
teit’, in de lijn van het narcistische ideaal-
beeld van een Bardot die ‘perfect haar jurk 
vult’. Voor seksrobots lijkt een grote toe-
komst weggelegd, en sommigen dromen 
misschien – een politiek correcte droom – 
dat ze ooit de (menselijke) prostituees zullen 
vervangen. Het onbehagen dat zulke toe-
komstbeelden kunnen inboezemen, verhult 
dat pornoacteurs en -actrices reeds robots 
zijn. Porno is immers een nogal radeloze 
poging om seksualiteit volledig te naturalise-
ren, om haar af  te platten tot een functie die 
helemaal evident en transparant is, zoals 
het functional design droomt van een functi-
oneel transparante wereld. 

Accidents will happen

Een veel grotere invloed dan (zelf)destruc-
tieve robots heeft het auto-ongeluk op de 
verbeelding van de massa gehad. Zoals 
bleek uit Baudrillards analyse van de vleu-
gelachtige spatborden: de auto is ‘metafunc-
tioneel’, zijn functionaliteit is ‘duizeling-
wekkend’. De besloten, mobiele huiselijkheid 

van de auto snijdt de band van de chauffeur 
met de sociale omgeving en haar normen 
door, en bevrijdt hem zo van de hiermee ver-
bonden verantwoordelijkheid. Door deze 
abstracte mobiliteit en anonimiteit durft hij 
stoutmoediger op te treden dan hij dat thuis 
of  op het werk durft te doen. Hij daagt het 
lot uit. De auto, zo valt te lezen in Le système 
des objets, is ‘de plek waar het ongeluk altijd 
mogelijk is, waar bij toeval, in een meestal 
nooit gerealiseerde, maar altijd verbeelde, 
altijd onwillekeurig bij voorbaat geassu-
meerde kans, de intimiteit met zichzelf  haar 
toppunt bereikt, deze formele vrijheid die 
nooit zo mooi is als in de dood’. Toch focust 
Baudrillard meestal niet op de ‘psychologie’ 
van de chauffeur, maar op hoe massamedia 
zoals kranten en film de fascinatie voor het 
auto-ongeluk systematisch aanwakkeren.
 De industrie stimuleert systematisch ver-
spilling door met marginale verschillen in te 
spelen op de behoefte aan differentiatie. Zo 
worden producten fragieler en raken ze snel 
verouderd. Het prestigekarakter van objec-
ten wordt heel zorgvuldig uitgekiend. De 
consumptie ervan heeft niets feestelijks, 
maar is gebanaliseerd tot een ‘doordeweek-
se plicht’, stelt Baudrillard in La société de 
consommation. ‘Over dit soort verspilling 
hangt helemaal niets meer van het symbo-
lisch parfum van de potlatch’, van die ritue-
le verkwisting en vernietiging van goederen 
die je in bepaalde ‘primitieve’ samenlevin-
gen hebt. Dat is anders bij de auto-ongeluk-
ken waarover onophoudelijk wordt bericht. 
Deze ongelukken hebben nog wel iets van 
een ‘spectaculair collectief  offer van ijzer, 
mechanica en mensenlevens – een giganti-
sche happening, de fraaiste van de con-
sumptiemaatschappij, waarmee die maat-
schappij, in de rituele destructie van 
materiaal en leven, voor zichzelf  haar extre-
me overvloed bewijst’. 
 Fascinerend aan het auto-ongeluk, ten-
minste aan de gemediatiseerde beelden 
ervan, is dat hier de alomtegenwoordige 
maar verborgen destructie en verspilling tot 
spektakel verheven wordt, zij het onder het 
morele voorwendsel te informeren en te 
waarschuwen. De consumptie van berich-
ten over ongelukken getuigt niet zomaar 
van de angstige zorg omdat ‘nog niet alles 
onder controle is’. Ze wijst erop dat de tech-
niek in ons onbewuste niet enkel een 
almachtsdroom belichaamt. Onder het ver-
langen naar totale controle en programme-
ring sluimert de wens te worden meege-
sleurd in iets fataals en zich over te kunnen 
geven aan een duister lot. Dit neemt echter 
niet weg, voegt Baudrillard toe, dat de dage-
lijks consumptie van in serie opgediende 
rampen en ongeregeldheden in de media 
toch maar een ‘doodse karikatuur’ is van de 
uitbundigheid van de potlatch.
 De media bezweren de realiteit door er 
voortdurend tekens van aan te maken. Ze 
doen dat door alles te herleiden, te ‘formatte-
ren’ tot faits divers, een curieus, op zichzelf  
staand feit tussen de andere feiten. Wat geldt 
voor objecten, geldt dus ook voor feiten: hun 
nieuwswaardigheid, hun ‘actualiteit’ 
bestaat erin dat ze worden gedramatiseerd 
tot iets nieuws, iets ongeziens en verras-
sends, dit wil zeggen tot iets dat een verschil 
maakt met andere feiten. Maar omdat het 
telkens louter om het verschil gaat, wordt 
alles paradoxaal genoeg gelijk, eenzelfde brij 
waarin alle realiteit oplost. Zich van dit ver-
vlakkend effect bewust gaan de massamedia 
vervolgens met alle macht proberen hun 
tekenkarakter, en dus de afstand tegenover 
de realiteit, te verhullen. Steeds meer wor-
den ze gedreven door de obsessie de vinger te 
leggen op de realiteit zelf. Baudrillard 
gewaagt in La société de consommation van 
‘een steeds vraatzuchtiger opeisen van de 
realiteit, de ‘waarheid’, de ‘objectiviteit’. 
Overal is het cinéma vérité, de livereportage, 
de flash, de photo choc, het getuigenis-docu-
ment. Overal wordt ‘het hart van het evene-
ment’ gezocht, ‘het hart van het opstootje’, 
het in vivo, het ‘face à face’ – de duizeling van 
een totale aanwezigheid bij het evenement, 
de Grote Huivering van de echte belevenis – 
dit wil zeggen het MIRAKEL, want de waar-
heid over wat ik zie is dat ik er niet bij was. 
Maar wat telt is het meer waarachtige dan 
waarachtige, anders gezegd het feit dat ik er 
bij was zonder er bij te zijn, anders gezegd 
het fantasma. De massacommunicatie geeft 
ons niet de realiteit, maar de duizeling van de 
realiteit.’
 Onder het voorwendsel informatie te ver-
strekken, creëren de media met alle midde-
len de illusie dat we erbij zijn. Wát er gebeurt, 
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de oorzaken en de draagwijdte ervan, ver-
dwijnt onder de retoriek die je wil laten voe-
len dát er iets gaande is en dat het je niet 
ontsnapt. 
 Baudrillard schetst hier wat hij in zijn 
latere werk, vanaf  Simulacres et simulation 
(1981), simulatie zal noemen. Een simula-
tie is een schijnbeeld (simulacrum) gemaakt 
vanuit het gevoel van een onophefbaar ver-
lies aan realiteit, een verlies dat dit simula-
crum zelf  teweegbrengt. Het gevoel dat het 
beeld ons van de realiteit verwijdert, wordt 
overgecompenseerd door het realiteitsge-
halte van het beeld sterker te benadrukken. 
Een duizelingwekkende ‘hyperrealiteit’ is 
het gevolg, met andere woorden iets wat 
reëler is dan reëel. De simulatie pretendeert 
de afstand die het medium zelf  onvermijde-
lijk instelt ongedaan te maken, maar de 
radicale ontkenning van die afstand beze-
gelt juist die afstand. De hyperreële simula-
tie is de meest radicale neutralisering en 
indamming van het evenement. Anders 
gezegd: we zouden de kick er ‘echt bij te zijn’ 
niet kunnen beleven zonder de geruststel-
lende zekerheid er niet bij te zijn. 
 Baudrillard schrijft in La société de consom-
mation: ‘We leven aldus onder de beschut-
ting van de tekens en de ontkenning van het 
reële. Miraculeuze zekerheid: als we de beel-
den van de wereld bekijken, hoe zouden we 
dit korte binnenbreken van de realiteit kun-
nen onderscheiden van het diepe genot er 
niet bij te zijn? Het beeld, het teken, de bood-
schap, al datgene wat we ‘consumeren’, dat 
alles vormt onze door de afstand tegenover 
de wereld verzegelde gemoedsrust die niet 
gecompromitteerd wordt door de zelfs hefti-
ge allusie op het reële, maar er zelfs nog 
door bevestigd wordt.’ 
 De paradox is met andere woorden dat 
onze gemoedsrust niet wordt verstoord, 
maar wordt versterkt door de heftige beel-
den van de wereld. We hebben die beelden 
zelfs nodig, zegt Baudrillard verderop. We 
zouden onze gemoedsrust niet kunnen ver-
dragen zonder ons voortdurend te laten 
opschrikken, ‘zonder het alibi aan de wereld 
te participeren’. Sterker nog: om te kunnen 
genieten van onze rust en veiligheid hebben 
we niet alleen behoefte aan tekens die 
gewelddadig binnenvallen, maar zelfs van 
tekens van geweld als zodanig: ‘Onze 
gemoedsrust heeft, om over zichzelf  verrukt 
te zijn, behoefte aan onophoudelijk geconsu-
meerd geweld. Dat is haar obsceniteit. Ze is 
verzot op evenementen en geweld, op voor-
waarde dat deze laatste op kamertempera-
tuur wordt geserveerd.’

Dat is obsceen, maar ook pervers, aldus 
Baudrillard, nog altijd in La société de 
consommation. Pervers is niet dat het immo-
reel is om geweld te consumeren, maar dat 
het een poging is tot morele witwassing, tot 
aflossing van schuld. De consumptiemens 
voelt zich schuldig vanwege zijn comforta-
bel en passief  hedonisme. Dit strookt niet 
met de ‘puriteinse’ burgerlijke moraal waar-
in activiteit, wilskracht en werklust worden 
geëerd. Door zich bloot te stellen aan simu-
laties van gevaar, geeft de consumptiemens 
zichzelf  het gevoel dat hij zijn comfort con-
stant moet bevechten op dreigingen van 
buitenaf. Maar achter deze al te doorzichti-
ge zelfrechtvaardiging schuilt een verlan-
gen naar een ander soort passiviteit: ‘Rond 
de veilige zone moeten de tekens van het lot 
bloeien, van de passie, de fataliteit, zodat 
deze alledaagsheid de grandeur en het 
sublieme recupereert waarvan ze juist het 
tegendeel vormt. Daarom wordt de fataliteit 
overal gesuggereerd en be-tekend, opdat de 
banaliteit zich ermee zou kunnen spijzen en 
er genade door zou vinden.’
 De schuld die we aflossen door het consu-
meren van catastrofes en ellende is dus niet 
de schuld die we voelen over de ellende die 
we zien terwijl we zelf  buiten schot blijven, 
maar de schuld vanwege het wezenloos 
gevoel zelf  geen lot, geen fatum te hebben, 
en tot niets onafwendbaars bestemd te zijn, 
niets te bezitten dat het eigen leven op het 
spel zet, niets dat méér waard is dan het 
eigen zelfbehoud en comfort. Daarom zijn 
berichten over verkeersongevallen (‘de 
onophoudelijke litanie over dodelijke 
auto-ongelukken’), oorlogen en (mogelijke) 
terroristische aanslagen niet zonder meer 
bedreigend. Het zijn tekens waardoor we 
virtueel deelhebben aan iets heerlijk fataals. 
 In L’échange symbolique et la mort (1976) 
plaatst Baudrillard de fascinatie voor 
auto-ongelukken in de context van de mar-
ginalisering van de dood in de moderne 
samenleving. In ziekenhuizen is de dood 
taboe: het biologische leven wordt er zo lang 
mogelijk gerekt. In het algemeen krijgt de 
dood geen plaats in de loop van het leven, 
hij wordt weggeduwd naar het einde, her-
leid tot het laatste feit dat ons overkomt en 
onze ontwikkeling afbreekt. Maar dat de 
dood iets ‘natuurlijks’ is, betekent niet dat 
we hem aanvaarden. Integendeel: de dood 
is voor ons iets even natuurlijks als een ziek-
te die zou moeten worden uitgeroeid, en in 
die zin een onaanvaardbaar schandaal; dat 
geldt nog meer voor de ‘onnatuurlijke’, door 
een ongeval veroorzaakte dood. Omdat we 

absolute veiligheid als ons recht beschou-
wen, ervaren we een verkeersongeval als 
een aanslag. Er moet kwaad opzet in het 
spel zijn, of  in elk geval schuldige nalatig-
heid. We vervallen tot de magische logica 
van ‘primitieven’ die elk overlijden aan een 
vijandige entiteit wijten. En zo leidt onze 
‘rationalistische cultuur’ tot een ‘collectieve 
paranoia’. Niettemin schuilt er in de verbijs-
tering en verontwaardiging waarvan catas-
trofes, ongevallen en aanslagen ons vervul-
len toch een fascinatie. Het is alsof  we er 
met onze rede die alles onder controle wil 
krijgen toch stiekem op hopen dat de dingen 
wraak zullen nemen. 
 Baudrillard weigert de door de media 
gevoede fascinatie te psychologiseren; hij 
spreekt dus niet van sadisme of  een morbide 
uitbuiting van de dood. In de moderne 
samenleving, die geen verhevener ideaal 
kent dan zo lang, zo gezond en zo comforta-
bel mogelijk in leven blijven, is de dood een 
absurde stoorzender. Dus wijkt de verban-
nen dood terug naar de gemediatiseerde, 
gewelddadige dood die, zo schrijft Baudrilard, 
‘nog iets heeft van het offer, dit wil zeggen 
van een reële transmutatie door de wil van de 
groep’. De media zetten een stomtoevallige 
dood om tot een evenement dat de ‘groep’, 
de maatschappij, op zich neemt. De dood is 
dan niet natuurlijk meer, maar een geza-
menlijke ‘uitdaging aan de natuur’, niet iets 
dat de mens overkomt, maar iets dat hij 
zichzelf  geeft. In die zin heeft de gemediati-
seerde cultus van het ongeval wel degelijk 
iets weg van initiatie- en begrafenisrituelen 
die je bij ‘primitieven’ aantreft. Deze ritue-
len zijn symbolische praktijken waarmee de 
groep zich het geweld waarmee de dood het 
leven afbreekt feestelijk toe-eigent. Ze trans-
formeren een zinloos gebeuren tot iets wat 
wordt gegeven en dus teruggegeven moet 
worden. Ze maken van de dood iets vitaals, 
en bevestigen hiermee dat zonder de dood 
het leven een doodse bedoening zou zijn. 
 Volgens Baudrillard heeft enkel de wester-
se cultuur het leven, het behoud en de ont-
wikkeling ervan, tot een puur positieve 
waarde verheven, met als gevolg dat de 
dood iets puur negatiefs geworden is. 
’Primitieve’ initiatierituelen celebreren 
daarentegen iets wat dodelijk is aan het 
leven zelf. Volgens Baudrillard is trouwens 
ook het christelijke doopsel een bevestiging 
van de dood-in-het-leven: de geboorte is een 
misdaad die iemand wordt aangedaan, en 
die misdaad kan alleen worden goedge-
maakt door te worden ‘hernomen, uitge-
boet door een collectief  simulacrum van de 

dood’. Alleen door van de geboorte een dood 
te maken, alleen door het leven van bij zijn 
aanvang meteen symbolisch te offeren, 
krijgt het een lotsbestemming, wordt het 
onttrokken aan het vlakke overleven. Bij 
gebrek aan religie en rituelen bieden de 
media, als bleek Ersatz voor een ontbreken-
de offercultuur, ons catastrofes aan, en 
injecteren ons hiermee met het gevoel een 
lot te hebben. Baudrillard in L’échange sym-
bolique et la mort: ‘Ons, die het ontbreekt 
aan een werkzaam ritueel dat de dood en 
zijn brekende energie opslorpt, rest slechts 
de fantasie van het offer. […] Vandaar de 
intense bevrediging, die ten diepste collectief  
is, van het dodelijke auto-ongeluk.’ In onze 
verbeelding is het verkeersongeval niet acci-
denteel, maar gewild, eventueel door het 
slachtoffer zelf, zoals we ons de dood van 
een James Dean in een auto-ongeval voor-
stellen als het culminatiepunt van een 
intens leven. 
 Er dient hier wel aan toegevoegd te wor-
den dat Baudrillard in Simulacres et simulati-
on (1981) opmerkte dat de auto ondertus-
sen reeds aan prestige heeft ingeboet. Zelfs 
in onze verbeelding heeft autorijden nog 
weinig van een waagstuk. De fascinatie 
voor de gevaarlijke extase van de snelheid 
heeft plaatsgemaakt voor de ‘puriteinse’ 
moraal van de veiligheid en het spaarzame 
verbruik van energie. 
 Bij Baudrillard, voor wie het auto-onge-
luk zo emblematisch is, en bij wie de naam 
Andy Warhol geregeld valt, is er opvallend 
genoeg geen verwijzing naar Warhols Car 
Crash Series te vinden. Die reeks kan begre-
pen worden als een stil commentaar op 
Baudrillards idee dat de mediatieke cultus 
van het autoaccident het primitieve offer in 
de fantasie doet herleven. Er wordt geen 
offer geëvoceerd, geen offerfantasie opge-
warmd. De Car Crash Series biedt auto-onge-
lukken aan die bij voorbaat ‘getransmu-
teerd’ zijn, dit wil zeggen geneutraliseerd tot, 
zoals Baudrillard heeft geschreven, ‘faits 
divers’, tot ‘journalistiek teken’. Het enige 
offer dat hier nog rest is het offer aan de 
media, aan het systeem van onbeperkt 
reproduceerbare beelden waar het verschil 
geen verschil meer uitmaakt. Het enige 
gevoel dat dit werk bij ons uitlokt is het 
gevoel medeplichtig te zijn aan deze onver-
schilligheid – het gevoel dat alle gevoel bij 
ons is lamgelegd. 

Andy Warhol, Car Crash, 1978
© Andy Warhol Foundation for the Visual Arts/Artist Rights Society (ARS), New York
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BART VERSCHAFFEL

Het was natuurlijk mijn bedoeling dat dat niets 
zou betekenen, maar uiteindelijk krijgt alles 
een betekenis.
– Marcel Duchamp

Speuren en ontdekken is spannend. Iets 
laten verdwijnen (verstoppen, inpakken, 
wegtoveren, begraven, in het water of  in de 
afgrond gooien, opbergen in een doos of  
kast…), zoeken en vinden (ontdekken, uit-
pakken, opgraven, openmaken, ontmaske-
ren…) verschaft een apart plezier, een bij-
zondere, maar duistere, diepe voldoening. 
Het onbekende, dat wat we niet begrijpen of  
niet (meer) weten, wat verstopt of  verzwe-
gen wordt, lijkt alleen daarom al interes-
sant: de ’mysteries van het universum’; 
waar bevindt zich het paneel met De 
Rechtvaardige Rechters; waar hebben de beel-
den op Paaseiland voor gediend? We hunke-
ren naar biecht- en beroepsgeheimen, naar 
complotten… En bovenal: waar is het 
lichaam? Mensen verstoppen en zoeken 
immers niet enkel dingen, maar vooral zich-
zelf. Ze gebruiken kleding en make-up, mas-
kers, de schaduw en de nacht, de leugen en 
de stilte, de hoek en het binnenhuis om – 
soms toch – uit het zicht te verdwijnen, en 
ongezien te bestaan.
 Verbergen raakt een betekenisknoop van 
fundamentele beelden, van diverse en ook 
conflicterende interesses, elementaire drijf-
veren en emoties. Sigmund Freud heeft een 
eeuw geleden het basisbeeld daarvan 
geanalyseerd in ‘Jenseits des Lustprinzips’ 
(1920). Hij had opgemerkt dat zijn klein-
zoon een speelgoedje herhaaldelijk onder 
zijn bedje gooide en liet verdwijnen, daarbij 
uitroepend ‘Fort!’, ‘weg!’. Freud realiseerde 
zich dat kleine Ernst het speelgoed niet echt 
weg wou: het was een spel. Toen Freud zag 
hoe het kind steeds opnieuw een houten 
spoel aan een touwtje liet verdwijnen, maar 
kraaide van plezier wanneer hij het met een 
‘Da!’ (‘daar!’) weer tevoorschijn haalde, 
wist hij dat niet ‘Fort’ maar ‘Fort-Da’ ‘das 
komplette Spiel’ was. Fort-Da gaat dus niet 
zomaar om het weggooien of  het verdwij-
nen, maar ook en vooral om het (terug)vin-
den, en het opnieuw verschijnen. Iedereen 
kent de variant, die niet met objecten 
gespeeld wordt, maar waarin mensen ver-

stoppertje spelen. Verdwijnen betekent niet 
dat iets ophoudt te bestaan, maar juist dat 
iets of  iemand kan terugkeren! Het gaat er 
niet enkel om in ‘gemis’ te oefenen, maar 
om te wennen aan de frustratie verborgen 
te zijn en alleen te bestaan, zelf  ‘afwezig’ te 
zijn – en om het verlangen gemist, gezocht 
en (terug)gevonden te worden. Even essen-
tieel als ‘Fort-Da’ is de scène uit La Famiglia 
(1987) van Ettore Scola: eerst speelt de oom 
en daarna de rest van de familie dat ze een 
neefje zoeken maar niet zien, alsof  hij geheel 
‘doorzichtig’ en onzichtbaar is, en niet 
bestaat. Het spel duurt tot het kind in paniek 
raakt – ‘Sono qui, sono qui, perche non mi 
vedi?’, ‘Ik ben hier, ik ben hier, waarom zie je 
me niet?’ – en huilend om mama roept.
 Levens spelen zich sowieso af  in het half-
duister, zonder dat we alles weten en begrij-
pen, buiten de Waarheid. Maar er is het 
gedeeld besef  dat het ook beter is om niet 
alles te weten. Het weten, en méér nog het 
tonen, wordt in alle samenlevingen, en 
vooral in archaïsche en traditionele samen-
levingen, sterk geregeld en gecontroleerd. 
Het is immers gevaarlijk om te ontdekken 
wat de goden verborgen hebben. Onthullen 
is soms zelfs verboden. In vele verhalen en 
sprookjes wordt de verboden vrucht toch 
gegeten, de kamer betreden, de kist geo-
pend, en ‘ont-dekt’. De curiositas is trans-
gressief  – een middeleeuwse ondeugd, zoals 
Hans Blumenberg uitlegde. Mannen hoe-
ven niet alles te weten wat vrouwen weten, 
en omgekeerd; patiënten hoeven niet alles 
te weten wat dokters weten; en kinderen 
kunnen best niet te vroeg te veel weten. 
Verbergen en verzwijgen is ook bescher-
men, en precies datgene wat het meest 
essentieel is, waarin de mensen dus het 
meest op elkaar lijken, wordt beschermd 
door de gelijkheid niet te exposeren, maar te 
verbergen. Mensen worden iemand, niet 
enkel of  voornamelijk door iemand te zijn in 
de wereld en veel te spreken, maar ook door 
te zwijgen, door een ‘binnenkant’ of  inner-
lijkheid te maken. Dat gebeurt met kleding, 
maar ook middels plekken. 
 Cella betekent tegelijk ‘kamer’ en ‘berg-
plaats’: het woord is afgeleid van het Latijnse 
celare of  verbergen. Een huis is daarom niet 
eerst een schuilplaats voor guur weer en 
wilde dieren, het is een middel om zich af  te 
zonderen en te verschuilen, een ruimte 
waar anderen niet zomaar mogen binnen-
kijken of  in doordringen. Mensen en huizen 

zijn geheim. Het sociale, wat mensen ver-
bindt en scheidt, bestaat bij gratie van het in 
rekening brengen van wat mensen verber-
gen, en dus bij gratie van de discretie – van 
het niet méér willen weten en niets méér 
verder vertellen dan wat de ander te kennen 
wil geven – en vooral van het respect – re-spi-
cere is de ogen afwenden – van het wegkijken 
van het geheim waarmee men niets te 
maken heeft (de intimiteit, het gezicht, het 
lichaam) – én van de schroom en schaamte 
– van het ‘geheim’ houden van wat de ander 
kan storen. Georg Simmel heeft uitgebreid 
aangetoond dat het sociale mogelijk 
gemaakt en geordend wordt door de 
‘afstand’ (geregelde gradaties van nabijheid 
en blootstelling) die gepast is in de verschil-
lende levenssferen, en daarbij horen speci-
fieke ruimtes van het publieke, het private, 
het vertrouwelijke, het intieme… Tegenover 
de discretie en het respect, of  de correcte 
afstand, staat dan echter, vanzelfsprekend, 
de aandrang en het verlangen om over die 
grenzen te gaan: schaamteloosheid, zin om 
te roddelen, voyeurisme, fascinatie voor het 
geheim van anderen waarmee je niets te 
maken hebt en (al dan niet onder het mom 
van ‘het recht op informatie’) voor obsceni-
teit, voor het moment (seks en dood) waarin 
iemand niets meer kan verbergen, voor de 
totale zichtbaarheid. ‘Sichverbergen’, 
schrijft Heidegger, is ‘bergendes Verbergen’, 
beschermen…
 Verschwinden und Wiederkommen is dus 
altijd méér dan zomaar een spelletje: het is 
het testen van, en vertrouwdheid verwer-
ven met, een existentiële gietvorm waarmee 
‘ervaring’ gemaakt wordt. Verstoppertje 
spelen en op speurtocht gaan: het leert een 
kind om te gaan met modaliteiten van afwe-
zigheid en aanwezigheid; het brengt het 
besef  bij dat het eigen bestaan, en al wat 
voor mij telt, nog niet ‘de wereld’ is. We 
leven altijd met veel dat we niet kennen of  
begrijpen, en we weten weinig over de ande-
ren waarmee we toch intiem samenleven. 
De wereld is nu eenmaal niet gelijkmatig 
belicht, niet klaar, helder en duidelijk. We 
moeten leren leven in halflicht, met veel 
schaduwplekken en donkere hoeken, veelal 
blind en tastend. Op de bodem van hide-and-
seek ligt het basaal besef  dat de werkelijk-
heid nooit als geheel, nooit in één keer, 
gegeven is. Ze is nooit helemaal zichtbaar en 
beschikbaar, maar bestaat altijd ook verbor-
gen. Ze toont zich altijd slechts gedeeltelijk, 

en dan nog slechts oppervlakkig, zelfs verslui-
erd of  gemaskerd. Het begin van het denken 
is dat alles misschien, altijd, enigszins anders 
is dan het lijkt. Wat we niet weten en wat ver-
borgen blijft, is bovendien geen bijzaak, 
maar het belangrijkste, het meest essentië-
le. De natuur, zegt Herakleitos, of  ‘datgene 
wat aan het licht brengt’, neigt ernaar zich 
te verbergen… Vandaar de basisgedachte 
die de filosofie en de wetenschap drijft, dat 
de Waarheid geheim is, een verborgen 
schat, en de wijsgerige en religieuze overtui-
ging dat de mens gedurig ‘op zoek’ is. Het 
leven zelf  is (als) een zoektocht…
 Niet enkel kinderen spelen verstoppertje. 
Het menselijk bestaan wordt mogelijk 
gemaakt door het te spelen, leerde Huizinga. 
Een zoekspel schept immers een duidelijk-
heid en een finaliteit die het ‘echte’ leven net 
niet kan bieden: in een spel kunnen we écht 
weten wat we zoeken, en zeker zijn dat we 
vinden. (Net zoals het kaartspel, voetbal en 
de loterij de beroezende mogelijkheid schep-
pen om te winnen, terwijl het in het echte 
leven altijd onzeker is wie wint en wie niet, 
en iedereen, ten slotte, verliest.) Grote 
domeinen van het sociale zijn niet zozeer 
georganiseerd als aparte taalspelen, maar 
als aparte zoekspelen. Vele godsdiensten 
duiden het menselijk bestaan als zoeken, 
dolen en vinden, en de religieuze ervaring 
als een spel van verbergen en ‘ontbergen’. 
Het religieus besef  weifelt en kiest tussen de 
deugden van de onwetendheid en het 
inzicht, de kracht van het mysterie en van 
de openbaring, van het offer en het 
geschenk, de dienst aan de deus absconditus 
en de deus revelatus, als de twee gezichten 
van de waarheid. Het zoekende levensper-
spectief  en het verlangen ‘in de waarheid te 
leven’, het mengen van kennis en wijding in 
de wijsheid is zeker iets wat in laatmoderne 
samenlevingen wegslijt. Het menselijk 
bestaan heeft geen bestemming (meer) 
nodig, de formule van geluk is immers 
bekend: veiligheid, verzekerd zijn, gezond-
heid of  wellness, comfort, en maatschappe-
lijk succes. De waarheid is een cognitieve 
kwestie geworden, doorgeschoven naar de 
wetenschappen. De ambiguïteit van het 
archaïsche raadselspel en van de duister-
heid van het orakel en het halsraadsel zijn 
unzeitgemäss, de poëzie is nog slechts voor 
weinigen een kennisvorm. Maar de fascina-
tie voor ‘mysterie’ blijft, gebanaliseerd en 
stereotiep, hangen in de (populaire) cul-

De familieleden van Paolino doen alsof  hij onzichtbaar is geworden
La Famiglia, Ettore Scola, 1987

De rammelaar van Duchamp
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tuur, in gothic fantasy, in esoterische praktij-
ken, in thrillers, misdaad- en detectivefilms… 
De geseculariseerde westers kennis traditie is 
er steeds van uit gegaan dat de waarheid 
iets is dat gezocht en ontdekt moet worden. 
De dominante mening vandaag is dat ken-
nis in de eerste plaats niet dient om iets te 
begrijpen of  te beseffen, maar om iets mee 
te doen en toegepast te worden. Kennis 
dient om het leven comfortabeler en veiliger 
te maken, en om de economie te doen draai-
en. Naast dit nu evident geworden uit-
gangspunt van het wetenschapsbeleid en de 
kennispolitiek, blijft er toch, zelfs in de aca-
demische kennisproductie, nog iets hangen 
van de oude gedachte dat het de weten-
schap, uiteindelijk, écht te doen is om dit 
universum waarin we elke ochtend wakker 
worden te begrijpen. 
 Het belangrijkste veld waarop het spel 
van zoeken en vinden vandaag nog volop 
gespeeld wordt is dat van de erotiek. Seksua-
li teit is vooralsnog, overwegend, geen com-
modity, en speelt zich grotendeels af  buiten 
de ruil en het geld. Men moet de juiste part-
ner vinden. De westerse erotische cultuur 
hecht groot belang aan individualiteit en 
uniciteit, die niet enkel worden geconstru-
eerd door elk afzonderlijk als ‘verschillend’ 
te verschijnen, maar vooral door het meest 
‘gelijke’ – het lichaam, en in het bijzonder 
gezicht en geslacht – als geheim te verber-
gen, en dan het geheim, dat de individuali-
teit symboliseert, spelend – dus enkel sym-
bolisch – te benaderen.
 Het spelen met beelden dat de kunst 
typeert, bestaat in twee varianten. Er is 
kunst die toont wat de kunstenaar gecreëerd 
of  ontdekt heeft. Het werk is een schepping, 
een volstrekt nieuw begin, of  een onthulling 
en openbaring. De Kruisafneming in 
Antwerpen van Rubens, Guernica van 
Picasso, de landschappen van Cézanne, de 
marines van Permeke – het zijn geen myste-
rieuze of  raadselachtige beelden, maar ze 
kunnen respect en bewondering afdwingen, 

en nopen tot een bijna-religieuze verering, 
omdat ze de plaats zijn van een ‘verschij-
ning’. Het werk toont – soms confronterend, 
uitdagend – wat nog niet te zien was. Het 
werk is verbluffend, maar helder. En in de 
mate dat het toont wat ongezien en onver-
wacht is, wordt het feit dat iemand dit 
gemaakt of  ontdekt heeft, welhaast onbe-
grijpelijk en mysterieus. De kunstenaar 
presteert, zo lijkt het, het onmogelijke.
 Er zijn echter beelden die minder evident 
zijn, die ontglippen, die iets verzwijgen. 
Beelden die zich niet helemaal geven, maar 
iets oproepen of  aan iets herinneren. 
Sommige kunstwerken verdichten datgene 
wat ons in de werkelijkheid ontgaat tot een 
beeld of  een onbenoembaar ding, zoals de 
schilderijen van Magritte, maar evengoed 
het oeuvre van René Heyvaert. Er zijn 
kunstwerken van vroeger of  elders, die los-
gekomen zijn van hun context en waarvan 
we de taal niet (meer) spreken, die op een 
bijzondere manier onbegrijpelijk zijn en 
intrigeren. Het onweer van Giorgione bij-
voorbeeld, of  Jonge ridder in een landschap 
van Vittore Carpaccio: beelden die raadsels 
zijn geworden zoals de tijd van gebouwen 
ruïnes maakt.
 Dan zijn er nog de vele ‘geknutselde’ voor-
stellingen die, als problema, als duistere ora-
kelspreuk die de goden de mensen voor de 
voeten werpen, ‘uit de hoogte’ lijken te 
komen. De kunstenaar, die een goochelaar 
of  illusionist is, pretendeert te toveren. Zie 
de vele droombeelden, de vage vaghezza, de 
onleesbare tekens, het pseudoprimitivisme. 
Daarnaast staat echter de traditie die ervoor 
uitkomt dat de mysterieuze voorstellingen 
(slechts) conversation pieces zijn, gemaakt 
om het verstand op te slijpen, van Albrecht 
Dürer tot Walter Swennen. De traditie van 
het kunstwerk als raadsel of  puzzel behoort 
tot het maniërisme en de barok: de 
embleemtraditie, het spel van de allegorie, 
de dubbelspraak en de zinspeling. Het is 
kunst die er openlijk voor uitkomt dat ze 

kunstmatig is, dat ze gemaakt wordt, dat een 
beeld tegelijk dient om te bekijken en om te 
lezen, te interpreteren en over te spreken, 
om te verdwalen in een labyrint van beteke-
nissen, allusies, verwijzingen, zoals in het 
spiegelpaleis op de kermis. 
 Marcel Duchamp is allicht de kunstenaar 
die het meest radicaal en consequent weer-
werk heeft geboden tegen de echo van de 
Waarheid die in de kunst nagalmt, en tegen 
artistieke aanspraken op valse diepte. Hij 
heeft zijn project om als ‘uitgetreden kun-
stenaar’ oppervlakkige na-kunst te maken, 
zo lijkt het toch, uitgebreid tot het project 
om oppervlakkig te leven. Zijn hoofdstrate-
gie bestond erin van elk artistiek mysterie 
een raadsel te maken, en de ‘oplossing’ te 
banaliseren of  te doorprikken. Onmiddellijk 
na zijn aankomst in de Verenigde Staten 
heeft Duchamp vier postkaarten geschre-
ven (Rendez-vous du Dimanche 6 Février 
1916) met teksten die werkelijk niets bete-
kenden, en vooral ook aan niets deden den-
ken – zonder de suggestie van poëtische 
verte, en zelfs zonder dat er iets te verstaan 
of  te interpreteren viel. Het valt vanzelfspre-
kend te betwijfelen of  zoiets werkelijk kan, 
net zoals te betwijfelen valt of  de beoogde 
esthetische neutraliteit en pure objectiviteit 
van de readymade – kunst zonder betekenis 
– haalbaar is. Men kan de betekenis- en 
interpretatieruimte die de taal opent echter 
wel – al dan niet heimelijk – opvullen en 
dichtstoppen met betekenis die duidelijk is 
als een ding, en dus eigenlijk: met een ander 
woord. De grondgedachte is niet: ‘Er is geen 
oplossing want er is geen probleem,’ maar 
wel: ‘Er is geen mysterie want er is raadsel.’ 
Het basisicoon is de Mona Lisa. De interesse 
voor het beeld berust op de enigmatisch 
lichte glimlach, en het mysterie van de 
naam en het leven van de geportretteerde 
vrouw. Duchamp verklaart én ontkracht 
dat mysterie door het, plots, zeer verstaan-
baar te maken: hij voegt een raadsel toe 
door middel van het onderschrift L.H.O.O.Q. 

Zijn publieke hoofdwerk Le Grand Verre (La 
Mariée mise à nu par ses célibataires, même) is 
vanzelfsprekend een andere kwestie: de let-
terlijke doorzichtigheid van het glas wordt 
gecombineerd met de extreme reductie van 
picturale materialiteit; het beeld is op een 
onaffe manier formeel en inhoudelijk 
geconstrueerd – het is een raadsel zonder 
oplossing, een slot zonder sleutel, een slecht 
gemaakte puzzel.
 Het kernwerk voor dit thema in Duchamps 
oeuvre is echter With Hidden Noise, gemaakt 
in 1916: een bol touw, geklemd tussen twee 
metalen plaatjes met een opschrift van ver-
minkte woorden in gemengd Frans en 
Engels, dat geheel niets tracht te betekenen. 
Het ding rammelt: Walter Arenberg, de 
vroege excentrieke vriend van Duchamp die 
zijn werk ook verzamelde, heeft ‘iets’ – hij 
noemt het zelf  een secret object – in de holte 
van de bol gestopt net voor Duchamp de 
plaatjes vastschroefde. Wanneer een ready-
made het equivalent is of  wil zijn van een 
tekst die effectief  niets verbergt, dan is deze 
semireadymade letterlijk het tegendeel, 
analoog aan een tekst waarin iets verstopt is, 
en die niet geïnterpreteerd maar ‘openge-
maakt’ of  ‘opgelost’ moet worden. Ook 
Duchamp wist niet of  Arenbergs secret 
object ‘een diamant of  een munt’ is, en hij 
moet net als iedereen gissen. Het werk gaat 
over wat het verbergt. Maar waarom zou 
iemand willen weten wat hier precies lawaai 
maakt? Wat doet dat ertoe? De ‘oplossing’ is 
zonder twijfel banaal en in alle opzichten 
irrelevant. Sterker nog: wanneer bekend 
zou worden wat Arenberg in de bol gestopt 
heeft, wordt het ding op slag oninteressant 
– en houdt het op kunst te zijn. Het is een 
briljante move: een raadsel presenteren 
waarvan de ‘oplossing’ net is te tonen hoe 
een raadsel werkt. Duchamp demonstreert 
én demonteert het meest elementaire recept 
van kunst-maken.
 With Hidden Noise is een première vérité, 
helder en onweerlegbaar als een axioma. 
Met één klein, goedkoop, banaal, onaan-
trekkelijk en onbenoembaar ding laat 
Duchamp zien, nadat de kunst van de hui-
veringwekkende religieuze mysteriën esthe-
tische sublimiteit en romantische poëzie 
heeft gemaakt, hoe de artificiële poëtische 
diepte van de kunst ontkracht kan worden 
door een model van de logica van het ‘raad-
sel’. Hij demystifieert de kunst, niet door 
theoretisch te analyseren en kritisch te 
argumenteren, maar met één halve ready-
made die, voor een keer, niet de mythe van 
de kunst ontmaskert en er tegelijk op para-
siteert, maar die mythe daadwerkelijk door-
prikt. With Hidden Noise is een raadsel waar-
van de ‘oplossing’ totaal irrelevant en 
betekenisloos is: alles wordt begrijpelijk en 
toch weet men ‘het’ niet – totale transpa-
rantie en totale opaciteit vallen samen. Wat 
men niet weet, wekt absoluut geen nieuws-
gierigheid meer; het geheim blijft bewaard, 
maar het is geheel ondiep. Men zou wensen 
dat rammelaars zoals die van Duchamp tot 
de vaste uitrusting van rondwandelende 
museumsuppoosten gaan behoren.

Een eerste versie van deze tekst werd op  
22 januari 2019 voorgelezen in de foyer 
van het SLAC (Stad Leuven Academie en 
Conservatorium).

Marcel Duchamp, With Hidden Noise, 1916
© Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Parijs/Succession Marcel Duchamp
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FRANZISKA KUNZE

Het gebruik van het begrip opaciteit in de 
context van fotografische beelden lijkt op het 
eerste gezicht irritant. Opaak – te definiëren 
als ondoorlatend of  ondoorzichtig – is het tegen-
deel van wat normaal gezien als kenmerk 
van de fotografie geldt: het vermogen om te 
verwijzen naar een daarachter, dat wil zeg-
gen: de blik door het beeldoppervlak heen te 
richten op een gebeurtenis die zich voor de 
camera heeft afgespeeld tijdens het moment 
van opname. Niet opaciteit, maar transpa-
rantie wordt daarom tot de belangrijkste 
eigenschappen van het medium gerekend. 
Op grond van transparantie wordt het in de 
fotografie mogelijk om momenten, die per 
definitie vluchtig zijn, los van welk tijdruimte-
continuüm dan ook te tonen. Transparante 
fotografie plaatst dit continuüm buiten wer-
king door iets wat slechts in het moment van 
de opname aanwezig was weer tegenwoordig 
te stellen – zo wordt het althans als ideaal-
beeld geschetst. Tegen die achtergrond kan 
het begrip opaciteit nauwelijks op positieve 
vermeldingen rekenen. Recent definieerde 
Markus Rautzenberg opaciteit als datgene 
waardoor ‘een ding in een on-ding’ veran-
dert.1 Ondoorzichtige fotografie is vanuit een 
traditioneel standpunt helemaal niet moge-
lijk, en moet dus wel op onbegrip stuiten. 
 Een radicaal voorbeeld biedt een werk uit 
1976 van Gar Smith, die de thematiek van 
de opake fotografie heel direct toont. 
CAMERA-NON-OBSCURA is een bijna vier-
kant stuk fotopapier, waarop niet de afbeel-
ding van een negatief  werd geprojecteerd, 
maar dat daarentegen, vrij van elke dwang 
tot afbeelden, aan het licht zelf  werd bloot-
gesteld, en daarna is ontwikkeld en 
gefixeerd. Het resultaat is een volledig zwart 
geworden laag zilvergelatine. Mede als 
gevolg van de ongebruikelijke presentatie – 
het werk is zonder herkenbare hulpmidde-
len aan de muur bevestigd – presenteert 
CAMERA-NON-OBSCURA zich niet als een 
afbeelding van iets. De blik is niet in staat 
door het oppervlak heen te dringen; de toe-
schouwer kan zich niet op het onderwerp 
concentreren dat op een zeker moment in 
het verleden in de beeldlaag is gedrukt. Het 
valt niet meer uit te maken of  Smith het 
onderwerp overbelicht heeft, of  dat hij juist 
van belichting heeft afgezien. Het opbollen-
de materiaal en de weerkaatsingen van het 
licht vestigen de aandacht op de papieren 
drager; ze werpen als het ware een barrière 
op. De welbekende ‘zuigende’ werking van 
het beeld blijft uit, de blik wordt vastgehou-
den en aangespoord het beeldlichaam en 
alle onregelmatigheden ervan af  te tasten. 
Door de blik zo duidelijk op het materiaal – 
op materialiteit – te richten, toont Smith 
fotografie als driedimensionaal voorwerp, 
ondoordringbaar en opaak is, en slechts 
gekenmerkt door loutere aanwezigheid.
 Dergelijke ‘ondingen’ hebben een onge-
looflijke esthetische en theoretisch potentie. 
Toch zijn opake foto’s maar zelden zo duide-
lijk te herkennen als in het bovengenoemde 
voorbeeld. Er zijn twee redenen dat foto’s 
vaak niet als opaak waargenomen worden. 
Ten eerste zijn fotografische beelden nor-
maal gezien onderworpen aan een dermate 
krachtige afbeeldingsdoctrine, dat het voor 
de beschouwer lastig wordt in te zien dat er 
lang niet altijd van een afbeelding sprake is. 
Groot is het verlangen – of  het geloof  – iets 
herkenbaars te zien. Een vermeend onder-
werp wordt niet in de laatste plaats herkend 
op grond van de eigen kennis. ‘Mensen zien 
alleen wat ze al weten en begrijpen,’ schreef  
Goethe al. En ook Paul Klee, een van de eer-
ste meesters van de niet-figuratieve kunst, 
benadrukte in een toespraak tijdens de ope-
ning van een tentoonstelling van moderne 
kunst in 1924 dat beeldend werk zonder 
duidelijk onderwerp met behulp van de fan-
tasie alsnog ‘in een vergelijkend verband 
wordt gebracht met bekende natuurbeel-
den’. Klee besloot zijn rede met de woorden 
dat dit ‘associërend vermogen […] aan de 
basis ligt van de hevige misverstanden tus-
sen kunstenaars en leken’.2

 Als je het zo bekijkt, zijn het niet de beel-
den die zich terugtrekken, maar de beschou-

wers die zich opdringen. Sinds het begin 
van de twintigste eeuw is voor dit soort 
moeilijk leesbare beelden een begrip gemunt 
waardoor die beelden in een aparte catego-
rie worden onderverdeeld: abstractie. Als 
we spreken over beeldproductie, lijkt het 
begrip abstractie helder gedefinieerd en 
heeft het, in algemene zin, betrekking op sti-
listische reductie. Dat is het geval in de schil-
derkunst, althans wanneer de afgebeelde 
voorwerpen vereenvoudigd worden tot hun 
meest fundamentele formele principes, en 
vaak nauwelijks meer te herkennen zijn.
 Omdat de productie van beelden in de 
fotografie doorgaans op andere mechanis-
men berust, volgt het abstractieprincipe 
hier ook een ander patroon. Met behulp van 
overdreven close-ups, sterk afwijkende 
invalshoeken, het gebruik van onscherpe 
beelden, de toepassing van andere media en 
nog veel andere technieken, ondergaat het 
desbetreffende onderwerp in het opname-
moment (of  pas achteraf  in de donkere 
kamer) een vervreemdingseffect. Deze effec-
ten berusten niettemin op een werkelijkheid 
die per definitie nodig is om van abstractie te 
kunnen spreken. Opaak kun je ze echter 
niet noemen. Dat worden ze pas als naast, 
of  in plaats van, een klassiek beeldonder-
werp de materialiteit van de fotografie in het 
brandpunt van de belangstelling komt te 
staan. (Fotografische opaciteit komt niet tot 
stand als iemand bijvoorbeeld een foto met 
verf  beschildert.) En het gaat dan om speci-
fieke materialen zoals lichtgevoelig papier, 
en om chemicaliën als zilvergelatine en ont-
wikkel- en fixeervloeistoffen. Normaal 
gezien (en paradoxaal genoeg) verdwijnt dit 
typisch fotografisch materiaal – dat een lou-
ter dienende rol vervult, en dus zelf  niet 
zichtbaar wordt of  de aandacht trekt – uit 
het zicht bij een klassieke cameraopname 
waarbij een transparant beeld ontstaat.
 Belangrijk is de veronderstelling, of  liever 
de overtuiging dat fotografische beelden – 
en in dit geval vooral opake foto’s – gevormd 
of  eerder nog ontwikkeld worden, en dus 
voorwerp zijn van een ontwikkelproces, 
zoals William Henry Fox Talbot in 1839 
stelde, in een uitspraak die nog vaak zou 

worden aangehaald: ‘And this building I 
believe to be the first that was ever yet 
known to have drawn its own picture.’3 Joel 
Snyder en Neil Walsh Allen hebben in 1975 
een concept geformuleerd dat diametraal 
tegenover Talbots uitspraak staat: ‘The 
[photographic] image is a crafted, not a 
natural, thing.’4 Die laatste overtuiging is 
fundamenteel voor het inzicht dat foto’s 
geen tweedimensionale, ‘platte’ voorwer-
pen zijn, maar driedimensionale objecten. 
De blik op het beeldvlak, dat zijn eigen ken-
merken heeft, is essentieel voor het begrij-
pen van opake fotografie. Hoewel die nood-
zakelijke voorwaarde in de schilderkunst al 
vaker werd benoemd, is ze in de fotografie 
lange tijd slechts voor kennisgeving aange-
nomen. Dat aan het begin van de jaren 
negentig toch rekenschap werd gegeven 
van het fotografische beeldvlak, is niet te 
danken aan fotohistorici en fototheoretici, 
maar aan media-antropologen, Elizabeth 
Edwards in de eerste plaats, die een dergelij-
ke manier van kijken ontwikkelde ten aan-
zien van met name foto’s uit een koloniale 
context. Het houdt de erkenning in dat het 
(historische) beeld ook betekenisvolle spo-
ren bezit, als een social biography.5

 Toen Roland Barthes in 1980 het later zo 
vaak geciteerde essay La chambre claire 
publiceerde, gaf  hij een definitie waarbij de 
mimetische draagwijdte van de fotografie 
primeerde, dat wil zeggen haar vermogen 
om de werkelijkheid visueel na te bootsen: 
‘Wat zij ook te zien geeft en op welke manier 
ook genomen, een foto is altijd onzichtbaar: 
het is niet de foto die je ziet.’6 Barthes veron-
derstelde een zekere transparantie, die erin 
bestaat dat een beschouwer wél het onder-
werp maar niet het materiaal van een foto 
waarneemt, en negeerde de mogelijkheid 
dat een foto zichzelf  toont. Zijn argumenta-
tie berustte op een selectie van fotografische 
afbeeldingen, die in de marge van zijn 
betoog getoond werden, met uitzondering 
van de (veelbesproken) afbeelding van zijn 
moeder. Eén zo’n foto werd gemaakt door 
Alexander Gardner, opgenomen in hoofd-
stuk 39. Het onderschrift onderaan de pagi-
na biedt de gebruikelijke informatie: foto-

graaf, titel, jaartal. Volgens het onderschrift 
werd de foto gemaakt in 1865 van een man 
genaamd Lewis Payne, ook wel Lewis Paine 
genoemd, die geboren werd als Lewis 
Thornton Powell. Veel belangrijker nog dan 
deze info schijnt een uit de hoofdtekst 
gelicht citaat van Barthes, dat precies onder 
het beeld van de jongeman is geplaatst. Het 
citaat luidt: ‘Hij is dood en zal sterven.’7 Met 
deze zin en met behulp van het begeleiden-
de beeld wil Barthes zijn idee over de tijd als 
punctum van de fotografie verduidelijken. 

Een eerste variant van dit punctum, gedefini-
eerd als een uniek kenmerk van de foto 
waardoor de beschouwer getroffen wordt, 
heeft Barthes al een paar hoofdstukken eer-
der benoemd, in samenhang met het tegen-
gestelde begrip studium. Hier doelt hij op de 
zichtbare anticipatie van iemands dood, op 
het moment dat die persoon zich laat foto-
graferen. Barthes meent dat een dergelijke 
ervaring zich vooral voordoet op historische 
opnamen, en dat zijn de opnamen die in zijn 
boek staan.

In 1865 pleegde de jeugdige Lewis Payne 
een moordaanslag op de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, W.H. 
Seward. Alexander Gardner heeft hem in 
zijn cel gefotografeerd; hij is in afwach-
ting van zijn ophanging. Het is een mooie 
foto en ook de jongen is mooi. Dat is het 
studium. Maar het punctum is: hij gaat de 
dood tegemoet. Ik lees terzelfdertijd: dit gaat 
gebeuren en dit is al gebeurd; ik aanschouw 
met afschuw een voltooid toekomstige 
tijd, waarvan de dood de inzet is.8

De macht die hij hier aan de fotografie toe-
kent, berust op het axioma dat Barthes aan 
het begin van zijn essay met zijn lezers 
gedeeld heeft: fotografie bezit het vermogen 
een getrouw beeld van de werkelijkheid te 
geven. Deze mimetische functie is de voor-
waarde om het studium en het punctum 
ervaarbaar te maken en te verdiepen. Het 
medium zelf  wordt daardoor echter onzicht-
baar: ‘Het is niet de foto die je ziet.’ 
 Toch is het verwonderlijk dat Barthes bij 
dit argument uitgerekend het portret van 
Lewis Payne gekozen heeft, omdat dat beeld 
eerder om een opaak dan om een transpa-
rant beeldbegrip lijkt te vragen. De eerste 
aanwijzing daarvoor ligt in de door Barthes 
getoonde versie. Bij nader toezien vallen 
sporen op die wijzen op de specifieke materi-
aliteit van de foto; hierdoor is het mogelijk 
de totstandkoming te reconstrueren en de 
interpretatie te verruimen. Deze sporen val-
len op – althans nadat je het gezicht van 
deze ‘mooie jongen’ aandachtig bekeken 
hebt: een soort rookwolk zweeft boven het 
hoofd van de man, donkere lijnen tekenen 
zich af  aan de rechterkant, en een donker 
en bekrast vlak valt in de linkerbovenhoek 
te zien, vlak naast fragmenten van een 
nummer in spiegelschrift, wat erop duidt 
dat deze foto waarschijnlijk bijgesneden is. 
De vraag die bij al deze observaties opkomt, 
is dus de volgende: hoe zag dit beeld er 
eigenlijk voor het bijsnijden uit? 
 Barthes geeft in zijn tekst geen directe 
aanwijzing over de herkomst van de foto. 
Die aanwijzing is wel te vinden in een bij-
zondere uitgave, een ‘Spécial Photo’ van het 
tijdschrift Le Nouvel Observateur uit novem-
ber 1977, met daarin onder meer de tekst 
‘Les analphabètes de l’avenir’, de Franse 
vertaling van Walter Benjamins bekende 
opstel ‘Eine kleine Geschichte der Photo-
graphie’ uit 1931. De vertaling – die sterk 
afwijkt van de eerder gepubliceerde versies 
van dit essay, kennelijk een redactionele 
beslissing – werd onder meer geïllustreerd 
met de bovengenoemde foto van Lewis 
Payne.9 
 Volgens Kathrin Yacavone, die in haar 
boek Benjamin, Barthes and the Singularity of  
Photography minutieus de invloed van 
Benjamin op Barthes beschrijft, mag wor-
den aangenomen dat Barthes niet alleen dit 
beeld, maar ook nog vijf  andere beelden 
aan deze Franse versie van Benjamins tekst 
heeft ontleend voor zijn eigen essay.10 
Yacavone stelt weliswaar dat de originele 
opname zich in de Library of  Congress 
bevindt, maar ze staat niet stil bij de veran-

Het is niet de foto die je ziet
Opake fotografie versus transparant beeldbegrip

Gar Smith, CAMERA-NON-OBSCURA, 1976



De Witte Raaf  – 201 / september – oktober 2019 18

derde uitsnede in zowel ‘Les analphabètes 
de l’avenir’ als in La chambre claire. Dat blijkt 
duidelijk als ze schrijft: ‘Payne werd door 
Alexander Gardner gefotografeerd in wat 
zijn cel lijkt te zijn, luttele dagen voor zijn 
executie.’11 Hiermee staat ze in een lange 
traditie van beschouwers die ervan uitge-
gaan zijn dat het beeld op het moment ont-
stond dat Payne zijn dood letterlijk in de 
ogen keek – een mythe die al lang voordat 
Barthes erover schreef  deze foto omgeeft.12

 In werkelijkheid werd de foto op 27 april 
1865 genomen, aan boord van de Saugus, 
een oorlogsschip dat voor anker lag in de 
Washington Navy Yard. Ze toont Payne die 
met handboeien aan tegen de geschutskoe-
pel van het schip zit. Het beeld ontstond tien 
dagen na zijn arrestatie, kort nadat hij – als 
lid van een samenzwering waarbij Abraham 
Lincoln vermoord werd – minister van 
buitenlandse zaken William H. Seward met 
meerdere messteken zwaar verwond had. 
Het beeld ontstond dus twee dagen vóór hij 
als gevangene naar zijn cel in de Old Arsenal 
Prison werd overgebracht, twaalf  dagen 
vóór het begin van het proces en meer dan 
twee maanden vóór het oordeel geveld 
werd, toen Payne te horen kreeg dat hij ver-
oordeeld werd tot de dood door ophanging. 
Op het moment van de opname tekende zijn 
lot zich vaag af, maar het was verre van 
bezegeld. Hij wachtte niet op zijn beul.13

 Om conclusies te verbinden aan de origi-
nele opname is het nodig om het toegepaste 
procedé nader te onderzoeken. Bij het bekij-
ken van de complete foto in de Library of  
Congress blijkt dat Gardner vrijwel zeker 
gebruikt heeft gemaakt van natteplaatfoto-
grafie op basis van collodium. Dit fotografi-
sche procedé werd al rond 1850 in de vorm 
van ambrotypie door een paar vakmensen 
toegepast. Frederick Scott Archer maakte 
de techniek in 1851 breder toegankelijk 
toen hij de technische details in vaktijd-
schriften publiceerde. Algauw groeide de 
natteplaatfotografie uit tot het populairste 
beeldmedium; in vergelijking met bijvoor-
beeld de daguerreotypie en de calotypie 
bracht het verschillende voordelen met zich 
mee. De drager bestaat uit een glasplaat; 
omdat het laagje zilver op het natte glasop-
pervlak niet hecht, wordt het bindmiddel 
collodium gebruikt, een stroperige vloeistof  
die ontstaat als schietkatoen wordt opgelost 
in ether en alcohol. Vanwege de transpa-
rantie van het glas en de vloeistof, en van-
wege de korte belichtingstijd (een paar 
seconden) biedt dit procedé niet alleen bij-
zonder gedetailleerde, maar ook snel te 
maken afbeeldingen. Op grond van deze 
eigenschappen werd het veelvuldig bij het 
maken van portretten en op reis ingezet. 
Dat er sprake was van een negatief-positief-
procedé, waardoor er een onbegrensd aan-
tal afdrukken kon worden gemaakt, droeg 
in de negentiende eeuw alleen maar bij aan 
de populariteit van deze techniek. In verge-
lijking met andere procedés waren de voor-
delen zelfs zó groot, dat een belangrijk 
nadeel op de koop toe werd genomen: alle 
stappen in het proces moesten in de natte 
collodiumlaag worden uitgevoerd. Daartoe 
moest de glasplaat ter plekke zeer nauwkeu-
rig van stof  en vettigheid ontdaan worden. 
Vervolgens werd de plaat met collodium 
overgoten en werd de vloeistof  door licht te 
wiegen gelijkmatig over het oppervlak ver-
deeld. Daarop volgde het bad met zilver-
nitraat in de donkere kamer. De nu lichtge-
voelig geworden plaat werd in de donkere 
kamer in natte toestand in een houder 
gelegd en meteen daarna meerdere secon-
den belicht, waarop de plaat weer uit de 
houder werd genomen en gelijkmatig met 
ontwikkelvloeistof  besprenkeld. Zodra zich 
de contouren aftekenden, moest het ont-
wikkelprocedé met behulp van water onder-
broken worden en diende de plaat in het 
fixeerbad te worden gedompeld. Nadat het 
negatief  zich ontwikkeld had, werd de plaat 
langdurig gewassen en gezuiverd van res-
ten zilvernitraat en fixeervloeistof. Pas dáár-
na mocht de plaat opdrogen.14

 Het ligt voor de hand dat Barthes op de 
hoogte was van deze complexe werkwijze; 
hij had immers in La chambre claire de uitga-
ve van The History of  Photography uit 1964 
geciteerd, waarin Beaumont Newhall niet 
alleen stap voor stap dit procedé had 
beschreven en geïllustreerd, maar boven-
dien waarschuwde dat ‘dit proces ervaring 
vereist en een geoefende hand; één fout in 
een van de stadia staat garant voor misluk-
king’.15 Alexander Gardner was in ieder 
geval een vakkundige fotograaf. Hij had met 

deze veeleisende methode niet alleen de 
Amerikaanse Burgeroorlog gedocumen-
teerd, maar ook portretfoto’s van Abraham 
Lincoln genomen, en diens uitvaart vastge-
legd. Gardner leidde in 1865 een zeer lucra-
tief  fotobureau, en had meerdere fotografen 
in dienst, maar hij zal het als zijn plicht 
gezien hebben om persoonlijk het lot vast te 
leggen van de mannen en de vrouw die de 
samenzwering tegen Lincoln hadden opge-
zet.16

 Gardner maakte opnamen van de samen-
zweerders direct na hun arrestatie, aan 
boord van de Saugus en ten slotte – als de 
enige aanwezige fotograaf  – van de terecht-
stelling op de binnenplaats van de gevange-
nis. Afgaand op de tijd en de moeite die het 
kostte om zorgvuldig met dat fotografisch 
materiaal te werken, en het grote aantal 
opnames dat werd gemaakt, kan ervan uit 
worden gegaan dat Gardner door assisten-
ten terzijde werd gestaan. Maar hoeveel 
zorg er ook aan het materiaal werd besteed 
– er ontstaan bijna altijd karakteristieke 
sporen die achterblijven op de plaat en die 
de natteplaatfotografie kenmerken. De 
grote donkere vlekken aan de linkerrand en 
bij de knie van Payne wijzen er bijvoorbeeld 
op dat de plaat ongelijkmatig van zilver-
nitraat voorzien werd; er ontbrak een laag 
collodium, de reden dat op deze plekken 
geen beeld werd vastgelegd. De sporen 
onderaan links werden veroorzaakt door 
vingertoppen, die de nog natte plaat daar 
hebben vastgepakt. Zo wordt de aanwezig-
heid van de fotograaf  zichtbaar. En de vier 
ronde zwarte punten die zich in elke hoek 
van de foto bevinden, vormen een indicatie 
van de houder waar de plaat in geplaatst 
werd. Omdat Payne op de plaat als het ware 
ondersteboven is afgebeeld, zijn de marke-
ringen na de ontwikkeling vooral aan de 
bovenste hoek het sterkst, daar waar de 
druk van de houder het sterkst was. 
 Bij nadere beschouwing valt bovendien 
op dat Paynes handen niet helemaal scherp 
zijn afgebeeld. Majoor Thomas T. Eckert, die 
samen met kolonel Henry H. Wells instond 
voor de bewaking bij de fotosessie, herinner-
de zich meerdere pogingen van de geboeide 
Payne om de opnames van Gardner te ver-
hinderen met het enige middel dat hem 
overbleef: door met zijn hoofd driftig heen 
en weer te schudden tijdens de belichtings-
tijd. Minstens één foto getuigt van deze wei-
gering, een bewaard gebleven, zeer vage 
opname van het gezicht, een foto die zich – 
zoals alle afdrukken uit de reeks – in de 
Library of  Congress bevindt. Eckert wist 
nog te melden dat Wells op een gegeven 
moment ingreep en met een wapen net zo 
lang op Paynes arm insloeg tot hij zich liet 

fotograferen. Het gebrek aan scherpte bij de 
handen is niet alleen een bewijs voor de 
levende aanwezigheid van Payne, maar 
werpt ook een ander licht op de reden van 
de veelbesproken intense gezichtsuitdruk-
king. Gezien de duur van Paynes gevangen-
schap lijkt het onwaarschijnlijk dat hij reso-
luut zijn eigen dood in de ogen kijkt. Even 
twijfelachtig is het deze blik als arrogant te 
duiden, zoals in het verleden is gebeurd.17 
Hoewel een alternatieve leeswijze natuur-
lijk evengoed op speculatie berust, is het 
goed voorstelbaar dat Payne veeleer opstan-
dig in de camera keek, omdat hij zich niet 
wilde laten fotograferen, en daar slechts 
door fysiek geweld toe kon worden gedwon-
gen. 
 Naast de aspecten die een idee geven van 
de voorbereiding en afwikkeling van de 
fotosessie, zijn er ook aanwijzingen voor het 
verloop van het ontwikkelproces. De ‘wolk’ 
die boven Paynes hoofd lijkt te zweven duidt 
erop dat de toebereiding en toepassing van 
de chemicaliën bij wisselende temperaturen 
heeft plaatsgevonden. In 1865 was al 
bekend dat je daarmee moest oppassen. Dat 
Paynes portret erdoor getekend wordt, wijst 
erop dat Gardner en zijn assistenten – ook 
vanwege de actieve tegenwerking van de 
gevangene – onder tijdsdruk stonden, wat 
ten koste van de precisie is gegaan. Ook de 
drie donkere en onregelmatige strepen op de 
rechter beeldzijde duiden op een gebrek aan 
zorgvuldigheid bij het ontwikkelen, toen de 
ontwikkelvloeistof  kennelijk niet gelijkma-
tig genoeg over de plaat is aangebracht. 
Hier moet de vloeistof  teruggestroomd zijn, 
waardoor het beeld op deze plek sterker is 
ontwikkeld. De opvallende, ronde boog 
bovenaan in beeld laat dan weer zien dat 
alleen het beeldoppervlak daaronder met 
een beschermende lak is behandeld. Ook de 
andere negatieven van deze sessie laten die 
markante boog zien. Al bij aanvang moet 
hebben vastgestaan dat niet alles op de foto 
even relevant was, dat het vooral ging om 
de afbeelding van de gevangene. Er zijn 
afdrukken van een ander negatief  in deze 
serie ter grootte van een visitekaart, die 
Payne in een kleinere uitsnede laten zien. 
Blijkbaar moest alleen de afgebeelde per-
soon behoed worden voor schadelijke 
invloeden.
 Ook de plaat kent sporen van een indivi-
duele biografie. Maar liefst tweemaal is, na 
de ontwikkeling, het nummer 773 in de 
plaat gekrast. In de positieve beeldafdruk 
zijn deze nummers louter als spiegelbeeld te 
zien. Ook op de andere bewaard gebleven 
platen, waarop Payne en de samenzweer-
ders te zien zijn, staan dergelijke nummers. 
Je zou kunnen denken dat ze de volgorde 

van de opnames aanduiden. Maar wie de 
beelden vervolgens ordent, merkt dat die 
redenering niet opgaat. De foto’s met de 
nummers 769 tot en met 777 werden op 
twee verschillende dagen genomen, onmid-
dellijk na de arrestatie en aan boord van de 
Saugus. De nummervolgorde weerspiegelt 
die chronologie niet. Medewerkers van de 
Library of  Congress hebben vastgesteld dat 
de voormalige werkgever van Gardner, foto-
graaf  Mathew Brady, deze negatiefplaten in 
zijn bezit had. Hij stond erom bekend dat hij 
de platen nummerde om ze, indien er 
afdrukken besteld zouden worden, sneller te 
vinden. Brady verkocht de meeste van die 
negatieven tijdens of  kort na de Burger-
oorlog aan de fotografische toeleveringsfir-
ma E. & H. T. Anthony & Company. In 1943 
verwierf  de Library of  Congress het volledi-
ge corpus negatiefplaten. In de tussenlig-
gende 78 jaar verwisselden de platen meer-
maals van eigenaar, zoals blijkt uit de naam 
die aan deze verzameling is gegeven: de 
Anthony-Taylor-Rand-Ordway-Eaton 
Collection. Op grond van deze eigendoms-
geschiedenis wekt het geen verbazing dat de 
negatieflaag op plekken waar geen bescher-
mende laklaag aanwezig was veel krassen 
bevat. Deze krassen zijn ontstaan geduren-
de een langere periode, maar in ieder geval 
na de dood van de gevangene.
 André Bazin schreef  in zijn ‘Ontologie 
van het fotografische beeld’ uit 1945: 
‘Iedere kunstvorm is gebaseerd op de aan-
wezigheid van de mens; alleen in de fotogra-
fie is hij afwezig.’18 Deze uitspraak is funda-
menteel onjuist, in het bijzonder voor het 
door Gardner gebruikte collodiumprocedé. 
Ook op andere opnamen in deze reeks, en in 
het werk van andere fotografen, zijn de 
hierboven besproken sporen te vinden. Juist 
aan de hand van het door Barthes gekozen 
voorbeeld kunnen bij diens centrale stelling 
– ‘Wat zij ook te zien geeft en op welke 
manier ook genomen, een foto is altijd 
onzichtbaar: het is niet de foto die je ziet’– 
vraagtekens worden geplaatst.
 Maar juist deze ‘leemtes in het beeld’ 
merkte hij niet op, zoals Friedrich Weltzien 
al opmerkte, en misschien wilde hij ze ook 
niet zien.19 Er valt te argumenteren dat 
Barthes de toestand van de originele plaat 
en de omvang van de vegen en vingeraf-
drukken niet kende, omdat hij voor zijn 
tekst de uitsnede uit Le Nouvel Observateur 
gebruikte. In vergelijking met het origineel 
valt op hoezeer het beeld veranderd is, en 
dat geldt ook voor de (anderstalige) uitga-
ven van La chambre claire. De volledige rand 
ontbreekt, en juist aan de rand treden de 
sporen van het procedé aan het licht. De 
opname van Payne werd in de lay-out van 

Alexander Gardner, Portrait de Lewis Payne, 1865, in ‘La chambre claire’ van Roland Barthes, 1980
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het boek dermate drastisch afgesneden, dat 
nog maar weinig sporen van het oorspron-
kelijke collodiumprocedé prijsgegeven wor-
den.20

 Toch zouden ook die weinige sporen toe-
reikend moeten zijn om een andere lezing 
mogelijk te maken. Naast de krassen in de 
hoek zijn nog te zien: een deel van de num-
mers, de ‘rookwolk’ boven het hoofd van 
Payne en een deel van de ontwikkelstrepen 
aan de linkerkant. Het zijn kenmerken in 
tegenspraak met de door Barthes gepostu-
leerde transparantie. Het beeld wordt juist 

opaak. Het is niet alleen het beeld van een 
gevangene dat zich aanbiedt voor nadere 
beschouwing. De gebruikte materialen en 
vloeistoffen dringen naar de voorgrond, en 
daar valt uit op te maken hoe ze werden toe-
gepast; er valt historische informatie aan af  
te lezen.
 Aan de hand van die materiële basis wor-
den verschillende tijdsaspecten zichtbaar, 
die door Barthes in zijn definitie van het 
punctum op een andere manier worden 
belicht: ‘Door mij het absolute verleden van 
de pose (de aoristus) aan te bieden, kondigt 

de foto mij de dood aan in de toekomstige 
tijd.’21 Barthes ziet het beeld van een leven-
de, binnenkort dode man. Wanneer hij ech-
ter niet zo consequent de zichtbaarheid van 
het fotografische materiaal én de implica-
ties daarvan zou hebben genegeerd, had het 
punctum veel radicaler kunnen uitvallen. De 
plaat fungeert immers als een soort getuige 
van de verschillende perioden die ze heeft 
doorgemaakt: de plaat was aanwezig bij de 
belichting, toen pal tegenover de camera, 
waarin de plaat zich bevond, de gevangene 
zat, leefde, ademde en zijn weerstand ken-
baar maakte. De sporen duiden op de aan-
wezigheid en het werk van de fotograaf, en 
leveren kennis op over diens omgang met de 
plaat, en over de tijdsdruk die hij ervoer. De 
nummers en de krassen getuigen van de 
weg die de plaat gedurende meer dan hon-
derd jaar na belichting heeft afgelegd, tot 
aan het ontwikkelen van nieuwe reproduc-
ties, en vertegenwoordigen ook de tijd ná de 
dood van de fotograaf. Heden en toekomst 
botsen op elkaar en worden verleden. Of, 
zoals Barthes stelde: ‘Ik aanschouw met 
afschuw een voltooid toekomstige tijd.’
 Een dergelijke voltooid toekomstige tijd 
treedt in opake foto’s veel duidelijker aan 
het licht dan in transparante foto’s. Dat 
blijkt door de verschillende hedendaagse, 
‘nostalgische’ fotofilter-apps, die via de digi-
tale weg kunstmatige krassen, strepen en 
verkleuringen aanbrengen. Dat soort onzui-
verheid, een paar decennia terug nog als 
storend en foutief  beschouwd, wordt van-
daag als ‘retro’ gewaardeerd. Door de zicht-
bare ontwikkelsporen schuift het opname-
moment als het ware terug naar het 
verleden. De beelden moeten ouder lijken 
dan ze in werkelijkheid zijn, wat paradoxaal 
genoeg een zekere authenticiteit zou garan-
deren. 
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FIEKE KONIJN

The White Cube, een installatie van Emilia en 
Ilya Kabakov, is geconcipieerd in 1993 en 
sindsdien meermalen uitgevoerd, hoofdza-
kelijk in galeries. Volgens de instructies van 
het echtpaar moet een hoogglanzende, 
hagelwit geschilderde kubus diagonaal in 
de tentoonstellingsruimte geplaatst wor-
den. Door zijn hoogte van twee meter tach-
tig reikt de kubus doorgaans bijna tot het 
plafond. Aan twee zijden staat een houten 
trap, waar bezoekers op kunnen klimmen 
om van bovenaf  naar binnen te kijken. Oog 
in oog met elkaar, ongemakkelijk hoog op 
de trap, zien ze slechts een gesloten vlak met 
een tekstbordje. Het lukt niet om de priege-
lig kleine lettertjes te lezen, daarvoor is de 
afstand te groot. En wie het bericht toch zou 
kunnen ontcijferen, wordt afgescheept met 
de mededeling: ‘Waar je ook heenging, er 
hing een sterke benzinelucht.’ 
 Gegeven het intensieve institutionele dis-
cours van de laatste decennia en de vele ini-
tiatieven tot zelfreflectie die musea hebben 
ondernomen, is het inmiddels nogal gechar-
geerd om de gesloten kubus van de Kabakovs 
symbool te laten staan voor het museum 
tout court. Misschien is het tegendeel het 
geval. Er valt onder meer te denken aan een 
project dat Mark Dion in 2010 voor het 
Oakland Museum of  California uitvoerde, 
waarbij hij conservator René de Guzman 
met werkkamer en al in de tentoonstelling 
plaatste om het ‘curatorial process’ aan-

schouwelijk te maken. Inhoudelijker, of  
beter gezegd analytischer, is het project The 
Transparent Museum, dat de Hamburger 
Kunsthalle in 2016 startte. Om processen 
van besluitvorming en samenwerking 
inzichtelijk te maken en het publiek daarbij 
te betrekken, worden de kerntaken van de 
instelling (zoals verzamelen, conserveren, 
onderzoeken, exposeren) in negen themati-
sche zalen aan de hand van kunstwerken 
onderzocht.
 Aan deze voorbeelden zijn tal van andere 
toe te voegen. Transparantie is een niet 
meer weg te denken conditie geworden voor 
de maatschappelijke acceptatie van musea. 
Daarmee rijst de volgende vraag: waaraan 
valt af  te meten of  al die projecten ook bij-
dragen aan meer doorzichtigheid? Als 
transparantie altijd een ‘openheid’ is bin-
nen instellingen en overheden die ‘een 
denk- en gedragspatroon’ omvat (zoals een 
Wikipedia-definitie luidt), zou dat moeten 
blijken op zowel een normatief  als een prak-
tisch niveau. Normatief  waar het regelge-
ving betreft omtrent het afleggen van ver-
antwoording, praktisch waar het gaat om 
inzicht in de missie van de instelling, de col-
lectie die ze beheert, de aankopen die ze 
doet, de mensen die er werken.

De afstotingsdatabase

Als gevolg van een aantal affaires met 
betrekking tot belangenverstrengeling, 
afstoting van werk uit collecties of  de onethi-

sche verwerving van objecten is vanaf  de 
eeuwwisseling een aantal codes opgetuigd 
die een normatief  kader moeten bieden voor 
het handelen van musea en de wijze waarop 
ze worden bestuurd. Begrippen als integri-
teit, kritische reflectie, openheid en diversi-
teit worden in deze overeenkomsten vaak 
genoemd. Op supranationaal niveau lan-
ceerde de International Council of  Museums 
(ICOM) al in 1986 een ethische code, in 
2004 grondig herzien en geactualiseerd. Er 
zijn normen voor bestuur en beheer, voor 
verwerving en afstoting, en daarnaast 
wordt zorgvuldigheid geëist als er zich in de 
collectie menselijke resten bevinden, oor-
logsbuit, of  wanneer het gaat om objecten 
die een bijzondere waarde voor bepaalde 
gemeenschappen hebben. In 2009 publi-
ceerde het International Committee for 
Museums and Collections of  Modern Art 
(CiMAM) een verdere uitwerking van deze 
Code of  Ethics binnen de General Principles of  
Deaccession, als reactie op dubieuze afstotin-
gen door musea. Ook de Nederlandse 
Museumvereniging ontwikkelde in 1999 
een gedragscode, de LAMO (Leidraad 
Afstoting Museale Objecten).1 
 Verder werd duidelijk dat er strikte regels 
moesten komen voor bestuursleden en toe-
zichthouders om belangenverstrengeling 
tegen te gaan. Als gevolg van hun verzelf-
standiging en de eis van de overheid om 
voor eigen (aanvullende) inkomsten te zor-
gen, zijn musea afhankelijk geworden van 
zowel publieke als private gelden. Daardoor 
ontstonden (en ontstaan) er situaties waar-

bij ‘persoonlijke interesse’ (lees: financieel 
voordeel) in de besluitvorming een onge-
wenste rol ging spelen. In 2003 al had de 
Governance Code Cultuur zijn beslag gekre-
gen, naar analogie van de Governance Code 
Tabaksblatt voor het bedrijfsleven: een 
gedragscode die via tal van aanbevelingen 
de implementatie van verantwoord en 
transparant bestuur moet bevorderen. Op 
grond van praktijkervaringen wordt ze 
steeds bijgesteld, het meest recent in 2019. 
Daarnaast is in 2011 de Code Culturele 
Diversiteit gelanceerd, bedoeld als manage-
mentinstrument voor de culturele sector.
 Aan normstellende codes en kaders dus 
geen gebrek. Toch zegt dat natuurlijk nog 
niet zoveel over de daadwerkelijke transpa-
rantie over ethische of  deontologische 
vraagstukken. Doorslaggevender lijkt de 
systematische digitalisering van informatie 
te zijn geweest die musea hebben doorge-
voerd in de periode waarin ook de codes 
werden opgesteld. Dat heeft fundamenteel 
bijgedragen aan openheid van zaken, vooral 
met betrekking tot afstoting van objecten 
uit de collectie en tot de zogenoemde roof-
kunst. Zo biedt de website van de Ethische 
Codecommissie voor Nederlandse musea – 
geanonimiseerde – uitspraken over kwesties 
waarover volgens de regels van de Ethische 
Code en de LAMO een standpunt moet wor-
den ingenomen. Deze kunnen uiteenlopen 
van afstoting van het werk van een levende 
kunstenaar of  het verzamelen en tentoon-
stellen van menselijke resten, tot het verkrij-
gen van objecten uit illegale handel.2 

Het transparante museum

Ilya en Emilia Kabakov, The White Cube, 1993
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Zodoende is er een vorm van jurisdictie ont-
staan waar de verschillende partijen in geval 
van onenigheid een beroep op kunnen doen. 
 Verder is het mogelijk om op de ‘afsto-
tingsdatabase’ van de Nederlandse Museum-
vereniging alle objecten te bekijken die 
(geregistreerde) musea willen afstoten. Dit 
biedt andere musea de mogelijkheid om zich 
aan te bieden voor herplaatsing, en tegelijk 
kan iedere bezoeker van de site alsnog 
bezwaar maken door objecten als ‘bescherm-
waardig’ aan te melden. Eenmaal uit een 
collectie verwijderd kunnen objecten een 
nieuwe eigenaar vinden via de website van 
een stichting die zich ‘Onterfd Goed’ noemt, 
en die zich via de webshop afficheert als 
‘adoptiebalie’. In april 2019 ging het online-
platform ‘MuseumDepotShop’ van start, 
waarop diverse musea naar verwachting 
jaarlijks ongeveer 50.000 objecten te koop 
zullen aanbieden. Iedere lancering is zo’n 
succes dat deze bijzondere ‘voorraad’ direct 
is uitverkocht.3

 Voor de roofkunst, dat wil zeggen de 
kunst die vanaf  1933 door roof, confiscatie 
of  gedwongen verkoop van Joodse kunst-
handelaren en particulieren is gestolen en 
in sommige gevallen in museaal bezit is 
gekomen, is het afleggen van openbare ver-
antwoording zo mogelijk nog urgenter. Op 
instigatie van de Museumvereniging heb-
ben 163 Nederlandse musea in vervolg op 
een eerder, beperkter project tussen 2009 
en 2018 de herkomstgeschiedenis van hun 
collecties onderzocht. Alle objecten waar-
over verdenking bestaat zijn op de website 
‘Museale verwervingen vanaf  1933’ gezet, 
met zo gedetailleerd mogelijke reconstruc-
ties van de herkomst. Juist omdat het van-
wege het ontbreken van doorslaggevende 
informatie dikwijls onmogelijk is om een 
sluitend oordeel te geven, wordt alle aan-
dacht gegeven aan factoren die wijzen op 
onvrijwillig bezitsverlies.4

Juichende jaarverslagen

De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat 
museumwebsites, die aanvankelijk slechts 
een soort veredelde agenda waren, zijn uit-
gegroeid tot gelaagde informatiesystemen 
en tot belangrijke kanalen voor communi-
catie van musea met het publiek. Wat op 
deze sites wordt gepubliceerd over het beleid 
en over de collectie kan als graadmeter gel-
den voor de openheid over de museale prak-
tijk. Vergelijking laat zien dat er aanzienlijke 
verschillen zijn in de bereidheid tot zelfana-
lyse en in de mogelijkheden om de collectie 
te doorzoeken. Ik beperk me tot een paar 
grote spelers in Nederland, ook omdat zij 
een voorbeeldfunctie zouden moeten heb-
ben: het Rijksmuseum Amsterdam, het 
Stedelijk Museum Amsterdam, het Van 
Gogh Museum, het Van Abbemuseum in 
Eindhoven, het Gemeentemuseum Den 
Haag en Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam.
 Gezien hun openbare functie en hun 
(gedeeltelijke) financiering uit publieke gel-
den zijn musea verplicht om verantwoor-
ding af  te leggen in een jaarverslag. De 
financiële verantwoording die de harde 
kern van deze verslagen vormt is steeds uit-
voerig. Als gevolg van de Governance Code 
is vermelding van sponsors en memberships, 
van bestuursleden en van leden van de raad 
van toezicht (met hun expertise en door-
gaans ook hun nevenfuncties) standaard-
praktijk geworden. De samenstelling van 
die laatste raad is wat expertise van de leden 
betreft zeer verschillend. In het Van Gogh 
Museum en het Gemeentemuseum gaat het 
voornamelijk om managers, accountants 
en juristen. Sowieso leest Jaarverslag 2017 
van het Van Gogh Museum, met nadruk op 
groeicijfers en merkbeleid, als een verslag 
van een onderneming. Andere musea, zoals 
het Rijksmuseum, Museum Boijmans en 
(recent) het Stedelijk Museum kiezen voor 
een evenwichtiger verdeling van expertise 
tussen cultuur en economie bij hun toe-
zichthouders.5

 Bij de omschrijving van ‘mission state-
ments’ staat in de meeste beleidsstukken 
overigens niet transparantie voorop, maar 
duurzaamheid waar het huisvesting en 
bedrijfsvoering betreft, en verbinding, inclu-
sie en toegankelijkheid als het om het 
publiek gaat. Om inclusie te bevorderen 
stelden sommige musea recent speciale 
medewerkers aan. In het Rijksmuseum 
gebeurde dat in 2017, in het Stedelijk 
Museum in 2018. Inclusie blijkt doorgaans 

ingevuld te worden als aandacht voor 
kwetsbare groepen in de samenleving, 
maar het is lastig (of  ongemakkelijk) om 
aan te wijzen welke groepen kwetsbaar of  
‘ongeprivilegieerd’ zijn. Bij elkaar is dat een 
bont gezelschap, waartoe behalve bezoe-
kers met een migratieachtergrond ook 
bezoekers met een fysieke beperking wor-
den gerekend, zoals doven, blinden, oude-
ren die slecht ter been zijn of  mensen met 
afasie of  dementie.
 Het is misschien nog te vroeg om de 
balans op te maken. Niemand kan tegen het 
streven naar inclusie zijn, en programma’s 
voor ondergerepresenteerde publieksgroe-
pen zullen zeker drempels wegnemen, maar 
je zou willen dat musea minder oppervlak-
kig gehoorzamen aan wat de actualiteit en 
de subsidievoorwaarden dicteren. Op den 
duur zou er een bezinning moeten plaats-
vinden of  het steeds verder opsplitsen van 
publieksgroepen langs lijnen van identiteit 
of  lichamelijke kenmerken de aangewezen 
weg is. Nu lijkt wie afwijkt van de norm van 
een label te worden voorzien. Het begrip 
inclusie wordt erg plat geïnterpreteerd: het 
suggereert een opgelegd perspectief  (al zal 
dat in de daadwerkelijke programma’s mis-
schien anders liggen), terwijl de essentie 
juist is dat ruimte wordt gegeven voor meer-
dere perspectieven op kunst en cultuur van-
uit de betrokken ‘communities’. Het bena-
drukken van verschillen kan bovendien 
uitsluiting in de hand kan werken, en neigt 

voorbij te gaan aan de groep-overstijgende 
potentie van cultuur.6

 De toon van de meeste (jaar)verslagen is 
onveranderlijk positief, bijna juichend. De 
kans om de resultaten op wat voor manier 
dan ook kritisch te evalueren wordt door-
gaans niet aangegrepen. Succes wordt 
gemeten aan publieksaantallen, aantallen 
tentoonstellingen en bijdragen van begun-
stigers en sponsors. Een voorbeeld uit het 
Ondernemingsplan 2017-2020 van het 
Stedelijk Museum: er is goed gescoord op de 
beleidsvoornemens, want het museum 
neemt ‘weer een spraakmakende en leiden-
de positie’ in, ‘zowel op nationaal als inter-
nationaal niveau’, wat zou blijken uit reac-
ties van publiek, pers en vakgenoten. Trots 
wordt vermeld dat de bezoekcijfers nog 
nooit zo hoog zijn geweest als sinds de her-
opening. Van de periode Beatrix Ruf  wordt 
het artistieke beleid geëvalueerd als ‘ver-
nieuwend en avontuurlijk’; dat er intussen 
aanzienlijke bestuurlijke problemen speel-
den, blijft volledig buiten beschouwing.7 In 
plaats van zoveel zelf-felicitatie zou een 
inhoudelijke en kwalitatieve evaluatie over-
tuigender zijn, in het bijzonder van de pro-
grammering. Een zakelijker toon kenmerkt 
de rapportages van Museum Boijmans, dat 
excelleert in uitgebreide en feitelijke infor-
matie over de activiteiten, het oordeel aan 
de lezer overlatend. 
 Een scherper beeld van de resultaten 
geven de bijlagen. Daar worden de verschil-

lende opvattingen over transparantie preg-
nanter. De meest gedetailleerde informatie 
over bruiklenen, restauraties, publicaties, 
lezingen en aanwinsten leveren het Rijks-
museum, het Van Gogh Museum, Boijmans 
en het Stedelijk Museum. Aanwinstenlijsten 
ontbreken bij het Gemeentemuseum en bij 
het Van Abbemuseum. Verder verschilt de 
vermelding van medewerkers sterk. Alleen 
Boijmans en het Stedelijk noemen namen, 
het Stedelijk doet dat tot en met alle beveili-
gers. De andere musea noemen slechts de 
directie. Bij de vermelding van tentoonstel-
lingen zou het vanzelf  moeten spreken om 
de samensteller(s) of  curator(en) te noe-
men, maar dat gebeurt alleen in de jaarver-
slagen van het Rijksmuseum en van 
Boijmans; het Van Abbemuseum gebruikt 
daar de website voor. Het ontbreken van 
deze cruciale informatie bij het Stedelijk en 
het Gemeentemuseum is opvallend. Meest 
voor de hand liggend zou zijn om conserva-
toren en medewerkers op de website te ver-
melden. Van het Rijksmuseum, het Van 
Abbemuseum en Boijmans staan de werk-
nemers met naam, functie, foto en e-mail-
adres op de website, al verschilt het per 
museum hoe ver we in de haarvaten van de 
organisatie mogen doordringen. Bij het 
Rijksmuseum stopt het bij de hoofden van 
afdelingen. Namen en contactgegevens ont-
breken geheel op de websites van het Van 
Gogh Museum, het Gemeentemuseum en 
het Stedelijk, wat afbreuk doet aan de 

‘The Transparent Museum’, Hamburger Kunsthalle, 2016

Henri De Braekeleer, De schilderijenliefhebber, 1884
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
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publieksvriendelijkheid waar zij zich zo op 
laten voorstaan. Het knelt omdat tal van 
andere musea hun zaakje wel op orde heb-
ben, zoals valt vast te stellen op de websites 
van de stedelijke musea van Dordrecht, 
Utrecht, Leiden of  Assen. De laatste pakweg 
dertig jaar lijkt toch inmiddels genoeg gea-
geerd tegen het museum als anonieme 
autoriteit.

Accumulatiedrift en ontzamelings
woede

Lijsten met aanwinsten in jaarverslagen 
mogen essentieel zijn als vorm van verant-
woording, ze zeggen niet veel over richting 
en samenhang in het verzamelbeleid. Hoe 
passen bijvoorbeeld de 3.258 objecten die 
het Rijksmuseum in 2017 verwierf  in het 
collectieprofiel? Er bestaat maatschappelij-
ke druk om meer inzicht in het verzamelbe-
leid te geven, getuige een recent artikel in de 
Volkskrant over volgestouwde museumde-
pots.8 Het sluit aan bij een discussie die 
vanaf  de jaren negentig in etappes is 
gevoerd: zijn musea niet als Rupsje Nooit-
genoeg uit op het steeds maar aanvullen 
van lacunes? Dupliceren ze niet te vaak wat 
elders al aanwezig is? En: komen aanwin-
sten op zaal te staan of  verdwijnen ze in het 
depot? Om hier sturing aan te geven is door 
de overheid in 1990 het begrip ‘Collectie 
Nederland’ geïntroduceerd: een musée ima-
ginaire waarbinnen alle Nederlandse muse-
umcollecties in een veronderstelde samen-
hang verbonden zijn. Of  een dergelijke 
abstractie veel invloed heeft gehad op de 
verzamelpraktijk is zeer de vraag. De visie 
van conservatoren, en hun opvattingen 
over kwaliteit en vernieuwende kunst, blij-
ven van groot belang. Een essentieel 
bezwaar is dat deze Collectie Nederland 
geen recht doet aan de specificiteit van col-
lecties als resultaat van een vaak lange ver-
zamelgeschiedenis. Critici stellen dat het 
concept de herkenbaarheid van musea bui-
ten beschouwing laat.9

 Ontzamelingswoede bleek makkelijker te 
reguleren dan accumulatiedrift. Aanvanke-
lijk werd afstoting van objecten – mede naar 
aanleiding van een aantal affaires, zoals het 
voorstel van Rudi Fuchs in 1991 om een 
Picasso en een Monet uit de verzameling 
van het Gemeentemuseum te verkopen – 
categorisch afgewezen. Inmiddels is ‘ontza-
melen’ een gangbaar begrip, gereguleerd 
volgens de eerdergenoemde LAMO. Vrijwel 
alle musea zijn bezig hun collecties door te 
lichten in ‘waarderingsprojecten’. Vermake-
lijk is het verzachtende woordgebruik dat 
onderhuids ongemak over elke afstoting 
moet maskeren. ‘Dynamisch verzamelen’ 
heet bijvoorbeeld het project dat Gemeente-
museum, Stedelijk Museum, Bonnefanten-
museum, Centraal Museum en Kröller-
Müller Museum in 2013 begonnen om tot 
‘herplaatsing’ of  ‘herbestemming’ te komen 
van ‘zwerfkeien’ (waardevolle stukken, die 
niet aansluiten bij de rest van de collectie). 
Objecten van grote waarde zijn ver in de 
minderheid, het gros van de ‘collectiewaar-
dering’ betreft duplicaten of  objecten die 
aan geen van de cultuurhistorische criteria 
voldoen.10

 Je zou verwachten dat in de meerjaren-
plannen en collectieplannen die musea op 
hun websites publiceren een visie te vinden 
is op versterking en uitbreiding van de col-
lecties, maar dat gebeurt slechts in beperkte 
mate. Meestal wordt een omschrijving gege-
ven van de samenstelling en de betekenis 
van de collectie, en wordt veel aandacht 
besteed aan beheer en behoud, maar een 
beargumenteerd toekomstperspectief  over 
de acquisitie ontbreekt. De stille aanname 
lijkt te zijn dat uit het beschrijven van (enke-
le) sleutelaankopen uit het verslagjaar 
meteen de voornemens voor de toekomst 
zijn af  te leiden. Hoewel intern vast collectie-
plannen bestaan, overheerst vaagheid. De 
enige publieke uitspraak van het 
Rijksmuseum op dit vlak gaat over het ver-
werven van ‘stukken met zeggingskracht die 
een wezenlijke aanvulling vormen op de col-
lectie’.11 Naast topstukken onderscheidt het 
Rijksmuseum referentiecollecties die een 
encyclopedisch overzicht over het bepaald 
gebied geven. Ook van het Stedelijk Museum 
is geen recent collectieplan te vinden. In het 
Ondernemingsplan 2017–2020 wordt ‘het 
DNA’ van het museum – getypeerd met de 
trefwoorden ‘the now’, ‘visie’, ‘experiment’, 
‘bevragen, niet bevestigen’ – als het criteri-
um voor aankopen beschouwd. Verder 

wordt gesteld dat aankopen relevantie moe-
ten hebben binnen de Collectie Nederland 
en het internationale netwerk, en dat dou-
blures vermeden moeten worden.
 Meer inzicht geeft het Haags Gemeente-
museum. De negentiende eeuw (met de 
Haagse School) en de klassiek moderne 
kunst (met het expressionisme) zijn op nati-
onaal vlak belangrijke kernen. Interna tio-
naal beschouwt het museum zich als exper-
tisecentrum voor Mondriaan. Er worden 
echter geen suggesties gedaan hoe deze ker-
nen uit te breiden of  aan te scherpen. Nieuw 
is dat ingezet wordt op het verzamelen van 
de periode 1960–1980, met het argument 
dat deze weinig vertegenwoordigd is in de 
Collectie Nederland. Daar valt iets op af  te 
dingen, wanneer de collecties van bijvoor-
beeld het Kröller-Müller Museum en het 
Stedelijk Museum in ogenschouw worden 
genomen. Hedendaagse aankopen, zo stelt 
het Gemeentemuseum, moeten passen bij 
de hoofdlijnen die het museum in zijn col-
lectie onderscheidt: ‘menselijkheid’ (waar-
onder het expressionisme valt), ‘visionair-uto-
pisch’ (Mondriaan, De Stijl, Constant) en 
‘formeel-analytisch’ (Judd, Andre, Riley). 
Moeilijk – zeker voor conservatoren – is dat 
deze thema’s bepaald ongelijksoortig zijn en 
dat kunstenaars in meerdere hoofdlijnen 
zijn in te delen.12

 Onderscheidend in positieve zin is de 
wijze waarop Museum Boijmans en het Van 
Abbemuseum hun collectiebeleid toelich-
ten. In de eerste plaats omdat ze zich uit-
spreken voor bepaalde kunstenaars en 
kunstwerken, maar bovenal vanwege hun 
(onderling zeer verschillende) doortimmer-
de benadering. Het collectiebeleid van het 
Van Abbemuseum is uitgesproken activis-
tisch. Het museum huldigt een instrumen-
tele visie op kunst, waardoor de collectie 
ingezet kan worden als motor voor maat-
schappelijke verandering en als platform 
voor ‘groepen op zoek naar inzicht en zicht-
baarheid’. Naast inclusie zijn ‘demodernise-
ren’ en ‘dekoloniseren’ de sleutelbegrippen. 
Die twee processen zijn als communicerende 
vaten: reflectie op het kolonialisme is auto-
matisch reflectie op de moderniteit. Als ver-
zamellijn krijgt ‘dekoloniseren’ invulling 
door te kiezen voor een nadruk op Azië (spe-
ciaal Indonesië), Suriname, het Midden-
Oosten en Noord-Afrika, geografische gebie-
den waarin de wortels liggen van een aantal 
bevolkingsgroepen binnen Nederland. Dit 
leidt tot het volgen van onder anderen 
Walid Raad, Akram Zaatari, Iris Kensmil, 
Melvin Moti, Ade Darmawan en Lidwien 
van de Ven. Demoderniseren komt neer op 
het binnenhalen van kunstenaars die het 
modernisme bevragen, net als de begrippen 
originaliteit, auteurschap, expertise en 
innovatie. In dat kader past de aankoop van 
een kunstenaarsboek van de Guerilla Girls 
in 2015. 
 Beide verzamellijnen worden voor een 
belangrijk deel uitgediept via exposities en 
opdrachten aan kunstenaars, onder meer 
het ‘Museum of  American Art, Berlin’ 
(Goran Djordjevic), Wendelien van 
Oldenborgh, Ahmet Ögüt, Lidwien van de 
Ven, Li Mu, Renzo Martens en Jonas Staal. 
Binnen de Collectie Nederland wil het muse-
um ‘randgebieden’ verkennen; gedeeld 
eigendom is gerealiseerd met het Stedelijk 
Museum (onder anderen Hito Steyerl en 
Yael Bartana), De Hallen, het Centraal 
Museum en Museum Arnhem. Tevens is er 
afstemming binnen L’Internationale, een 
verband van internationale musea. 
Onuitgesproken blijft hoe de thema’s ‘demo-
derniseren’ en ‘dekoloniseren’ aansluiten 
op de historisch gegroeide modernistische 
collectie, en of  die in de toekomst met retros-
pectieve aankopen versterkt zal worden. Dit 
collectiedeel lijkt vandaag hoofdzakelijk te 
fungeren als antagonisme.13

 Het Collectiebeleidsplan 2018-2019 van 
Museum Boijmans kan als intern kunsthis-
torisch worden getypeerd. Het is gebaseerd 
op een gedetailleerde analyse van deelcol-
lecties, met telkens een omschrijving hoe zij 
historisch tot stand zijn gekomen en wat de 
kernstukken zijn. Van hieruit worden ver-
volgens zeer specifieke wensen geformu-
leerd. Men spreekt de hoop uit een gouache 
van de zestiende-eeuwse kunstenaar Hans 
Bol te verwerven, de bestaande groep 
Italiaanse tekeningen uit te breiden, en een 
schilderij van Fra Bartolommeo te kopen. 
Het museum wil zijn unieke kern van The 
Picture Generation graag aanvullen met 
videowerk van Jack Goldstein of  Laurie 
Simmons, de pop art met Andy Warhol of  

Roy Lichtenstein. Het Boijmans kent weinig 
reserves om verlangens zo concreet uit te 
spreken. Kennelijk is het niet bang zich in de 
kaart te laten kijken. Vermoedelijk ver-
wacht het met deze openheid de belangstel-
ling van aanbieders te trekken, wat past bij 
de ambitie om een verzamelaarsmuseum te 
zijn en een ‘voortrekkersrol in de omgang 
met cultuurmecenaat’ te hebben. Hoewel 
de collectie van het Boijmans in Nederland 
tot de meest internationale en omvattende 
behoort, wordt nadrukkelijk niet naar volle-
digheid gestreefd. Uitgangspunt is om 
bestaande verzamelgebieden kwalitatief  te 
versterken met uitsluitend ‘beeldbepalende 
stukken van zaalkwaliteit’ en te verbinden. 
Zo verrijkt de recent verworven tekening uit 
de omgeving van Jan van Eyck de vroege 
schilderkunst en breidt een romantisch 
landschap van J.C. Dahl de vroeg negentien-
de-eeuwse landschapsschilderkunst uit.14 
Dergelijke leidraden bieden een beginsel-
vastheid die niet altijd standhoudt. Voor 
ieder museum geldt dat als de kans zich 
voordoet, er opportunistische aankopen 
worden gedaan, die gerationaliseerd wor-
den als passend in het collectieplan.

Onbegrensde collecties

Het gemiddelde publiek zal niet gauw 
beleidsstukken napluizen op aanwinsten. 
Om het toch te informeren en te betrekken 
bij ontwikkelingen in het collectieprofiel 
staan verschillende wegen open. Klassiek is 
de aanwinstententoonstelling die objecten 
bij elkaar brengt die in een bepaalde periode 
zijn verworven. Bezwaarlijk is dat het om 
een los verband gaat waar bijna geen 
samenhangende presentatie van valt te 
maken. Hooguit kan dit type expositie inge-
zet worden bij een terugblik op een afgelo-
pen directoraat, maar zelfs dan is de vraag 
wat er te zien is. Een voorbeeld van een inco-
herente en overbodige expositie van aan-
winsten, gebracht als ‘pop-uptentoonstel-
ling’, was Tien topstukken on tour: Voor 
Nederland verworven dankzij de BankGiro 
Loterij, die in 2017-2018 langs zes musea 
reisde.15 Pure reclame voor deze geldschie-
ter (die niet als enige bijdroeg!) en inder-
daad niet meer dan tien losse topstukken, 
nota bene aangekocht over een periode van 
twintig jaar. 
 Relevanter, want verbonden met de col-
lectie, waren twee exposities in het Stedelijk. 
Hier werden respectievelijk aanwinsten uit 
de collectie Borgmann getoond (Jump into 
the Future: Art from the 90’s and 2000’s. The 
Borgmann Donation) en schenkingen en 
aanwinsten uit de periode 2012-2018 
(Echte luxe). Beide waren bedoeld om het 
belang van particuliere giften te onderstre-
pen. Hoe deze aanwinsten zich tot de collec-
tie verhouden bleef  onbelicht, al was het 
maar omdat het vanwege de vele zaalvul-
lende formaten niet mogelijk was om com-
binaties met eerder verkregen werken te 
maken. Bevredigender zijn dan de tweejaar-
lijkse exposities Voorstellen tot Gemeentelijke 
Kunstaankopen van het Stedelijk Museum. 
Sinds 2000 wordt een open call uitgeschre-
ven rondom één actueel thema, waarop 
kunstenaars werk kunnen inzenden. Dream 
out Loud nodigde in 2016 vormgevers uit 
om met voorstellen te komen voor ‘social 
design’, dat wil zeggen met ontwerpen voor 
een betere wereld. En Freedom of  Movement 
legde in 2018 het accent op time-based 
media. Achteraf  wordt op de website ver-
meld welke werken zijn aangekocht, zonder 
argumentatie hoe zij de collectie versterken.
 Van een andere orde is de huidige presen-
tatie Museumindex. Het museum in getallen in 
het Van Abbemuseum. Informatie uit de 
database is door vormgever Joost Grootens 
in een serie infographics vertaald, waardoor 
het in principe mogelijk is om een onbe-
grensd aantal vragen aan de collectie te 
stellen. Zo is er een zaaltje waar op de wan-
den fotootjes van alle werken getoond wor-
den, gerangschikt op jaar van verwerving. 
Het doel is om via de visualisatie van data 
structuren te ontdekken, bijvoorbeeld hoe-
veel vrouwelijke kunstenaars vertegen-
woordigd zijn, of  hoe het aantal Nederlandse 
kunstenaars zich verhoudt tot buitenlan-
ders, of  welke werken het meest gereisd 
hebben. Met updates worden nieuwe per-
spectieven toegevoegd. De analyses maken 
sinds 2013 deel uit van de wisselende col-
lectiepresentaties, zodat de bezoeker een 
verband kan leggen met wat op zaal is te 
zien.16

Spectaculair waren de overzichtstentoon-
stellingen die de Vereniging Rembrandt in 
2008 en in 2018 organiseerde, te weten 
125 Grote liefdes in het Van Gogh Museum 
en Als kunst je lief  is in het Kröller-Müller 
Museum. De vereniging, die nooit de enige 
ondersteuner is, toonde de aankopen waar-
aan ze had bijgedragen. In beide gevallen 
was door Peter Hecht gekozen voor een 
transhistorische presentatie – naar affinitei-
ten dan wel contrasten geordend – die voor 
verfrissende invalshoeken zorgde. Toch 
loste dat niet het manco op dat de objecten 
getoond werden los van de collecties waar-
van ze deel uitmaken. Het resultaat was een 
soort über-museum, de materialisatie van 
de abstractie Collectie Nederland. 
 Anders waren de kleine satellietpresenta-
ties die in 2018 en 2019 gelijktijdig met de 
overzichtstentoonstelling in vijftien musea 
werden gehouden. De relevantie en het 
belang van een aanwinst werd in deze mini-
tentoonstellingen toegelicht door het desbe-
treffende werk in de context van de collectie 
te plaatsen. Zo combineerde het Centraal 
Museum in Utrecht de in 2009 verworven 
tekening van Abraham Bloemaert op zaal 
met diens al in de collectie aanwezige schil-
derij De aanbidding van de drie koningen, 
waarvoor de tekening een schetsontwerp is. 
Deze formule werd ook in Museum Boijmans 
toegepast. Nog net voor de sluiting in 2019 
was het schilderij Again the Gemini are in the 
Orchard uit 1947 van Leonora Carrington 
te zien in de zaal met surrealisten. Even ver-
derop werd een in 2018 verworven drieluik 
uit de vroege vijftiende eeuw gecombineerd 
met de twee triptieken uit dezelfde periode, 
die in 1958 en 2013 in het bezit kwamen. 
Zo demonstreerde men hoe een collectie-
kern door de decennia heen kan groeien.
 Uitgebreider dan in het verleden wordt 
publiciteit gegeven aan aankopen of  aan 
voornemens daartoe. Een grote rol daarbij 
speelt de Vereniging Rembrandt, door parti-
culieren in 1883 opgericht, met als doel de 
belangstelling voor kunstbezit te stimule-
ren. Van een wat afstandelijke, ouderwetse 
(heren)club is de vereniging getransfor-
meerd tot een alert opererende organisatie 
die haar leden via online alerts op de hoogte 
houdt van een nieuwe aanwinst. De aan-
koop wordt vergezeld van een korte argu-
mentatie en via voorbeelden van eerder 
gesteunde aankopen gerelateerd aan de 
Collectie Nederland. Het is een communica-
tietechniek die afgekeken lijkt van wat Bol.
com of  Zalando doen: eenmaal iets aange-
klikt krijg je onderaan voorgeschoteld wat 
je nog meer kan bestellen. Het bulletin van 
de Vereniging bevat achtergrondinformatie 
en is voor iedereen te downloaden. 
 Om collecties doorzoekbaar te maken is 
enorm geïnvesteerd in de digitale registratie 
van alle objecten en, als tweede stap, het 
online zetten. Volkenkundige musea zijn 
daar voorlopers in geweest, gespitst als zij 
waren op transparantie over de mogelijk 
besmette herkomst van objecten. Volgens 
een recente opgave van de Erfgoedmonitor 
is in Nederland nu gemiddeld 70 procent 
van het museale bezit gedigitaliseerd, maar 
slechts 40 procent is online toegankelijk. Dit 
zijn echter gemiddelden. Op het Stedelijk 
Museum na, dat op ongeveer 40 procent zit, 
is van alle hier besproken musea vrijwel de 
gehele collectie op het internet na te kij-
ken.17

 Toch is zichtbaarheid niet hetzelfde als 
inzicht. Bij een teveel aan zichtbaarheid 
dreigt blindheid: de opacity of  transparency. 
Hoe vindt iemand zijn weg in de onafzienba-
re hoeveelheid beelden en gegevens? Hoe 
kunnen betekenisvolle verbanden worden 
gelegd? Het Rijksmuseum biedt in het pro-
gramma Rijks Studio een voorselectie op 
trefwoorden als kunstenaar, stijl, onder-
werp. Een webbezoeker kan zo uit 674.797 
kunstwerken een gepersonaliseerde collec-
tie samenstellen, om deze vervolgens bin-
nen het programma online te zetten. Het 
aantal van deze ‘studio’s’ groeit gestaag, de 
teller staat momenteel op 480.237. In prin-
cipe is het zoeken onbegrensd, wat het ople-
vert is volkomen afhankelijk van de vaar-
digheid of  de intenties van de zoeker. Meer 
gestructureerd is het Van Gogh Museum 
met zes hoofdthema’s als handvat om de 
collectie te doorzoeken.18 
 Een vergelijkbaar l’embarras du choix 
speelt bij de plannen voor zogeheten ‘open’ 
museumdepots. In 2020 zal het Collectie-
Centrum Nederland (CCNL) geopend wor-
den in een enorme loods op een bedrijven-
terrein in Amersfoort Vathorst, waar men 
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vooral op duurzaamheid wil scoren. Hier 
zullen van vier rijksmusea 657.000 stuk-
ken op 30.000 vierkante meter gehuisvest 
worden. Alledaagse en aristocratische, 
banale en verheven cultuurobjecten komen 
onder één dak. Het is nadrukkelijk de bedoe-
ling dat dit als ‘geheugen van Nederland’ 
opengesteld wordt voor het grote publiek.19 
Maar hoe het publiek door dit geheugen zal 
navigeren blijft onduidelijk. Men schijnt te 
denken aan chronologische presentaties 
van typen objecten (denk aan ‘de stoel’, of  
‘de spiegel’), wat associaties oproept met de 
negentiende-eeuwse museumpraktijk. 
Museum Boijmans wil juist in zijn eveneens 
duurzame en open depot iedere geregisseer-
de presentatievorm vermijden. Het depot 
moet duidelijk te onderscheiden blijven van 
het museum. De gehele collectie van ruim 
145.000 objecten zal er te zien zijn, in een 
atriumvitrine die ook alle aspecten van de 
omgang met de collectie zichtbaar moet 
maken. Hoe dat driedimensionale, door-
zichtige doolhof  uitpakt, en of  het de werk-
processen daadwerkelijk transparant 
maakt, zal na 2020 blijken.20

Noten
 1 De tweede versie van de LAMO verscheen in 

2006; in 2016 is ze bijgesteld in verband met 
het van kracht worden van de Erfgoedwet in 
dat jaar. De LAMO valt te raadplegen via de 

website van de Museumvereniging. De 
Governance Code Cultuur is ontwikkeld door 
de stichting Cultuur+Ondernemen, 
‘kenniscentrum voor ondernemerschap in de 
cultuursector’ en valt te raadplegen via de 
website van Cultuur+Ondernemen. De Code 
Culturele Diversiteit kreeg zijn werkelijke effect 
pas toen minister Jet Bussemaker van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap culturele 
diversiteit als aandachtspunt in het beleid 
benoemde. De code wil een impuls geven aan 
diversiteit in programmering, publieksbereik 
en personeelsbestand, en is te raadplegen via 
de website van de Museumvereniging. 

 2 De Ethische Codecommissie Nederlandse 
Musea wordt benoemd door onder meer de 
Nederlandse Museumvereniging en ICOM. 
Adviezen over casussen te raadplegen via de 
website van de Museumvereniging. 

 3 De afstotingsdatabase en andere genoemde 
databanken zijn te raadplegen via: www.
afstotingsdatabase.nl, www.onterfdgoed.nl, 
www.museumdepotshop.nl

 4 Het onderzoek Museale Verwervingen vanaf  
1933 is het vervolg op een eerder onderzoek 
naar de periode 1940–1948 dat in 1998 en 
1999 werd uitgevoerd. De periode werd 
verruimd wegens het voortschrijdend inzicht 
dat ontvreemding van kunstbezit al plaatsvond 
vanaf  1933. Te raadplegen via: www.
musealeverwervingen.nl.

 5 Het Van Abbemuseum heeft geen Raad van 
Toezicht, omdat het niet is verzelfstandigd. 

 6 Zie voor de haken en ogen van het inclusief  
maken: Steven ten Thije, ‘Het inclusieve 
museum’, Mister Motley, 7 november 2016; 
Noor Mertens, ‘Open, deel, bekritiseer en 

acteer. Hoe de kunstwereld inclusiever te 
maken?’, Metropolis M, nr. 6, 2018, pp. 37-39.

 7 Ondernemingsplan 2017–2020 van het 
Stedelijk Museum, zelfevaluatie op pp. 17-20, 
te raadplegen via de website.

 8 Michiel Kruijt, Sybren Kooistra, ‘Wat doen 
musea met hun depots?’, de Volkskrant,  
18 februari 2016. Uit een enquête van de 
Volkskrant bleek dat gemiddeld 7,7 procent van 
de collectie jaarlijks is te zien. Tentoonstel-
lingen nemen een belangrijk deel van de 
ruimte in beslag, ten koste van de collectie. 
Inmiddels zijn musea strenger geworden in het 
accepteren van schenkingen om te voorkomen 
dat louter voor het depot verzameld wordt.

 9 Henriëtte van der Linden, ‘Collectie Nederland 
en collectiebeleid’, in: Richard Hermans e.a. 
(red.), Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in 
Nederland, NAi Publishers, Rotterdam, 2008, 
pp. 286-292.

 10 Bij mijn weten is het begrip ‘zwerfkeien’ gemunt 
door Marja Bosma. Zie: Marja Bosma, ‘Persefone 
in Nederland. Het lot van eenlingen in museum-
collecties’, Kunst & Museumjournaal, nr. 3, 
1993, pp. 27-39. Zie voor criteria voor collectie-
waardering de publicatie Op de museale weegschaal, 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2013.

  Voor een aantal casestudies: Petra Timmer en 
Arjen Kok (red.), Niets gaat verloren. Twintig 
jaar selectie en afstoting uit Nederlandse museale 
collecties, Instituut Collectie Nederland/
Boekmanstudies, Amsterdam, 2007. Voor een 
historisch onderzoek naar motieven voor 
afstoting in het VK en de VS: Martin Gammon, 
Deaccessioning and its Discontents. A Critical 
History, Cambridge, MIT Press, 2018. Vooral in 
de VS heeft afstoting grote vormen aan ge-

nomen, al gaat het ook daar doorgaans om 
‘low key’ objecten die bij verkoop weinig 
opleverden.

 11 Rijksmuseum, Activiteitenplan 2017-2020,  
te raadplegen via de website van het 
Rijksmuseum. Het gebrek aan coherente 
aankoopplannen lijkt persistent, zie: Jan van 
Adrichem, ‘ABC’, in: Tanja Wallroth (red.), 
Recent verworven. Visies en aankopen van 19 
musea voor moderne kunst, Rotterdam, 
Mondriaan Stichting/NAi Uitgevers, 1999,  
pp. 10-39.

 12 Vera Carasso, Collectieplan, gedateerd 2015,  
te raadplegen via de website van het 
Gemeentemuseum. Meerjarenbeleidsplan 
2017-2020, idem. 

 13 Het Collectieplan 2018-2019 is gepubliceerd op 
de Mediabank van het Van Abbemuseum,  
te raadplegen via de website. Een kritische 
bespreking van de omgang met de 
collectiegeschiedenis: Mieke Rijnders, ‘Kunst 
ont-kunst. De nieuwe collectiepresentatie van 
het Van Abbemuseum’, De Witte Raaf, nr. 191, 
2018.

 14 Collectiebeleidsplan 2018-2019, te raadplegen 
via de website van Museum Boijmans Van 
Beuningen, in het bijzonder paragraaf  5.2, 
uitgangspunten per verzamelgebied.

 15 Het ging om werken aangekocht in de periode 
1996–2016 met steun van de BankGiro Loterij 
en vele andere fondsen. De expositie was een 
samenwerking tussen vier musea: het 
Kröller-Müller Museum, het Van Gogh 
Museum, het Rijksmuseum Amsterdam en het 
Mauritshuis. Deze vier ontvangen jaarlijks 
circa 7,5 miljoen euro van de BankGiro Loterij 
(en dus van de kopers van loten, die ook een 
bijdrage leveren aan de overhead van de 
Loterij) voor aanwinsten.

 16 Museumindex. Het museum in getallen is in 2010 
van start gegaan als resultaat van een 
onderzoeksproject. In 2013 maakte het deel uit 
van de opstelling tijdens Play VanAbbe 3.  
De presentatie is steeds aangepast en 
geactualiseerd, en een nieuwe versie is van 
januari 2019 tot 2021 te zien.

 17 Informatie over digitalisering van Nederlandse 
collecties is te raadplegen via de website van de 
Erfgoedmonitor.

 18 In 2016 ging een database met de prenten-
collectie (1800 stuks) van het Van Gogh 
online. Het digitaliseringsproject was 
gekoppeld aan een onderzoeksproject en 
resulteerde in tentoonstellingen en publicaties, 
waaronder in 2017 Prints in Paris. Van elitair 
tot populair.

 19 Deelnemers zijn het Rijksmuseum Amsterdam, 
het Nederlands Openluchtmuseum, museum 
Paleis het Loo en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Het gebouw is ontworpen 
door bureau cepezed, het landschapsontwerp is 
van Ruijzenaars Landscapes. De 
schaalvergroting moet optimaal beheer 
bevorderen, maar ook mobiliteit tussen de 
collecties. Het Rijksmuseum zal, zo is de 
verwachting, de hoofdrol spelen.

 20 Het ontwerp voor het depot is van MVRDV. 
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor 
nieuwbouw; de door Robbrecht en Daem 
ontworpen vleugel uit 2003 wordt gesloopt. 

MVRDV, Depot Boijmans Van Beuningen in aanbouw, Rotterdam, 2019
foto Michel de Gooyert
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MELANIE DEBOUTTE & CHRISTOPHE 
VAN GERREWEY

Melanie Deboutte: Het Museum van Heden-
daagse Kunst heeft eind 1985 een oproep 
gelanceerd aan inwoners van Gent om hun 
woning ter beschikking te stellen voor 
Chambres d’Amis. Jij was op dat moment, als 
architect, je eigen woning aan het realise-
ren in de Patijntjestraat. Waarom heb je 
besloten om mee te doen?
Dirk Defraeije: Toen we het perceel in de 

Patijntje straat kochten, stond er een kleine 
supermarkt. Vooraan had je de winkel, in 
het midden een parking, en achteraan het 
magazijn. We hebben besloten om vooraan 
een woning te bouwen, en de magazijnen te 
verbouwen tot kantoor en tijdelijke woonst. 
Tijdens de zomer van 1986 stond de woning 
vooraan nog in ruwbouw: de muren en de 
vloeren waren klaar, maar dat was het 
ongeveer. Ik heb zelf  besloten om aan de 
oproep voor Chambres d’Amis gehoor te 
geven: ik ben altijd geïnteresseerd geweest 
in kunst, er was geen groot risico aan ver-

bonden, en als jonge architect zocht ik de 
publiciteit op. Bovendien kende ik Jan Hoet.
M.D.: Hoe heb je Jan Hoet leren kennen?
D.D.: Hij maakte deel uit van mijn afstudeer-
jury in 1979, aan de academie in Gent. De 
opdracht was een ontwerp voor een muse-
um voor hedendaagse kunst in het centrum 
van Gent, aan de Sint-Michielskerk. Hoet 
heeft mijn project geselecteerd voor de ten-
toonstelling Museum zoekt museum in 1983. 
De Gentse kunst- en architectuur scene was 
niet zo groot. Ik woonde naast Wim Goes, 
die later ook architect zou worden, en hij 
was goed bevriend met Jan Hoet Junior. Zo 
heb ik ook Jan beter leren kennen. Wim en 
Hoet Junior waren zestien of  zeventien ten 
tijde van Chambres d’Amis, ze hebben 
gewerkt op de werf  van mijn huis. De 
woning van de familie Hoet in de Duifhuis-
straat heb ik trouwens een paar jaar na 
Chambres d’Amis verbouwd.

M.D.: Hoe zijn de voorbereidingen op 
Chambres d’Amis verlopen? Hebben alle 
kunstenaars jouw huis bezocht?
D.D.: De kunstenaars werden in busjes 
rondgereden langs de geselecteerde huizen. 
Ettore Spalletti is langs geweest, en Jan 
Vercruysse. Wie er meteen van overtuigd 
was dat ze in ons huis wou tentoonstellen, 
in het achterhuis, was Carla Accardi. Ik heb 
begin jaren tachtig in Senegal gewoond: in 
opdracht van UNESCO heb ik op het eiland 
Gorée delen van het patrimonium gerestau-
reerd. In ons huis waren daar sporen van 
zichtbaar: souvenirs, foto’s enzovoorts. 
Accardi was ook in Afrika geweest, en door 
objecten te plaatsen in ons interieur – een 
paar schilderijen, maar ook een kegel in 
kunstfolie – wou ze herinneringen oproe-
pen aan zowel ons verblijf  als het hare.
M.D.: Heeft Accardi het huis bezocht in 
aanwezigheid van Dan Graham?

Versies van een paviljoen van Dan Graham
Interview met architect Dirk Defraeije over Chambres d’Amis

Jef  Cornelis, De langste dag, 1986, Argos, Brussel

Dirk Defraeije, Children’s Pavilion van Dan Graham, axonometrie, 1986
Archief  S.M.A.K., GentDan Graham, Children’s Pavilion, Patijntjestraat 137, Gent, 1986
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D.D.: Nee. Zij hebben elkaar bij mijn weten 
nooit ontmoet, en het zou niet geklikt heb-
ben. Ik denk dat Graham zelden ‘een klik’ 
heeft met andere mensen. Ik heb hem tij-
dens de zomer van 1986 uitgenodigd op een 
etentje, bij ons thuis. We hadden vrienden 
geïnviteerd die ook met kunst bezig waren. 
Het werd een vreemde avond: niemand 
begreep wat Graham zei, omdat hij mom-
pelde en met theoretische concepten kwam 
aanzetten. Hij dronk Coca-Cola en wijn 
door elkaar, en hij droeg een T-shirt dat al 
snel besmeurd raakte omdat hij het eten, 
waarvoor mijn vrouw een halve dag in de 
keuken had gestaan, naar binnen schrokte. 
Zijn allereerste bezoek herinner ik me niet, 
maar dat van Accardi wel: ze was meteen 
verliefd op de plek.
M.D.: Graham had nog niet veel paviljoens 
gebouwd: het eerste werd in 1981 gereali-
seerd in Argonne, het tweede op Documenta 
7 in Kassel, het derde in 1984 in Stockholm 
– een andere versie van het paviljoen uit 
1981. De realisatie in jouw tuin was dus 
zijn vierde paviljoen. Kende je zijn werk?
D.D.: Nee, ik heb zijn werk dankzij Chambres 
d’Amis leren kennen.
C.V.G.: Uit een document in het archief  van 
het S.M.A.K. blijkt dat Graham een lijstje 
had met favoriete huizen, en dat het jouwe 
bovenaan stond. Op 7 maart 1986 bevestigt 
hij zijn keuze in een brief  aan Jan Hoet. In 
een gesprek dat Katrien Vandermarliere 
met Graham voerde eind juni 1986, en dat 
is gepubliceerd in 1987 in Vlees & Beton, zei 
hij: ‘Het huis was nog in aanbouw maar ik 
heb de plannen kunnen bestuderen. De 
architectuur en ook bepaalde details spra-
ken mij aan. Het spel met het private en het 
publieke – het woonhuis en het bureau-ate-
lier – intrigeerde mij. Ik hou van die grenssi-
tuatie.’
D.D.: Ik heb vooraf  niet veel contact gehad 
met hem, maar ik heb hem inderdaad de 
plannen voor het huis getoond. Ik was in die 

periode nogal beïnvloed door het werk van 
Tadao Ando, ik kan me voorstellen dat 
Graham het project voor de woning appre-
cieerde.
C.V.G.: Het is mogelijk dat Graham dacht: 
hier woont een architect, ik kan hem de uit-
voeringsplannen van het paviljoen laten 
tekenen. Want dat heb je wel degelijk zelf  
gedaan.
D.D.: Ja, dat kan meegespeeld hebben. Maar 
die plannen tekenen: dat deed ik met plezier, 
dat was geen enkel probleem. Veel heb ik 
met Graham niet over architectuur gepraat. 
Hij heeft mijn boekenkast bestudeerd, dat 
herinner ik me goed.
C.V.G.: Hoe zijn de eerste ideeën ontwikkeld 
voor het paviljoen? In het gesprek met 
Vandermarliere zei Graham dat hij een 
cilindrisch paviljoen wou plaatsen. ‘Een 
cilinder in twee gedeeld door een aan weers-
zijden spiegelende glaswand. De reflectie op 
de buitenwanden zou een barokke vervor-
ming van de omliggende architectuur 
teweeg gebracht hebben. Maar het kostte te 
veel productietijd om de gebogen glaswan-
den te maken.’ In het archief  van het 
S.M.A.K. bevinden zich schetsen getiteld 
Cube Inside Cylinder en Triangular Solid Inside 
Cylinder. Het uiteindelijke paviljoen – twee 
identieke balkvolumes in glas en staal, die in 
elkaar zijn geschoven met de ene 45 graden 
ten opzichte van de andere gedraaid – noemt 
Graham in het gesprek met Vandermarliere 
‘een compromis’.
D.D.: Ik had het huis geconcipieerd met een 
centrale as, die liep vanaf  de straat, dus van 
aan de voortuin, links door het huis, door de 
tuin, tot aan het bureau achteraan. Het 
tuinpad, in hout, was al aangelegd, en in 
het midden lag een cirkelvormige zandbak 
voor de kinderen. Graham heeft besloten 
om zijn paviljoen bovenop de zandbak te 
zetten. De afmetingen werden door de zand-
bak bepaald, maar ook door de grootte van 
de tuin.

C.V.G.: Graham spreekt over ‘een schaalpro-
bleem’: ‘Het paviljoen, zoals het oorspron-
kelijk ontworpen was (2,25 meter hoog), 
was veel te groot voor deze omgeving. 
Omdat ik geen confrontatie wou met de 
architectuur van mijn gastheer – althans 
niet op zo’n manier – werd het object gere-
duceerd, tot een hoogte van 1,64 meter.’ 
Reeds eind februari 1987 wordt het pavil-
joen ‘op ware grootte’ gerealiseerd, met als 
titel Two Cubes, One Cube Rotated 45°, op een 
tentoonstelling van Graham in het Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, in een 
versie die nu deel uitmaakt van de collectie 
van het FRAC Nord-Pas de Calais, en die in 
2013 nog is tentoongesteld in Turner 
Contemporary in Margate.
D.D.: Ik kan me voorstellen dat de beslissing 
om het paviljoen voor Gent kleiner te maken 
op verschillende manieren is beargumen-
teerd. Graham is een heel intelligente man, 
die met uiteenlopende dingen tegelijkertijd 
bezig is, op het obsessionele af. Ook de uit-
voering van het paviljoen heeft hij nauwge-
zet opgevolgd, vaak tot ergernis van de 
werklui: hij babbelde niet met hen, maar gaf  
enkel bevelen en opmerkingen. Op een 
bepaald moment – ik was niet thuis – was 
Graham op het dak geklommen van de ruw-
bouw van mijn woning: het was een werf, 
dus er stonden ladders. Hij wou foto’s 
nemen, en de constructie van het paviljoen 
vanuit de hoogte in de gaten houden. Een 
van de constructeurs heeft toen de ladder 
weggenomen, en Graham zat vast. De zomer 
van 1986 was warm: hij is tot ’s avonds in de 
zon moeten blijven zitten, tot ik thuiskwam 
om de ladder terug te plaatsen.
C.V.G.: Hoewel de schaal – de meeste vol-
wassenen kunnen het paviljoen niet betre-
den – een gevolg is van de context, werd het 
werk vrij snel, ook in de catalogus van 
Chambres d’Amis, betiteld als Children’s 
Pavilion, als een paviljoen voor kinderen 
dus. Was dat intentioneel?

M.D.: Je zou verwachten dat een paviljoen 
voor kinderen nog wat kleiner zou zijn, 
minder hoog dan 1,60 meter.
C.V.G.: Ja, precies, terwijl de afmetingen dus 
bepaald zijn door de zandbak van jouw kin-
deren. In zijn catalogustekst schreef  Jan 
Hoet dat Graham inspeelde ‘op het lawaai 
afkomstig van een kindertuin rechtover de 
tuin waar hij werkzaam is’. Op die manier 
zou het paviljoen, gelegen in een privétuin, 
ook meer publiek zijn geworden, bijna als 
een echo van de activiteiten op straat. Hij 
wou dus vooral dat Children’s Pavilion de 
directe omgeving ‘reflecteerde’ – visueel, 
dankzij het spiegelglas, maar ook akoestisch. 
D.D.: Er was (en is) inderdaad een kinder-
tuin en een school aan de overkant van de 
straat, maar veel geluidshinder veroorzaak-
te dat niet, zeker niet in de achtertuin. 
Nogmaals: Dan Graham is een penseur, ik 
weet niet wat er in zijn hoofd omging. Ik heb 
zijn teksten proberen lezen, en het is niet 
makkelijk om alles wat hij schrijft te begrij-
pen. Ik weet wel zeker dat het thema van het 
kind voor het eerst opduikt in zijn oeuvre 
naar aanleiding van Chambres d’Amis.
C.V.G.: In 1989 heeft Graham samen met 
Jeff  Wall The Children’s Pavilion ontworpen – 
een heel ander project, voor een ondergronds 
paviljoen waarin kinderportretten van Jeff  
Wall worden getoond. In een interview met 
Brian Hatton uit 1992 heeft Graham de oor-
sprong van die samenwerking inderdaad bij 
het paviljoen in Gent gelegd: ‘Het was na het 
zien van dit werk op video dat Jeff  Wall het 
idee opvatte om Cibachrome foto’s van kin-
deren te maken.’ Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om een opname uit De langste dag, het zes 
uur durende televisieprogramma van Jef  
Cornelis dat op zaterdag 21 juni 1986 live 
werd uitgezonden.
D.D.: Kinderen, en mijn kinderen in het bij-
zonder, stonden centraal in de verslagge-
ving: ze staan op bijna alle foto’s, en ook op 
de televisiebeelden. In het journaal van de 

Dan Graham, Two Cubes, One Cube Rotated 45° (maquette), 1986, collectie Liliane en Michel Durand-Dessert, 
Parijs

Dan Graham, Two Cubes, One Cube Rotated 45°, 1987, ARC Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Dan Graham, Children’s Pavilion, privécollectie, 1986/1999 Dan Graham, Two Cubes, One Cube Rotated 45°, 1986/2013, Turner Contemporary, Margate
Collectie Frac Nord-Pas de Calais, Duinkerke
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BRT werd er trouwens doorgeschakeld naar 
De langste dag, net op het moment dat ze bij 
ons in de tuin aan het filmen waren – dat 
was voorzien in het script dat we een paar 
weken van tevoren hebben ontvangen. 
Meteen kwamen de cameraploeg en de 
camera ook in beeld, in de spiegelende wan-
den van het paviljoen.
M.D.: Volgens Rom Bohez, destijds medever-
antwoordelijk voor de productie van ten-
toonstellingen van het Museum van Heden-
daagse Kunst en een belangrijk medewerker 
achter de schermen van Chambres d’Amis, 
werden de meeste materialen voor de inter-
venties in 1986 gratis ter beschikking 
gesteld door bedrijven en fabrikanten bij 
wijze van sponsoring. In sommige gevallen 
moesten de materialen na afloop worden 
teruggegeven. In het archief  van het 
S.M.A.K. bevindt zich een brief  van Dan 
Graham aan Jan Hoet en Rom Bohez van 2 
april 1986. Hij speelt nog met het idee om 
een cilindrisch paviljoen te maken, en hij 
stelt voor om voor sponsoring te rade te gaan 
bij Chris Dercon. Het glas is vervolgens gele-
verd door Glaverbel. De vloertegels in het 
paviljoen kwamen van bij Vandekerckhove 
uit Ingelmunster.
D.D.: Waarschijnlijk heb ik dat contact met 
Vandekerckhove geregeld, in overleg met 
Rom Bohez. Materialen voor mijn huis wer-
den ook door hen geleverd. De tuin was 
nauwelijks aangelegd, alleen het pad met de 
zandbak was er al. Jan Hoet heeft medewer-
kers met kruiwagens tot bij ons gestuurd 
om de tuin een beetje toonbaar te maken. 
Een deel van ons interieur, dus waar het 
werk van Accardi te zien was, is voor de 
gelegenheid herschilderd, zoals de meeste 
huizen van Chambres d’Amis.
C.V.G.: Was het moeilijk om het paviljoen te 
bouwen?
D.D.: Ik had zoiets nog nooit gedaan. Mijn 
idee was om in staal te bouwen, maar voor 
Graham moest het absoluut in aluminium 
uitgevoerd worden. Ik weet niet waarom, en 
volgens mij veroorzaakte dat vooral proble-
men: aluminium is een gevoelig materiaal, 
veel moeilijker om te lassen. Het leek me ook 
onwaarschijnlijk dat we een constructeur 
zouden vinden die het paviljoen in alumini-
um wou uitvoeren. Uiteindelijk is de 
opdracht bij Hubert Van Trappen beland, in 
Oosterzele, een bedrijf  gespecialiseerd in 

ramen en deuren in aluminium en staal. 
Toen hun werk bijna klaar was, is er ginds 
in het atelier brand uitgebroken. Ik herin-
ner me nog het telefoontje van Rom Bohez: 
het was een ramp! Heel even dacht ik: dit 
komt niet meer goed.
M.D.: Volgens de website van Van Trappen 
is het volledige bedrijf  inderdaad op 2 juni 
1986 door een brand in de as gelegd – dus 
iets minder dan drie weken voor de opening 
van Chambres d’Amis op 21 juni.
D.D.: Er bleef  van de profielen niet veel over. 
Ook dat zou misschien anders geweest zijn 
mochten we met staal in plaats van alumi-
nium gewerkt hebben. De productie van 
Van Trappen, en dus van het paviljoen, 
werd pas een week later heropgestart bij 
Aelbrecht-Maes aan de Visserij in Gent. Het 
was op het eind extreem spannend, want we 
konden het glas pas bestellen als de profie-
len klaar waren, om de definitieve maten te 
kennen. De eerste versie, die ik vlak voor de 
brand in het atelier heb bekeken, was per-
fect geproduceerd. Het paviljoen zoals het in 
mijn tuin gebouwd is, liet begrijpelijkerwij-
ze te wensen over: het was onder te hoge 
tijdsdruk gemaakt. Vooral de schuifdeurtjes 
leverden problemen op, en we hebben in het 
midden een extra paaltje moeten plaatsen, 
in het interieur, ter ondersteuning. Ik ben er 
zeker van dat Graham teleurgesteld was, 
zeker als je ziet met wat voor een perfectie 
zijn latere paviljoens zijn uitgevoerd.
C.V.G.: Ben je betaald voor je werk als archi-
tect? 
D.D.: Nee, niks, maar dat vond ik vanzelf-
sprekend.
M.D.: Er zijn hosts van Chambres d’Amis die 
achteraf  hebben verklaard dat er veel van 
hen verwacht werd, zonder dat er iets tegen-
over stond: ze moesten hun woning, drie 
zomermaanden lang, openstellen voor dui-
zenden bezoekers en zelf  instaan voor de 
ontvangst.
D.D.: Zo heb ik dat nooit bekeken. Wij zijn in 
1986 niet op zomervakantie geweest, dat is 
waar. De suppoosten schoven ook altijd mee 
aan tafel. Maar Chambres d’Amis heeft veel 
voor mij betekend. Er zijn vijftigduizend 
bezoekers langs geweest: bij ons was er 
immers zowel werk van Dan Graham als 
van Carla Accardi te zien. Naar mij is ver-
teld lagen de aantallen enkel hoger langs de 
Coupure, in het huis met werk van Joseph 

Kosuth. Ik heb tijdens die zomer honderden 
mensen leren kennen, van over de hele 
wereld, en sommige van hen zijn nog altijd 
vrienden. Er waren bezoekers die op den 
duur meer aandacht schonken aan mijn 
woning dan aan het paviljoen van Graham. 
Mijn huis was ook als een visitekaartje ont-
worpen. Achteraf  is dat moeilijk met zeker-
heid te zeggen, maar ik denk dat ik een tien-
tal opdrachten aan Chambres d’Amis te 
danken heb.
M.D.: Is het paviljoen na afloop van 
Chambres d’Amis nog lang blijven staan?
D.D.: Nee. Het werk van Carla Accardi is 
veel langer aan de muren blijven hangen. 
De schuifdeuren van het paviljoen hadden 
we al tijdens de zomer moeten verwijderen, 
dat was te gevaarlijk geworden voor de kin-
deren en voor de bezoekers. Het paviljoen 
was in te slechte staat om nog langer te blij-
ven staan. Ik zou trouwens geen geld gehad 
hebben om het te kopen: mijn eigen huis 
was al duur genoeg. Bovendien wilden mijn 
kinderen hun zandbak terug. Dus Children’s 
Pavilion is door de ploeg van het museum 
gedemonteerd, en voor zover ik weet zitten 
de resten nog steeds in het depot. 
M.D.: In het boek over het oeuvre van Dan 
Graham dat Marianne Brouwer in 2001 
samenstelde, staat dat er een volledig nieu-
we versie van het paviljoen is gerealiseerd in 
1999.
D.D.: Er was na Chambres d’Amis al vrij snel 
interesse van verzamelaar Karel Hooft, die 
intense contacten onderhield met Jan Hoet, 
en wiens collectie sterk door hem is beïn-
vloed. Maar het heeft inderdaad tot 1999 
geduurd vooraleer Hooft het concept van 
Dan Graham heeft gekocht, en in zijn tuin 
in Sint-Martens-Latem een nieuw Children’s 
Pavilion heeft laten bouwen.
C.V.G.: In het boek van Brouwer staat ook 
dat de tentoongestelde versie uit 1986 nog 
steeds deel uitmaakt van de collectie van het 
S.M.A.K. In het museum zelf  was er nie-
mand die dat kon bevestigen of  ontkennen. 
Het blijkt echter dat het allereerste pavil-
joen, of  wat ervan overbleef, pas begin 2014 
is vernietigd, dus bijna dertig jaar later! 
D.D.: Daar wist ik niks van.
C.V.G.: Karel Hooft heeft een document in 
zijn bezit waarin de vernietiging, vijf  jaar 
geleden, van de versie uit 1986 wordt beves-
tigd door Odelinde Van Thieghem, toenma-

lig medewerker-collectie van het S.M.A.K. 
Zo is het zeker dat er sinds 2014 maar één 
Children’s Pavilion van Dan Graham bestaat, 
namelijk de nieuwe versie uit 1999. Volgens 
Hooft wou Hoet het paviljoen graag in Gent 
heropgebouwd zien, maar was het niet evi-
dent om het een publieke plek te geven, om 
financiële redenen, maar ook omdat 
Children’s Pavilion ontworpen was voor een 
privétuin. Dan Graham heeft het paviljoen 
dan zelf  een nieuwe plek gegeven: het glas 
weerspiegelt nu de woning van Hooft, en de 
bomen en het groen rondom – de Royal 
Latem Golf  Club ligt vlakbij.
D.D.: Het paviljoen in Sint-Martens-Latem 
is uitgevoerd op basis van mijn tekeningen: 
het is een exacte kopie van de versie uit 
1986, maar in plaats van uit aluminium 
bestaat het uit roestvrijstaal.
M.D.: Heb je na Chambres d’Amis nog con-
tact gehad met Dan Graham?
D.D.: Hij heeft nog jarenlang kaartjes 
gestuurd, en wij stuurden kaartjes terug. Hij 
vroeg ook hoe het met de kinderen ging. Eén 
keer is hij nog op bezoek gekomen, samen 
met Jan Hoet. Maar daarna, vanaf  de jaren 
negentig, zoals dat gaat, zijn de contacten 
verwaterd. Kris Kimpe, de Antwerpse archi-
tect met wie Dan Graham al jaren samen-
werkt, is ook één keer langs geweest, om van 
gedachten te wisselen over de constructie 
van de paviljoens. En natuurlijk bezoek ik af  
en toe nog een nieuw paviljoen, hier of  daar.

Dan Graham, Children’s Pavilion, 1986
Archief  S.M.A.K., Gent
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Skulpturenhalle
Lindenweg, Ecke / Junction Berger Weg

Nähe / Near Raketenstation
41472 Neuss/Holzheim

Bernd Lohaus 
6. 9. – 15.  12. 2019

ÖFFNUNGSZEITEN 
Fr – So: 11 – 17 Uhr  

EINTRITT
Erwachsene: € 5,-
Art:card/Schüler/Studenten: Eintritt frei
Führung: € 50,-
Gruppen: nach Vereinbarung:  
mail@thomas-schuette-stiftung.de
 
SOMMERFEST MIT LANGEN FOUNDATION UND STIFTUNG 
INSEL HOMBROICH: So, 29. Sept, 12 – 17 Uhr 
ZUSÄTZLICH GEÖFFNET: Do 03. Okt
PRÄSENTATION DER BERND LOHAUS MONOGRAFIE: 
Sa, 9. Nov, 14 – 17 Uhr

OPENING HOURS
Fri – Sun: 11 a.m. – 5 p.m.

ENTRANCE:
Adults: € 5,-
Art:card/Students: free
Guided tour: € 50,-
Groups: by arrangement: 
mail@thomas-schuette-stiftung.de

SUMMER PARTY WITH LANGEN FOUNDATION AND 
STIFTUNG INSEL HOMBROICH: Sun, Sept 29, 12 – 5 p.m.
ADDITIONALLY OPEN: Thu, Oct 03
PRESENTATION OF THE BERND LOHAUS MONOGRAPH: 
Sat, Nov 9, 2 p.m. – 5 p.m.

BERND LOHAUS, Ohne Titel / Untitled, 2005, Ausstellungsansicht / Installation view Skulpturenhalle, 2019, Photo: Dejan Sarić

www.thomas-schuette-stiftung.de
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JO  DE  SMEDT
‘J.B. on the rocks’
15 september – 20 oktober 2019
(publicatie beschikbaar)
–
PAUL  MOREZ
17 november – 22 december 2019
(publicatie beschikbaar) 

Finissage met voorstelling premie, editie 2020,  
een ontwerp van Bart De Zutter
–
MAURICE  WYCKAERT
‘a-typisch’
19 januari – 23 februari 2020
–
JEAN-GEORGES MASSART – RAF THYS
15 maart – 19 april 2020
–
EEN GROEP
‘Hommage aan Julien Coulommier’
17 mei – 21 juni 2020
–

Galerie De Ziener, Stationsstraat 55, 1730 Asse. Open vrijdag t/m zondag van 15 tot 18 uur en op afspraak. 
info@deziener.be - www.deziener.be - 0472 55 25 70 - 0478 39 36 26

SEIZOEN 2019-2020
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29 Beeldende kunst

Multiple Transmissions: Art in the 
Afropolitan Age
 Aude Tournaye
Pieter Vermeersch
 Sanne Sinnige
Ana Mendieta. Earthbound
 Sébastien Hendrickx
Decoders – Recorders
 Jorne Vriens
No You Won’t Be Naming No Buildings 
After Me
 Laurens Otto
Chapter 1NE
 Daniël Rovers
Barbara Probst
 Steven Humblet 

Rebecca Horn. Théâtre des 
métamorphoses / Körperphantasien
 Christophe Van Gerrewey
Ai Weiwei
 Pieter T’Jonck
58e Biënnale van Venetië. Belgisch en 
Nederlands paviljoen
 Vlad Ionescu

47 Boekbesprekingen

Performance in Contemporary Art
 Rudi Laermans

Beeldende kunst
Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age. 
Tegen de achtergrond van de huidige racistische demagogie 
is de tentoonstelling Multiple Transmissions: Art in the 
Afropolitan Age in Wiels een waardevolle gebeurtenis. 
Curator Sandrine Colard (tevens artistiek directeur van de 
Lubumbashi Biënnale van 2019) brengt werk samen van 
Sub-Saharaanse Afrikaanse kunstenaars die tussen 2015 
en 2019 in Wiels in residentie waren, en accentueert de 
plaats die deze kunstenaars innemen in het internationale 
artistieke veld. Belangrijker nog is dat de tentoonstelling in 
het algemeen pleit voor een plek voor Afrikaanse kunst in 
de kunstgeschiedenis. Ze ontkracht de ‘primitieve’ stereoty-
pen waardoor de Afrikaanse kunst nog steeds geplaagd 
wordt. Uitgangspunt van de tentoonstelling is het begrip 
‘afropolitanisme’, opgeworpen door de filosoof  Achille 
Mbembe in een poging om de ervaring naar de voorgrond te 
schuiven van de Afrikaanse wereldburger die voortdurend 
– en verplicht – moet schakelen tussen het cultureel eigene 
en het cultureel vreemde. De geschiedenis van verovering, 
uitbuiting en kolonialisme heeft de Afrikaanse cultuur 
bepaald, maar omgekeerd ook de cultuur in de rest van de 
wereld. De subjectiviteit van de afropolitaan is maar te 
begrijpen in de context van het mondialisme en het kosmo-
politisme. Parallel daaraan vertoont afropolitaanse kunst 
een sterk hybridiserend vermogen en brengt ze een polycen-
trisch wereldbeeld tot uitdrukking.
 De kunstenaars in de tentoonstelling laten zich onder 
meer inspireren door de westerse historische traditie die ze 
deels omarmen, deels weerleggen en uiteindelijk uitbrei-
den. De diptiek Dé-fossilisation du regard. Dialogue avec la 
Madonna del Parto (2018) van Pélagie Gbaguidi is een bonte 
herwerking van Piero della Francesca’s vijftiende-eeuwse 
Madonna del Parto, die ze aantrof  tijdens haar residentie in 
de Civitella Ranieri stichting in Italië. Het werk blaast het 
iconische beeld van de maagd Maria nieuw leven in, bevrijdt 
haar van het gedempte, afstandelijke archetype. Pamela 
Phatsimo Sunstrum presenteert met Husband (2018), 
Echelon (2018), Landlords (2018) en Do Your Worst (2018) 
raadselachtige portretten in eclectische interieurs, met op 
de achtergrond soms een landschap, in de beste romanti-
sche traditie. Van de geportretteerden is het gezicht uitge-
veegd, maar door hun houding en hun kledij, met tegelijk 
westerse en Afrikaanse elementen, stralen de zwarte licha-
men grote waardigheid en elegantie uit. Met deze anonieme 
personages daagt ze de westerse canon uit en lijkt ze te sug-
gereren dat de Afrikaan steeds en overal aanwezig is in onze 
westerse geschiedenis, ook al blijft die in de officiële versie 
onzichtbaar.
 De spanning tussen lokale situering en globale mobiliteit 
– hybridisatie als de enige mogelijkheid om ‘Afrikaans te 
zijn’ in de wereld – is ook te herkennen in een reeks werken 
die de Afrikaanse samenleving in transformatie als voor-
werp hebben. In de fotoseries Cinéma (2018) en Vendeurs de 
rue (2018) belicht Georges Senga de invloed op zijn geboor-
testad Lubumbashi van cinema en de circulatie van heden-
daagse films. Beelden van verlaten theaterzalen en restan-
ten van de koloniale architectuur getuigen van een tijdperk 
waarin missionarissen en mijnbouwbedrijven het medium 
film gebruikten om de moderne Europese cultuur en levens-
stijl te propageren. Portretten van straatverkopers naast 
hun kraampjes vol illegale dvd’s – van Nollywood tot 
Bollywood – maken allusie op de culturele indoctrinatie die 
de inwoners van de mijnstad tegenwoordig ondergaan. 
Tegelijk doet de serie evenzeer de essentialistische, ‘afropoli-
taanse’ omkadering wankelen door te demonstreren dat dit 
soort hybridisatie allesbehalve ‘typisch Afrikaans’ is, maar 
kan vertaald worden naar een globaal fenomeen.
 Nelson Makengo’s Nuit Debout (2019) getuigt van de 
onmogelijkheid van het Congolese volk om zichzelf, letter-
lijk, te verlichten, en laat zich dan ook moeilijk inkapselen 
door de blitse term ‘afropolitaans’. Een geïmproviseerde 
kraam bestaande uit resten karton en een gammele parasol 
etaleert een serie lichtjes op batterijen. Het drieluik van 
video’s, opgesteld naast de kraam, verbeeldt de inspannin-
gen van inwoners om over verlichting te kunnen beschik-
ken, in een land dat ervoor kiest zijn elektriciteit te verkopen 
aan buitenlandse investeerders. Met de kraam, hoe wrakkig 
ook, illustreert Makengo tegelijk een moment van verande-
ring en van ‘zelfverlichting’. Met zijn soundscapes 
Conductors Oshodi (2018) en Spirit and Matter (2017-2018) 
voert Emeka Ogboh de toeschouwer naar het tumultueuze 

Lagos: het geroep van straatverkopers, de schelle schreeu-
wen van buschauffeurs, de herrie van het zenuwachtige 
verkeer en van hordes ongeduldige mensen. In deze kakofo-
nie klinken bovendien vele verschillende talen (meer dan 
520 in Nigeria, geïntroduceerd door zowel de kolonisatoren 
als gesproken door lokale groepen), wat de pluriformiteit 
van de Afrikaanse megapolis benadrukt. Niet toevallig was 
de stad de inspiratiebron voor de futuristische mijmeringen 
van figuren als Rem Koolhaas en Kunlé Adeyemi, die Lagos 
omschrijven als de ultieme disfunctionele stad, terwijl ze 
tegelijkertijd, door allerlei initiatieven en vernuft, bijna uto-
pisch wordt. Een invalshoek die door denkers als Achille 
Mbembe werd opgevolgd.

Hoewel de tentoonstelling erin slaagt de stereotiepe opvat-
tingen over het Afrikaanse continent als een primitief  crisis-
gebied te ondergraven, laat ze belangrijke vraagstukken 
over de constructie van de Afrikaanse identiteit en het afro-
politanisme links liggen. Afropolitanisme als neologisme 
was ooit veelbelovend als theoretische lens en belangrijk 
tegenwicht tegen het afropessimisme, maar wordt inmiddels 
binnen westerse instituties al te makkelijk gebruikt om te 
spreken over Afrikaanse kunst en ze tegelijk cultureel te ver-
markten. Erger nog, de afropolitaanse theorie is inmiddels 
een instrument waarmee het Westen zich al te vaak legiti-
meert binnen het Afrikaanse kunstverhaal – internationale 
residenties zijn daar slechts één voorbeeld van. Deze evolutie 

&  september – oktober 2019
jaargang 34201

49 Nieuwsberichten
 Wissels
 Lezingen
 Tentoonstellingsagenda

55 Colofon

‘Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age’, Wiels, Brussel, 2019
foto Hugard & Vanoverschelde Photography
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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

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

Permanent

Une histoire de solitude
Jean De Groote
Fotokabinet: Bomen in beeld, 
Kathleen Ramboer

Gastcurator Koen Van Damme 
(expo-kunstcriticus)
t/m 19/10

Couples d’artistes
Robine Clignett & Klaus 
Baumgärtner, Diederik 
Gerlach & Hélène Penninga, 
Anneke Lauwaert & Bilal 
Bahir, Maureen Bachaus & 
Jeton Muja, Reniere& Depla

17/11–31/12

Across the borders
Een uitwisseling met vier 
van onze kunstenaars: Johan 
Clarysse, Sven Verhaeghe, 
Robine Clignett, Christina 
Mignolet

Envoy-Enterprises Gallery 
New York
27/09–23/11

FOTOFEVER PARIS
Fotografie van W. Vynck 
en Peter Bracke

Carrousel du Louvre, Paris 
08/11–10/11

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

UNTITLED (VOOR 
CONSTANTIN)
Mario De Brabandere

Opening: 29/09, 15:00–18:00
29/09–03/11

BAD - Belgium Art Design
Hommage Agnes Maes

Floraliënhal, Gent
10/10–13/10

New Works
Tuukka Tammisaari

Opening: 17/11, 15:00–18:00
17/11–22/12

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

Alloo' Alloo.
Roeland Tweelinckx / 
Just Quist

t/m 20/10

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

Joyrides
Hedwig Brouckaert

t/m 13/10

Ingrid Castelein
03/11- 15/12

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1 09 323 60 01
di–vr 09:30–17:30 za–zo 10:00–18:00
smak.be

Highlights for a Future | 
De Collectie (1)

t/m 29/09

Verboden boven de 18 (enkel 
voor kinderen en jongeren 
tussen 5 en 18 jaar)

t/m 29/09

Ciprian Muresan | 
Europalia Romania

26/10–09/02/20

Correspondances | Ronny 
Delrue in dialoog

26/10–09/02/20

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

La Fabrique d’un 
Singlescreen
Joëlle Tuerlinckx

t/m 12/01/20

Caritas for Freespace / 
Unless Ever People
Architecten de vylder vinck 
taillieu

t/m 24/11

Permanently Practising 
(Development Programme)
Apparatus 22

t/m 31/10
Tot In De Stad!

t/m 31/12
Saddie Choua

01/10–31/12
Elke Van Kerckvoorde

1/10–31/12

Endless Exhibition – still 
on view: Nina Beier, Rudi 
Guedj, Prem Krishnamurthy, 
Olivier Goethals, Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min, 
Steve Van den Bosch

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

Body Present
Susana Pilar

Opening 20/09, 20:00
21/09–17/11

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

Verticaal-Horizontaal
Luc Peire, Michel Seuphor

Opening: 13/10, 15:00–18 :00
13/10–17/11

croxhapox
croxhapox.org

THE THIRD LANDSCAPE 
A forum for art practice 
exchange of artists who 
question the mechanisms 
of control and the forces 
behind cultural hygiene 
and normalization
Arno Vanvlierberghe, Ben Benaouisse, 
Benjamin Verdonck, Christoph & 
Sebastian Mügge, Colette Broeckaert, 
Darja Serenko, Dominique De Groen, 
Elien Ronse, Esther Schelfhout, Gala 
Izmaylova, Katrien Nenasheva, Kirill 
Medvedev, Lore Snauwaert, Marcin 
Dudek, Maria Lucia Correia, Martha 
T’Hooft, Nicolas Leus, Other Womens 
Flowers, Peter Puype, Pussy Riot 
[Olya Kuracheva], Robbert&Frank 
Frank&Robbert, Saddie Choua, 
Sam Eggermont, Sibran Sampers, 
Stijn Van Dorpe, Wouter Cox

t/m december 2019

partners: het balanseer – 
kunsthal gent – manoeuvre – 
postX – santo – urgent 
with the support of stad gent 
events take place at various 
locations. Follow us on 
facebook or visit our website 
for more information. 
BEUYS GARDENS : IM 
GARTEN BEUYS : IN DE 
TUIN VAN JOSEPH BEUYS 
window project with newly 
created art editions

location: ghent, with private hosts
doorlopend

Waregem

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

Sarah & Charles’s In 
The Hands Of Puppets

t/m 01/12

Kabinet Henry Moore / 
Nick Ervinck

Bibliotheek Waregem, 
Boekenplein 1, 8790 Waregem
10/10–10/12

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

O/X/-I Tussen thuis 
en utopia
Stijn Van Dorpe, Ada Van 
Hoorebeke, Alan Quireyns, 
Annabel Lange, Karel 
Thienpont, Laura Van, 
Michiel Huijben, Stefaan 
Dheedene, Veva Leye, 
Yasmina Regad (titels)

Lesage NV (poederlak)
Tomas Uyttendaele (fotos)
t/m 22/09

Newspace, Frontspace, 
Showcase
CAMOUFLAGED PEARLS 
#2
Anna Lange, Ben 
Benaouisse, Camille Dufour, 
Hugo Debaere, Gery De 
Smet, Joëlle Dubois, Luk 
Berghe, Merlyn Paridaen, 
Oleg Matrokhin, Peter 
Puype, Peter van Ammel, 
Pieter Jan Martyn, Sacha 
Eckes, Robin Vermeersch, 
Evert Debusschere, Jan 
Vandeplancke, Mohammed 
Alani, Salam Atta Sabri, 
Giovanni Ozzola

Opening 19/10, 19u
19/10–01/12

BAD - Belgium Art Design
Hommage Luk Berghe

Floraliënhal, Gent
10/10–13/10

Otegem

GALERIE 
10 A
Zolderstraat 10a 0495 57 60 31
za–zo 14:00–18:00 of op afspraak
galerie10a.be

høst
Nick Geboers en Anne Marie 
Laureys

21/9–27/10

Niets om alles
Jan Dheedene

23/11–29/12

Wetteren

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

Jaakko Pallasvuo
Tamara Van San
-
Keren Cytter

Opening: 20/10, 11:00–18:00
20/10–24/11

Deinze

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

Interiors
Philip Van Isacker en 
Gerd Ververs

t/m 06/10

Concert
Benjamin Glorieux & 
Sophie Vanden Eynde

reserveren gewenst
12/10, 20:00

Alex Michels & 
Machteld Solinger

17/11–08/12

platvvorm
 www.platvvorm.org

Kortrijk

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

Tinus Vermeersch / 
Santiago Borja

Paardenstallen, Korte 
Kapucijnenstraat z/n / Broelkaai 6, 
8500 Kortrijk
t/m 06/10

Landscapes II
Sara Bjarland, Stijn 
Cole, Meggy Rustamova, 
Roelandt Savery, Alexander 
Stragier, Stefan Peters, 
Nazanin Fakoor, Tuur 
& Flup Marinus, Jonas 
Vansteenkiste.

In samenwerking met de afdeling 
Digital Arts & Entertainment van 
de HOWEST
Groeningeabdij, Groeningestraat / 
Academie Kortrijk, Houtmarkt 5 / 
Paardenstallen, Korte 
Kapucijnenstraat z/n / Broelkaai 6, 
8500 Kortrijk
20/10–15/12

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent



De Witte Raaf  – 201 / september – oktober 2019 31

dreigt ons steeds verder af  te leiden van wat Paul Gilroy in 
zijn studies over zwarte culturele expressie de ‘beruchte, 
woelige plekken’ noemde, ‘waar de politieke belangen van 
geracialiseerde minderheden kunnen worden geïdentifi-
ceerd en aangepakt zonder dat zij worden gehinderd door 
een gemanipuleerde, liberale onschuld’. Is het niet hoog tijd 
om de gangbare westerse identiteitspolitiek in vraag te stel-
len en om Afrikaanse kunstenaars en hun praktijk te begrij-
pen los van vermarktbare labels? Aude Tournaye

p Multiple Transmissions: Art in the Afropolitan Age liep tot 
18 augustus in Wiels, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel.

Pieter Vermeersch. Van Pieter Vermeersch, ook wel eens 
de Belgische Rothko genoemd, was tijdens de zomermaan-
den een solotentoonstelling te zien in Museum M. Verspreid 
over vijf  zalen toont hij zowel oud als nieuw werk. 
Vermeersch is schilder, maar beperkt zich niet tot het tradi-
tionele kader van dit medium. Hij begeeft zich eveneens op 
het gebied van de architectuur, zoals onder meer te zien is 
bij zijn twee permanente publieke installaties in Genève en 
Biarritz. 
 Ook in Museum M blijkt architectuur een essentieel ele-
ment, in vele gevallen als drager voor Vermeersch’ schilder-
kunst. De didactische tentoonstellingsgids geeft aan dat de 
kunstenaar zich bij ieder project laat leiden door de specifie-
ke architecturale context, wat de vraag oproept of  de neu-
trale white-cubearchitectuur van Stéphane Beel zo weinig 
inspirerend voor hem is. In elke ruimte zijn immers ‘murale 
interventies’ gebouwd, bestaande uit cellenbeton en ruwe 
baksteen, die het leidmotief  van de tentoonstelling blijken 
te zijn. In al de ruimtes – op de laatste na – zijn gradient mur-
als te zien, monumentale graduele kleurovergangen, die in 
sommige gevallen ruimtelijk gecompliceerd worden door 
spiegels en daardoor licht lijken te geven. 
 Fotografie speelt eveneens een belangrijke rol in 
Vermeersch’ werkproces, ook al is dat niet meteen zichtbaar. 
De tentoonstelling opent met een ouder werk (8 Paintings, 
1999) dat bestaat uit acht abstracte schilderijtjes, gebaseerd 
op triviale foto’s van een auto. Op de op snapshots geïnspi-
reerde zero degree paintings zijn geen concrete ruimtelijke of  
figuratieve referenties te herkennen, enkel kleurovergangen. 
Bovendien zijn Vermeersch’ verfstreken volledig onzicht-
baar: de kunstenaar trekt zich volledig terug uit het schilde-
rij. De meeste schilderijen heten Zonder Titel en bieden ook 
daarmee geen enkel referentiepunt. De toeschouwer is over-
geleverd aan de geschilderde dimensie, hetgeen – naar ver-
luidt – uitnodigt tot een transcendente ervaring. 
 Vermeersch integreert ook ruwe materialen in zijn werk, 
waaronder stukken marmer die hij als canvas gebruikt. Hij 

vindt dit gesteente fascinerend omdat het een diepe tijd beli-
chaamt. In zekere zin trapt hij daarmee een open deur in, en 
sluit hij wat makkelijk aan bij een steeds groter wordende 
groep kunstenaars die zich bezighouden met geologie en 
deep time. De keuze voor het type marmer voelt daarentegen 
niet zo willekeurig aan. Het fraaie groene marmer in de 
tweede ruimte, waar de kleurschakeringen een landschap 
met kabbelende beekjes en glooiende heuvels kunnen 
oproepen, onderbreekt Vermeersch met een aantal kleurrij-
ke verfstreken. Deze minieme ingreep verenigt verschillen-
de tijdschalen: de langzaam gevormde lagen van het mas-
sieve marmer contrasteren met de vluchtige borstelstreken 
van Vermeersch. Het werk doet haast denken aan de prehis-
torische rotsschilderingen van onze voorouders, waarmee 
ze hun tijdelijke aanwezigheid in de wereld vereeuwigden. 
De verfstreek van Vermeersch is beheerst, wat, in combina-
tie met de organische lijnen van het marmer, een zekere 
spanning oproept in het werk. 
 De tentoonstelling concludeert met het meest poëtische 
werk in dit geheel. Vermeersch heeft voor deze zaal brok-
stukken van Leuvense architecturen opgedoken uit de col-
lectie van Museum M. Hij stelt deze brokstukken tentoon in 
combinatie met nieuw werk bestaande uit houten dozen die 
vanbinnen bekleed zijn met koper- en goudkleurige metaal-
platen. Het zijn echter vooral de brokstukken die de aan-
dacht trekken. Grotendeels zijn ze verweerd, maar op som-
mige is nog net een menselijke aanwezigheid te herkennen: 
twee everzwijnen die een mens aanvallen, of  de contouren 
van een gezicht. Vermeersch roept het al te herkenbare 
gevoel op dat de tijd ons ontglipt als zand dat door onze vin-
gers glijdt. Daarmee trapt de kunstenaar opnieuw een open 
deur in – ruïnes belichamen immers bij uitstek het verstrij-
ken van de tijd. Vermeersch gaat desalniettemin een boeien-
de dialoog aan met de Leuvense geschiedenis door de uit-
zichten op de stad in de tentoonstellingsruimtes te betrekken. 
Daarmee brengt hij de geschiedenis niet alleen binnen in het 
museum, maar treedt hij tegelijk buiten de architecturale 
kaders van Museum M.  Sanne Sinnige

p Pieter Vermeersch was tot 11 augustus te zien in Museum 
M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven.

Ana Mendieta. Earthbound. Pieter Boons cureerde dit 
jaar twee zomerexpo’s in het Antwerpse Middelheimpark. 
Naast They are looking at us, we are looking at them met werk 
van Ria Pacquée, is er ook nog Earthbound, een bescheiden 
tentoonstelling van veertien werken van de Cubaans-
Amerikaanse kunstenares Ana Mendieta (1948-1985). 
Haar foto’s en video’s zijn ondergebracht in het halfdonke-
re, koele Braempaviljoen. Het zijn registraties van de acties 
en sculpturen die ze in afgelegen natuurlandschappen in de 
VS, Mexico en Cuba creëerde – vaak wisselwerkingen tus-
sen haar eigen lichaam en de vier elementen aarde, water, 
lucht en vuur. 
 Aan Ana Mendieta’s loopbaan als kunstenares kwam 
vroegtijdig een eind toen zij op zesendertigjarige leeftijd in 
New York in onopgehelderde omstandigheden uit een raam 
te pletter viel: was het een ongeluk, of  ging er aan het vallen 
een sprong vooraf, dan wel een duw door haar echtgenoot, 
de beroemde minimalistische beeldhouwer Carl André? 
Mendieta had in een korte tijd wel drie of  vier levens geleid. 
Als jong meisje moest ze in 1961 omwille van de politieke 
banden van haar ouders uit Cuba vluchten. Ze kwam 
terecht in Iowa, waar ze een artistieke opleiding volgde aan 
de universiteit. Daar leerde ze via het Intermedia program-
ma het werk van Vito Acconci, Terry Fox, Bruce Nauman, 
Allan Kaprow, Dennis Oppenheim en vele anderen kennen. 
Met haar eigen projecten gooide ze in de jaren zeventig al 
snel hoge ogen. Hun originaliteit school in de verknoping 
van een aantal belangrijke westerse artistieke stromingen 
uit die tijd (waaronder performance art, land art en concep-
tuele kunst) met de prekoloniale culturele erfenis en de 
Afro-Cubaanse katholieke rituelen die Mendieta in haar 
geboorteland had leren kennen. Als politieke balling, onder-
tussen verhuisd naar het artistieke brandpunt New York, 
was ze afgesneden van die laatste soort invloeden. Een tijd-
lang leek het Mexicaanse Oaxaca als een soort ersatz-Cuba 
te fungeren. Veel van haar earth-body sculptures, zoals ze die 
zelf  noemde, werden daar gemaakt. Ze bleef  terugverlan-
gen naar Cuba en tegen het einde van haar leven lukte het 
haar om het land nog een paar keer te bezoeken. 
 Het is niet altijd productief  om een kunstenaarsbiografie 
en een oeuvre naast elkaar te leggen. Een kort, bewogen 
leven samen met een gewelddadige dood vormen bovendien 
het perfecte recept voor een doorgedreven mythologisering, 

Pamela Phatsimo Sunstrum, Landlord, 2018
Courtesy van de kunstenaar en Harry G. David, Filothei / Tiwani Gallery, 

Londen

‘Pieter Vermeersch’, Museum M, Leuven, 2019, foto Miles Fischler

‘Pieter Vermeersch’, Museum M, Leuven, 2019, foto Miles Fischler
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die de beschouwing van het artistieke werk kan vertroebe-
len. Mendieta legde het verband tussen haar leven en werk 
echter meermaals zelf, bijvoorbeeld in een interview dat de 
dichter Clayton Eshleman van haar afnam: ‘Ik heb een dia-
loog gevoerd tussen het landschap en het vrouwelijk 
lichaam (gebaseerd op mijn eigen silhouet). Ik geloof  dat dit 
een direct gevolg is van het feit dat ik tijdens mijn adoles-
centie uit mijn thuisland ben weggerukt. Ik ben overwel-
digd door het gevoel dat ik uit de baarmoeder ben geworpen 
(de natuur). Mijn kunst is een manier om de banden die me 
binden aan het universum te herstellen.’ In één adem ver-
bindt de kunstenares het thuisland met de baarmoeder, de 
baarmoeder met de natuur, de natuur met het universum 
en dat alles met zichzelf. Het is een metaforenketen die – net 
als haar werk zelf  – zowel hyperpersoonlijk als essentialis-
tisch aanvoelt. 
 Een voortijdig afgebroken oeuvre roept de vraag op hoe 
het zich verder had kunnen ontwikkelen als de kunstenaar 
over nog wat meer tijd had beschikt. Het oeuvre dat Ana 
Mendieta na ongeveer dertien jaar artistieke activiteit 
naliet, is betrekkelijk eenvormig. Meestal plaatste de kun-
stenares een menselijk lichaam – haar eigen naakte lichaam 
of  een gebeeldhouwd silhouet – in een natuurlandschap. 
Op dit thema varieerde ze net iets meer dan honderd keer, 
met acties en sculpturen waar ze 35mm-foto’s van maakte, 
en super 8-films, ongeknipte shots die om en bij de drie 
minuten duurden. Het seriële karakter van het werk, dat 
affiniteiten vertoont met de conceptuele kunst van die tijd, 
wordt nog benadrukt door de nummering van de films en de 
grafisch en inhoudelijk uniforme intro’s (met achtereenvol-
gens de naam, de titel, de datum en de plaats waar een actie 
werd uitgevoerd), al is het me niet helemaal duidelijk in 
hoeverre die standaardisering het werk is van The Estate of  
Ana Mendieta of  van de kunstenares zelf. In Earthbound 
zien we de kunstenares bedekt met witte veren heen en 
weer drijven op de golven van de zee; we zien haar op een 
foto voor een kreek staan, ernstig in de lens kijken, van kop 
tot teen besmeurd met bloed en veren; in een struik valt het 
rudimentaire silhouet van een menselijk lichaam te ont-
waren; op een rotsachtige bodem werd een klein groenperk 
aangeplant in de vorm van een torso met gestrekte armen. 
Het lijken visuele hints naar rituelen zonder religie, zonder 
gedeelde geschiedenis, zonder levende gemeenschap. 
Sporen van een louter verwijzende, ontheemde, eenzame 
vorm van ritualiteit. 

 

Mendieta zag haar foto’s en video’s niet enkel als documen-
taties van haar interacties (die zelf  niet publiek waren), 
maar als vertegenwoordigers ervan: iets van de magische 
lading van de gebeurtenis moest worden overgedragen op 
de afbeelding. De technisch wat gebrekkige uitvoering van 
een deel van het tentoongestelde beeldmateriaal valt daar-
om des te meer op. Afgaand op haar algemene oeuvre lijkt 
Mendieta niet bewust naar een ‘armoedige’ esthetiek op 
zoek te zijn geweest. De foto van het struiksilhouet is 
onscherp; over de filmopname van de twee aardslangen in 
het kabbelende water, die samen de omtrek van een figuur 
(de watergod Ochún) vormen, hangt een beeldruis; de video 
van het ontdubbelde silhouet (een torso verticaal uitgehou-
wen in een rotswand en een torso op de grond in de vorm 
van een lijntekening met buskruit die opbrandt) is wat 
ongelukkig gekadreerd; in de films Burial Pyramid en Grass 
Breathing, beide uit 1974, is het Mendieta’s performativiteit 
die hapert. Ze ligt respectievelijk naakt onder een hoop grij-
ze stenen en onzichtbaar onder een rechthoekig uitgesne-
den grasmat in een grasveld. In beide video’s ademt ze zo 
ostentatief  in en uit dat het ongeloofwaardig wordt, op het 
randje van ridicuul. 
 Het is geen sinecure om je in retrospect de oorspronkelijke 
originaliteit van artistiek werk in te beelden. In de jaren 
zeventig en tachtig was Ana Mendieta als vrouw van kleur 
een absolute witte raaf  in een door witte mannen gedomi-
neerde westerse kunstwereld. Ze toonde andere sensibilitei-
ten en werkte binnen een ander cultureel referentiekader. 
Haar moeilijk te categoriseren earth-body sculptures, letter-
lijk op mensenmaat, vormden indertijd ongetwijfeld een 
fris, kritisch geladen contrast met de monumentale land art 
van enkele van haar generatiegenoten. Hoe spreekt 
Mendieta’s oeuvre tot ons vandaag? 
 De interpretatiegeschiedenis ervan toont aan dat het vaak 
discursief  werd geclaimd en voor een ideologische kar 
gespannen – bij leven ontworstelde de kunstenares zich bij-
voorbeeld aan de omhelzing door het wit-burgerlijke femi-
nisme. In Earthbound brengt Boons haar werk in verband 
met de klimatologische en ecologische crisis. De titel van de 
expo refereert aan het denken van de alomtegenwoordige 
wetenschapssocioloog en klimaatfilosoof  Bruno Latour, die 
in Face à Gaïa (2015) een scherp onderscheid maakt tussen 
zij die als ‘mensen in het holoceen’ blijven doorleven – de 
meerderheid van de bevolking – en zij die zichzelf  heroriën-
teren als ‘earthbound in het antropoceen’, als levende wezens 

die bewust omgaan met hun complexe afhankelijkheidsrela-
ties ten opzichte van een grote variëteit van andere levende 
wezens. Heel wat moderniteitssceptici laten zich vandaag 
inspireren door de animismen van prekoloniale culturen, al 
benadrukt Latour dat deze nooit geconfronteerd zijn geweest 
met een mondiaal ingrijpend fenomeen als de huidige kli-
maatverhitting. Ook Mendieta kon in haar eigen tijd nauwe-
lijks bevroeden hoe erg het zou worden. Haar werk een tijd-
loze universaliteit of  zelfs een visionaire kracht toedichten in 
het nadenken over de ‘verhouding tussen mens en natuur’ is 
van een misleidende eenvoud en naïviteit. Nochtans is dat 
wat de korte introductievideo Nature Inside (2015), een 
montage van filmfragmenten en uitspraken van Mendieta, 
en de wollige tentoonstellingsteksten suggereren: 
‘Earthbound werpt een nieuw licht op hoe wij ons als mensen 
verhouden tot onze omgeving.’ Een (kunst)historiserende, 
contextualiserende aanpak was een waarschijnlijk vrucht-
baardere weg geweest om Ana Mendieta’s oeuvre opnieuw 
onder de aandacht te brengen.  Sébastien Hendrickx

p  Ana Mendieta. Earthbound, tot 22 september in het 
Middelheim museum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen.

Decoders – Recorders. Na een gedwongen vertrek naar 
een afgeleefde locatie net buiten de Amsterdamse ring is 
kunstcentrum De Appel dankzij een samenwerking met 
Looiersgracht 60 nu weer aanwezig in het centrum van de 
stad. Dat pakt voor De Appel gunstig uit, want deze plek 
leent zich veel beter voor het presenteren van tentoonstel-
lingen. Met Decoders – Recorders toont De Appel werk van 
Steffani Jemison (1981) en Samson Young (1979), die bei-
den internationale bekendheid genieten. Van Jemison is het 
werk voor het eerst in Nederland te zien. 
 De duotentoonstelling is in ieder geval uitgebalanceerd: 
de kunstenaars tonen elk twaalf  werken, waaronder tel-
kens twee video’s. Zoals de titel van de tentoonstelling aan-
geeft, worden twee manieren om met informatie om te gaan 
gethematiseerd. Zowel het decoderen als het vastleggen van 
informatie gelden hier als strategieën om een stem te geven 
aan onderdrukten of  om onder de aandacht te brengen wat 
anders vergeten kan worden. 
 Samson Young, die op de Biënnale van Venetië in 2017 
Hong Kong vertegenwoordigde, is de bekendste van de twee. 
Als klassiek opgeleid componist heeft zijn multimediale werk 

Ana Mendieta, Blood and Feathers (2), 1974
© The Estate of  Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.

Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Ana Mendieta, Creek, 1974
© The Estate of  Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.

Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Ana Mendieta, Esculturas Rupestres (Rupestrian Sculptures), 1981
© The Estate of  Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.

Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York
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Summer Light
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San Francisco, 1977   |   © The Estate Henry Wessel, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne
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altijd iets te maken met muziek of  geluid, wat hem diverse 
presentaties en kunstprijzen opleverde. Zijn onderzoek naar 
klank en geluid resulteert vaak in uitgebreide projecten 
bestaande uit meerdere werken die verschillende aspecten 
van zijn onderwerpen verkennen. Dat gaat in deze presenta-
tie soms teloor, bijvoorbeeld wanneer de bezoeker slechts 
één video, zonder context, uit een omvangrijk project te zien 
krijgt. Lullaby (World Music) (2017) maakt deel uit van een 
project waarin de kunstenaar liefdadigheid en muzikale soli-

dariteit belicht aan de hand van Live Aid in 1985 – het bene-
fietconcert dat het resultaat was van een zeldzaam collectief  
optimisme om mondiale problemen aan te pakken, maar 
tegelijk symbool stond voor de zelfgenoegzaamheid van het 
Westen dat zich de rol van reddende engel aanmeet. De 
bezoeker krijgt echter slechts een enkele opname te zien van 
een man die in een bootje al zingende telt. De video biedt, in 
tegenstelling tot de volledige presentatie op de Biënnale, te 
weinig materiaal om het project goed te kunnen begrijpen. 

De video Muted Chorus (2016) komt ook voort uit een reeks 
(Muted Situations), maar functioneert beter op zichzelf. 
Young laat muziekstukken opvoeren waaruit de dominante 
zanglijnen zijn weggehaald. Alleen de ondersteunende 
stemmen, die bovendien fluisterend zijn uitgevoerd, zijn te 
horen. De muzikaliteit van het stuk gaat door de ingreep 
verloren, maar dat komt ‘het ongehoorde en gemarginali-
seerde’ ten goede. De camera zoomt in op de verwarde 
gezichten van de deelnemende zangers, die de ervaring van 
de kijker spiegelen. De extreem gevoelige microfoons nemen 
naast het gezang ook de ademstoten en smakgeluiden van 
de zangers op. Het aangepaste arrangement doet vermoe-
den dat Young ons wil laten wennen aan een esthetiek die 
minder gelikt is, door het veranderen van de muzikale 
hiërarchie.
 In zijn beeldend werk, tekeningen op papier uit de reeks 
Ancillary Motion (2018), is er sprake van een grotere vrij-
heid. De titels (for Contrabas, for Military Band, enzovoort) 
verwijzen naar een uitvoering zonder dat de werken 
instructies zijn. Eerder zijn ze een verbeelding van het crea-
tieve proces voorafgaand aan het maken van muziek. Het 
omzetten van beeld naar geluid – zo mogelijk – is overgela-
ten aan de kijker.  
 Het belang van een (notitie)systeem om betekenis te 
registreren en decoderen, blijkt uit de tekens die Steffani 
Jemison op doorzichtig plastic aanbracht. De grillige lijnen 
hebben de strakke ruimte van de Looiersgracht nodig, want 
op zichzelf  zijn ze niet krachtig genoeg om aandacht op te 
eisen. Dat komt enerzijds omdat de strepen en halve cirkels 
op een bibberige manier zijn aangebracht. Anderzijds blij-
ven ze onleesbaar, waardoor ze hun vorm niet echt overstij-
gen. Enkele opgerolde vellen polyester geven evenmin hun 
betekenis prijs. Dit deel van de tentoonstelling is daardoor 
lastig leesbaar. De tentoonstellingstekst biedt weinig hou-
vast, enkel de summiere toelichting dat het gaat om tekens 
geïnspireerd op markeringen uit de slavernijgeschiedenis, 
utopische ficties en alternatieve alfabetten. Hoe deze bete-
kenis zich verhoudt tot de tekens blijft onduidelijk. 
 De videowerken van beide kunstenaars maken de meeste 
indruk. De korte film Escaped Lunatic (2010-11) speelt in op 
ambiguïteit en is daarin even simpel als doeltreffend. 
Jemison volgde in Houston drie freerunners, sporters die met 
grote snelheid acrobatisch door de gebouwde omgeving 
lopen. De zwarte jongemannen lopen langs de stilstaande 
camera. Het racistische filmcliché wordt in werking gezet: 
ze lijken op de vlucht. 
 De film In Succession (2019) registreert een heropvoering 
van een reddingsactie uit 1931 toen drie zwarte mannen 
een menselijke piramide vormden om een witte vrouw uit 
een brandend huis te redden. In Succession werd opgeno-
men in dezelfde plaats: Hightstown, New Jersey. De close- 
ups van de zwarte acrobaat-acteurs tonen in elkaar grij-
pende ledematen. Het vertraagd afgespeelde beeld – de 
opname van het omgevingsgeluid blijft onvervormd – doet 
hun inspanning moeiteloos lijken. De camera zweeft dro-
merig over de lichamen, waardoor het geheel bijna lieflijk 
aandoet. Juist daardoor is een gevoel van dreiging altijd 
aanwezig. De duotentoonstelling plaatst zo twee strategie-
en tegenover elkaar. Jemisons heropvoering legt een link 
met het verleden bloot, terwijl Young een gewijzigde esthe-
tiek voorstelt en tegelijkertijd het ongemak van dat nieuwe 
bevestigt.  Jorne Vriens

p Decoders – Recorders liep tot 1 september in De Appel – 
Looiersgracht 60, 1016 VT Amsterdam.

No You Won’t Be Naming No Buildings After Me. ‘No 
you won’t be naming no buildings after me,’ zingt Erykah 
Badu in het nummer A.D. 2000 vanuit het perspectief  van 
de door de politie neergeschoten immigrant Amadou Diallo. 
De titel van de tentoonstelling benoemt de spagaat tussen 
onrecht en de mogelijke officiële erkenning ervan. Een gevel-
bordje zal zelden recht kunnen doen aan een persoonlijk of  
maatschappelijk trauma. In hetzelfde gebouw als Tent, waar 
de tentoonstelling plaatsvindt, huist ook Witte de With. Al 
twee jaar wil de instelling haar met koloniaal geweld geasso-
cieerde naam veranderen, vooralsnog zonder resultaat. 

‘Steffani Jemison en Samson Young, Decoders-Recorders’, De Appel en Looiersgracht 60, Amsterdam, 2019
foto LNDWstudio
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Katja Mater

P/////AKTPOOL
Pia Hinz – part 2/3

OOMPH 5 OO
O      OOOO                           O 
Leyla Aydoslu

P/////AKTPOOL
Pia Hinz – part 3/3

8. Sep. — 20. Oct. 2019

Event A reading by Marie Nerland  
and Nickel van Duijvenboden
Sun. 13 Oct. 17.30

Opening 16. Nov. 20 — 24 hrs
17 Nov. — 22 Dec. 2019

Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu
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Sandberglezing door Arno van Roosmalen 
Op vrijdagmiddag 8 november 2019 wordt de 15e Sandberglezing uitgesproken door 
Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag. De Sandberglezing is een jaarlijks 
terugkerende bezinning op hedendaagse kunst in historisch perspectief. Van Roos-
malen zal zich in de lezing toeleggen op  archivering en de publieke presentaties van 
hedendaagse kunst. Na de lezing, in het Drents Archief te Assen, vindt er een forum-
gesprek plaats over het thema Archivering. 
 

Lancering tijdschrift DeFKa Research SC 
Het begrip Archivering is leidraad voor een nieuwe reeks publicaties die DeFKa Re-
search zal lanceren onder de titel DeFKa Research SC. Uitgangspunt is de DeFKa 
Research collectie in relatie tot wetenschap, filosofie en hedendaagse kunst. Deze 
tijdschriften, in de vorm van een essayistisch platform en waartoe open oproepen 
worden gedaan, zullen halfjaarlijks gaan verschijnen. Ze worden telkens gelanceerd 
op een bijeenkomst met performances, lezingen of uitvoeringen door de inzenders 
van de essays. Het eerste nummer wordt verwacht in april 2020 met als onderwerp 
Montage. 
 

Oproep voor inzendingen over het thema Montage 
Wij nodigen kunstenaars/filosofen uit om een (beeldend) essay, exposé of manifest 
op te sturen met betrekking tot montage, bricollage, sampling e.d. Alle disciplines zijn 
welkom. Op vrijdag 8 november 2019, voorafgaand aan de Sandberglezing, is er ge-
legenheid om ideeën toe te lichten en informatie in te winnen. De deadline voor alle 
inzendingen is 15 januari 2020. Daarna zullen we de inzendingen beoordelen en de 
meest interessante bijdragen publiceren. In april verschijnt het eerste nummer. 
 

 
DeFKa Research 
kunst, filosofie, wetenschap 

 
http://defkaresearch.com info@defka.nl  ++31(0)592 315316 

 
Call for submission on the theme Montage 

Artists and philosophers are invited to submit a (visual) essay, exposé or manifesto on 
the theme of Montage. Open to all disciplines. Friday, November 8, ahead of the 
Sandberg lecture, there will be an opportunity to explain and clarify ideas. Deadline 
for submissions is January 15, 2020. We will review and publish the most interesting 
contributions. Launch of the new magazine is due in April 2020. 
The theme Montage has been chosen because of its role as a methodical topos in 
various artistic practices, and therefore also in the DeFKa collection. We are curious 
how the theme in current artistic and philosophical discourse can be of significance for 
archiving contemporary art. 
 

Inzenden info@defka.nl - Info op defkaresearch.com met in september een uitgebreid 
voortgangsbericht. 

7 September — 
3 November 2019

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

Justus van Effenstraat 44, 
Rotterdam

The Water
Party
A Solo Exhibition 
by David Bernstein

Honorary
Vertebrate Club

A Group Exhibition on
Tentacular Thinking
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Curator Vincent van Velsen brengt twaalf  kunstenaars en 
één artefact samen in een groepstentoonstelling met als 
doel de werking van geschiedschrijving bloot te leggen en te 
onderzoeken hoe gemarginaliseerde herinneringen gema-
terialiseerd kunnen worden. Wat vertellen fysieke manifes-
taties van de geschiedenis, zoals kaarten, straatnaambor-
den, monumenten en ruïnes, en hoe kunnen alternatieve 
verhalen tegenwicht bieden? De officiële lezing van geschie-
denis blijkt vaak een noodzakelijk beginpunt, waardoor ze 
paradoxaal genoeg een belangrijk deel uitmaakt van de ten-
toonstelling. 
 Het drie kwartier durende videowerk Reflecting Memory 
(2016) van Kader Attia biedt een filosofische ingang tot 
deze dynamiek. Het werk gaat in op het concept reparatie, 
een belangrijk thema in Attia’s werk. Een reparatie is nood-
zakelijk verbonden met het oorspronkelijke letsel of  trau-
ma. Het werk laat psychiaters en academici uit verschillen-
de windstreken bespreken wat fantoompijn is. De interviews 
worden afgewisseld met opnamen van mensen met ontbre-
kende ledematen, zittend naast een spiegel die de symmetrie 
van het lichaam schijnbaar herstelt. Attia gaat in op de 
modern westerse idee van reparatie, van het lichaam, maar 
ook van persoonlijke of  maatschappelijke trauma’s. Deze 
conceptie van reparatie tracht het letsel uit te wissen om 
terug te gaan naar een ideële originele staat. Een dergelijke 
reparatie is echter onmogelijk omdat het oorspronkelijke 
leed niet verdwijnt in het rouwproces. Het werk balanceert 
op de spanning tussen het vooruitwijzen naar herstel en de 
herinnering aan het oorspronkelijke letsel die daarmee 
opnieuw wordt geactiveerd.
 Als deze film als sleutelwerk de kloof  aanwijst tussen 
trauma en mogelijkheid van reparatie, nemen de werken in 
de tentoonstelling grofweg telkens een van die twee richtin-
gen. De kunstenaars richten zich ofwel op de status quo, 
ofwel op het utopisch herstel. Dat eerste doet Gert Jan 
Kocken aan de hand van 73 kaarten van Rotterdam uit de 
Tweede Wereldoorlog, gemaakt door de gemeente, de strijd-
krachten en het verzet. Kocken legde de kaarten in superpo-
sitie om de verschillende agenda’s en belangen van hun 
makers zichtbaar te maken. Ook Aslan Gaisumov, die 
opgroeide in Grozny tijdens de Eerste Tsjetsjeense Oorlog, 
laat dominante tekens uit de geschiedenis voor zich spre-
ken. Hij toont honderdtwintig straatnaamborden uit zijn 
geboortestad die refereren aan de voortdurende overheer-
sing door de Russische staat.
 Uriel Orlow en Pieter Paul Pothoven daarentegen pogen 
elk de officiële geschiedenis te corrigeren. Orlows What 
Plants Were Called Before They Were Given a Name is een 
geluidswerk in een kleine staande kast waarin zowel stan-
daardwerken als alternatieve ecologische boeken staan. Het 
werk laat de namen van planten in verschillende inheemse 
Zuid-Afrikaanse talen horen, en wijst hiermee op lokale 
botanische kennis die door de Europese kolonisatie verloren 
is gegaan.
 Pothoven toont uitvergrote krantenfoto’s van de mislukte 
aanslag op het toenmalige Van Heutszmonument in 
Amsterdam, ingelijst in teakhout van VOC-scheepskisten. 
De actiegroep Koetoh Reh – vernoemd naar het Indonesische 
dorp dat in 1904 onder Van Heutsz’ commando werd uitge-
moord – plaatste in 1984 dynamiet onder het monument. 
Later werd deze aanslag opgeëist door de Revolutionaire 
Anti-Racistische Actie (RaRa). Beide werken tonen hoe de 
poging om onrecht te herstellen onvermijdelijk gepaard 
gaat met vermelding van de heersende geschiedenis.
 Die complexiteit wordt concreet (in plaats van theore-
tisch inzichtelijk) in het gelaagde multimediale werk  
13 shots van Aimée Zito Lema, bestaande uit lichtsculptu-
ren, drie videoprojecties, afdrukken van een performance 
en historisch materiaal. Het geheel presenteert een medita-
tie op het lichaam als drager van herinneringen op cellulair 
niveau. De drie projecties zijn de registratie van een perfor-
mance die bestaat uit abstracte gestes en woorden en allu-
deert op de Portugese Anjerrevolutie van 1974.
 Ook het werk van Dana Lixenberg verspreidt zich over 
meerdere vormen, al betreft het hier afzonderlijke realisaties 
van hetzelfde project. Van 1993, vlak na de rellen rond de 
vrijspraak van de politieagenten in de zaak-Rodney King, tot 
2015, fotografeerde Lixenberg de achterstandswijk Imperial 
Courts in Los Angeles. Uit dit project worden elf  foto’s, 
geluidsopnames en de bijbehorende publicatie getoond. De 
kracht van het werk zit niet in de alternatieve representatie 
van een zwarte gemarginaliseerde groep (waardig afge-
beeld, los van stereotypen rond bendegeweld), maar in het 
herhaaldelijk terugkeren van Lixenberg naar dezelfde groep 
om deze opnieuw te fotograferen. Hierdoor komen uiteinde-
lijk niet het leed en de armoede, maar de foto’s zelf  en de her-
inneringen die deze in Imperial Courts oproepen centraal te 
staan. De scheve machtsverhouding die tussen fotograaf  en 
subject bestaat, en nog sterker aanwezig is in de verhouding 
tussen witte kunstenaar en een zwarte achterstandswijk, 
wordt hiermee tijdelijk genivelleerd.
 Een thematisch opgezette groepstentoonstelling loopt het 
risico om zich te vernauwen tot een didactische oefening, 
waarbij kunstwerken geïnstrumentaliseerd worden ten 
behoeve van een overkoepelend argument. No You Won’t Be 
Naming No Buildings After Me slaagt er echter in om een the-
matisch spectrum open te trekken en te compliceren zonder 
aan conceptuele consistentie te verliezen. Zo wordt er bij-
voorbeeld op discrete wijze ook een18-karaats mattenklop-
perring van Surinaams goud getoond. De bandbreedte van 
de tentoonstelling wordt verder opgerekt met dit artefact 
dat verwijst naar een ring die de curator zelf  draagt. 
 De driedubbele ontkenning van No You Won’t Be Naming 
No Buildings After Me stipt het aan: het is schier onmogelijk 
recht te doen aan hetgeen buiten het officiële blikveld van 

Alexis Blake, crack nerve boogie swerve, 2019
Tent, Rotterdam, 2019, foto Aad Hoogendoorn

Alexis Blake, crack nerve boogie swerve, 2019
Tent, Rotterdam, 2019, foto Aad Hoogendoorn

Marcel van den Berg, Standbeeld voor de idealistische nachtbrakers, 2011
Tent, Rotterdam, 2019, foto Aad Hoogendoorn
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A Bruthausgallery view on artists identity
opening: Saturday October 19th: 7 - 11 pm
19.10 - 01.12.2019

CAMOUFLAGED PEARLS#2

open saturday - sunday from 2 - 6pm or by appointment   Bruthausgallery  Molenstraat 84, B-8790 Waregem - mob +32 473 63 69 63 - www.bruthausgallery.be

Anna Lange    
Ben Benaouisse    
Camille Dufour    

Evert Debusschere    
Gery De Smet    

Giovanni Ozzola    
Hugo Debaere    

Jan Vandeplancke    
Joëlle Dubois

   
Luk Berghe    

Merlyn Paridaen    
Mohammed Alani    

Oleg Matrokhin    
Peter Puype    

Peter van Ammel    
Pieter Jan Martyn    

Robin Vermeersch    
Sacha Eckes    

Salam Atta Sabri
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Overzicht Open Oproep projecten op 15 augustus 2019.
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Open Oproep 20 jaar architectuur in publieke opdracht’.
Wedstrijdbeelden: Archief team Vlaams Bouwmeester
Foto’s: Tim Van de Velde, Michiel De Cleene, Jan Kempenaers, Stijn Bollaert, Niels Donckers, Filip Dujardin

OO1201 Boekentoren Gent

OO1313 GO Sint-Lievens-Houtem

OO1207 Martelarenlaan en Park Belle Vue 
te Leuven OO1209 Masterplan waterbouwkundig 

labo Borgerhout

OO01b05 Loodswezen Antwerpen

Herpublicatie als OO0735

OO01b06 Zeewezen Zeebrugge

Herpublicatie als OO0202

OO0211 Tabaksfabriek Menen

Herpublicatie als OO0304

OO0212 Kazerne Menen

Herpublicatie als OO0305

OO0307 Holocaustmuseum Mechelen

Herpublicatie als OO1301

OO0310 VDAB Antwerpen

Herpublicatie als OO0902

OO0407 Seminarie Gent

Herpublicatie als OO0529

OO0702 Plantentuin Meise

Herpublicatie als OO0910

OO0736 Holocaustmuseum Mechelen

Herpublicatie als OO1301

OO1003 Demeysluis Oostende

Herpublicatie als OO1417

OO3801 Vrijetijdscentrum Izegem

Selectie lopende

OO3802 Grote markt Sint-Niklaas

Selectie lopende

OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

Selectie lopende

OO3403 Campus Aquafi n Aartselaar

Geselecteerd

OO3404 Abdijstraat en omgeving Affl  igem

Geselecteerd

OO3407 Masterplan Moerbeke

Geselecteerd

OO3501 Podiumkunstensite Leuven

Geselecteerd

OO3502 ICC Gent

Geselecteerd

20.09–31.10.2019 
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Centrum voor 
Architectuur en 
Kunst, Gent
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Atelier Bouwmeester, 
Brussel

Daarna onder 
meer in Hasselt, 
Leuven, Kortrijk 
en Antwerpen

Vandenhove 
centrum voor 
architectuur en kunst

 ⁄
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Verjux
LIGHT

INSTANCES

place
Cockerillkaai 31/Luikstraat 1  
B-2000 Antwerp
(near MUKHA)

time
Sat & Sun: 13:00-18:00

info
info@bscene.be
www.bscene.be

room for art

NOW ON VIEW

Concept by Luc Binst & Curator Luk Lambrecht
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de geschiedenis valt. Kunst kan andere herinneringen 
oproepen, maar staat daarmee zelf  nog niet buiten deze 
problematiek. Opvallend is bijvoorbeeld dat sommige kun-
stenaars koketteren met de verkregen goedkeuring van de 
gemeenschappen waarmee ze samenwerken. Waarom wil 
een kunstenaar die vanzelfsprekend noodzakelijke toestem-
ming tot onderdeel van het werk maken? De tentoonstelling 
toont dat het corrigeren van de geschiedenis nooit een 
gedane zaak kan zijn, maar altijd een onvolkomen poging 
zal blijven. Laurens Otto

p No You Won’t Be Naming No Buildings After Me, tot 22 sep-
tember in TENT, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam. 

Chapter 1NE. Het kunstinstituut Het HEM is gevestigd in 
een voormalige kogelfabriek in Zaandam, aan de noordoe-
ver van het Noordzeekanaal. De militaire industrie verdien-
de hier vroeger geld aan het vernietigen van levens. Vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog werd op het terrein in het 
grootste geheim mosterdgas geproduceerd. Inmiddels 
wordt het Hembrugterrein ontwikkeld tot een woon- en 
werkgebied, zeer populair omdat de omgeving wijds en 
industrieel is, en Amsterdam op twintig minuten varen ligt. 
Bovenop Het Hem moet in de nabije toekomst nog een hotel 
komen, naar een ontwerp van Rem Koolhaas. Aan de ande-
re kant van het kanaal staan de gigantische opslagtanks 
voor benzine, waar men gestadig voortwerkt aan de opwar-
ming van het klimaat. 
 Hoe maak je die enorme industriële ruimte (9000 vier-
kante meter, oftewel twintig basketbalvelden groot) tot een 
relevante kunstruimte? Dat zal de tijd moeten uitwijzen. 
Ontwerpstudio RAAAF kreeg als eerste de opdracht om 
werk te maken specifiek voor dit gebouw. Het duo liet vier 
kamergrote platen uit messing (het kogelmateriaal) fabrice-
ren, in een klokkengieterij in Asten. Die hangen aan katrol-
len in het achterste deel van de hal op de begane grond, en 
kunnen door middel van een lange rail in het plafond over 
zo’n dertig meter heen en weer schuiven. De bezoekers zien 
een muur van staal langzaam op zich af  komen, en staan 
dus enigszins onder tijdsdruk terwijl de patronen of  figuren 
in het roestkleurige materiaal zichtbaar worden, als bij een 
rorschachtest. Zie je daar een dader of  een slachtoffer, een 
schutter of  een schietschijf?
 Het HEM werkt voor elke tentoonstelling met gastcurato-
ren. Voor de opening, Chapter 1NE, werden Edson Sabajo en 
Guillaume Schmidt gevraagd, oprichters van het kleding-
merk Patta. Zij werden bijgestaan door directeur Kim Tuin 
en curator Rieke Vos. Hiphop is de bindende factor. 
Kunstenaars maken gebruik van sampling en assemblage, 
en laten zich inspireren door de zwarte Amerikaanse cul-
tuur. Het gevaar van eenvoudige esthetisering ligt daarbij 
op de loer. Als je een tegencultuur inlijst, dan wordt ze ook 
altijd een beetje gedisciplineerd. Neem de iconisch gewor-
den portretten van rivalen Tupac Shakur en The Notorious 
B.I.G. door Dana Lixenberg, die elkaar op de bovenste ver-
dieping aankijken, gescheiden door twee glaswanden. Ze 
zijn prachtig tot zwijgen gebracht. In extremis geldt die dis-
ciplinering voor een drietal ingelijste graffitistukken van de 
New Yorkse kunstenaar Rammellzee; ze worden getoond in 
wat de ‘white cube’ wordt genoemd, een (zwartgekleurde) 
box waar museumcondities (een constante temperatuur, 
geen natuurlijk licht) zijn gecreëerd. Wie de zware stalen 
deur opentrekt, weet weer waarom musea zo vaak met 
mausoleums vergeleken zijn.
 Levendig en confronterend is het werk van Quentley 
Barbara. Uit karton maakt hij meer dan levensgrote figu-
ren, die hij met gaffertape vastplakt op een staketsel van 
vurenhouten planken. Het materiaal ligt naast het werk, 
dat getoond wordt in een provisorische afscheiding van kar-
ton. Hesus toont een jeugdvriend van de kunstenaar, een 
figuur met zeer goed gelukte braids uit karton en tape, die op 
handen en voeten over de grond kruipt. Hij repareert iets, 
zoekt iets, of  voelt zich vreselijk ellendig (de brochure meldt 
dat de man in de drugscriminaliteit belandde). Barbara was 
tijdens de openingsuren af  en toe aan het werk; in de loop 
van de zomer kreeg de kruipende man gezelschap van een 
staande figuur, die een schoppende beweging naar Hesus 
leek te maken. Een bedreiging dus, maar ook een formele 
oplossing om de betonnen pilaar bij de voorstelling te 
betrekken. Je zou willen dat het werk daar de komende 
jaren in ontwikkeling bleef.
 Agressiviteit is een belangrijk kenmerk van hiphop, de 
wil om een ander al dan niet treiterend de waarheid te zeg-
gen. Die intentie is in ieder geval terug te vinden bij Erik van 
Lieshout. In een vier meter hoog, zelfgebouwd kartonnen 

hok – in Heinekengroen geverfd, zodat het op een sterk uit-
vergrote bierkrat lijkt – toont hij de recente video Beer: een 
gefragmenteerd, autobiografisch verslag van een kunste-
naar die binnenkort vijftig wordt, zich oud voelt en aan zijn 
knie geopereerd is. Hij verkoopt een paar tekeningen in een 
informele setting en moet vervolgens vijftig procent aan zijn 
galeriehouder Annet (Gelink) afdragen. Omdat hij niet weet 
wat hij nu weer moet gaan maken, slaat hij aan het verbou-
wen, en ziet tot zijn schrik (gentrificatie!) dat een vrijstaan-
de ruimte aan de overkant van de straat tot hippe horeca-
ruimte wordt verbouwd. Dan hoort hij dat hij de Dr. A.H. 
Heinekenprijs voor beeldende kunst gewonnen heeft. Eerste 
gedachte: ‘Misschien gaan rijke mensen dan meer van mijn 
kunst kopen.’

Maar Heineken is toch een fout bedrijf, dat in Afrika promo-
tiemeisjes heeft laten prostitueren om daar meer bier te ver-
kopen? Beer gaat over de manieren waarop Van Lieshout 
zich tot de prijs en de sponsor verhoudt, en hoeveel verzet 
eigenlijk kan opleveren. Van Lieshout besluit een deel van 
het gewonnen geldbedrag te schenken aan een op te richten 
apotheek in Addis Abeba, waar zijn moeder al duizend euro 
aan heeft gegeven, maar die, als hij de bouwplaats bezoekt, 
verdacht veel op een woonhuis lijkt. 
 Ook maakt de kunstenaar verschillende op het biermerk 
geïnspireerde werken: houtskooltekeningen en animaties 
van Charlene De Carvalho-Heineken; een drinkglas met 
daarop de letters URINE geplakt, in Heineken-typografie; 
een zelf  geknutseld bierblik, twee bij één meter groot, waar 

Quentley Barbara, Hesus, 2019
Het HEM, Zaandam, 2019, foto Cassander Eeftinck Schattenkerk

Erik van Lieshout, BEER, 2019
Het HEM, Zaandam, 2019, © Anton Kern Gallery, Annet Gelink Gallery en Studio Erik van Lieshout, foto Cassander Eeftinck Schattenkerk

De wereld als schijnbeeld
Retrospectieve overzichtstentoonstelling van schilder Dirk De Vos
02.10.2019 - 10.12.2019

Opening 2 oktober om 19.30u 
met Anneleen Boehme (contrabas)

Cultuurcentrum Strombeek, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever
Openingsuren: ma-za 10u – 22u, zo 10u-18u
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Wellograph // Fabien Zocco (FR) – Game over and over
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hij in plaatsneemt, om door de straten van een Duitse stad 
(Wiesbaden) te worden gerold. Aan verbijsterde voorbijgan-
gers legt Van Lieshout uit dat hij kunstenaar is en de 
Heinekenprijs gewonnen heeft.
 De prijs genereert aandacht, maar kost ook energie. Van 
Lieshout wordt geïnterviewd door een journaliste uit zijn 
geboortestreek. Hij zegt een paar kritische dingen over de 
Heineken-prijs, en moet vervolgens lang met Steven (ten 
Thije) van het Van Abbemuseum bellen om te zeggen dat het 
hem spijt. Een opportunist vindt hij zichzelf, een slijmbal en 
een leugenaar. Bij het volgende interview, voor een internet-
publicatie, geeft Van Lieshout liever geen commentaar meer. 
Maar weer moet hij met de organisatie (de KNAW) en het 
museum bellen wanneer de publicatie meldt dat het invloed-
rijke bedrijf  ‘de conflictueuze kunstenaar heeft laten buigen, 
want naar honderdduizend euro luistert immers iedereen’. 
Van Lieshout, huilend, wanhopig: ‘Als er helemaal niemand 
meer naïef  is, dan is er toch ook niets meer aan!’
 Beer was een van de sterkste bijdragen tijdens de eerste, 
geslaagde tentoonstelling in Het HEM, dat grotendeels met 
particulier geld is gefinancierd. Van Lieshout omarmde én 
negeerde de enorme hal door zijn eigen kartonnen bioscoop 
neer te planten. Hij was luidruchtig én vol zelfrelativering. 
Het slotbeeld: de kunstenaar, keurig in pak, ontving uit 
handen van de uiterst vriendelijke Charlene De Carvalho de 
prijs. Van Lieshout, breed glimlachend, hield het beeldje in 
de lucht. Stond daar een sell-out of  een waarlijk slimme 
kunstenaar? Daniël Rovers

p  Chapter 1NE liep tot 1 september in Het HEM, 
Warmperserij 1, 1505 RL Zaandam.

Barbara Probst. Fotografie is een uiterst krachtig en pre-
cies instrument om de (zichtbare) werkelijkheid te capteren. 
Toch kent het medium een aantal belangrijke beperkingen. 
Fotografie vat enkel wat kan worden vastgelegd tijdens de 
(korte of  langere) tijd dat de sluiter openstaat en, vooral, ze 
vat enkel dat wat binnen het kader valt. Beide beperkingen 
werden opgelost door de uitvinding van film, een medium 
dat het tonen van een tijdsverloop wel mogelijk maakte en 
in een dezelfde beweging ook het starre kader van het foto-
grafisch beeld doorbrak. Het filmisch kader is een poreuze 
grens in plaats van een scherpe breuklijn: in tegenstelling 
tot fotografie kent film wel een hors-cadre. Verschillende 
fotografen hebben gepoogd om dat wat zich buiten het 
gezichtsveld van de camera bevindt toch binnen het 
bestaande kader te trekken. Vaak gebruikten ze daarvoor 
spiegels – denk bijvoorbeeld aan de enigmatische foto’s van 
Florence Henri uit de jaren dertig of  de speelse en meer 
recente foto’s van Lee Friedlander. Het werk van de Duitse 
fotografe Barbara Probst (1964) waaraan het Parijse Le Bal 
nu een relatief  bescheiden overzichtstentoonstelling wijdt, 
gaat nog een stapje verder, in die zin dat het beide proble-
men van tijd en ruimte via louter fotografische middelen 
probeert op te lossen.
 Probst hanteert een bedrieglijk eenvoudig systeem. 
Eenzelfde vaak eerder banale handeling – een man steekt 
een kruispunt over, een vrouw kijkt uit een raam – fotogra-
feert ze tegelijkertijd vanuit een veelvoud van gezichtspun-
ten. Vervolgens presenteert ze die beelden naast elkaar. Het 
geheel van perspectieven dat deze werkmethode oplevert, 
noemt ze een Exposure. Elke Exposure is genummerd en ver-
meldt de plaats en tijd waarop ze werd geproduceerd. De 
eenvoudigste Exposures bestaan uit twee beelden, bij de 
complexere kan dit aantal oplopen tot meer dan tien opna-
mes. Het meest opzienbarende element in deze werkwijze is 
echter de absolute gelijktijdigheid van de opnames. Om dit 
te realiseren zet ze verschillende camera’s in die ze met 
behulp van een afstandsbediening op hetzelfde moment 
activeert. Terwijl we een reeks van beelden meestal lezen als 
een serie opnames die over de tijd zijn gespreid, is dat hier 
niet het geval: elk beeld toont exact hetzelfde moment. Het 
effect daarvan is hoogst bevreemdend. Neem bijvoorbeeld 
de diptiek Exposure #31, N.Y.C., 249 W. 34th Street, 
01.02.05, 4:41 p.m. (2005). Ze bestaat uit een dubbele 
close- up van twee personen (links een jonge vrouw, rechts 
een jonge man) die vlak naast elkaar zitten, en elk in de 
richting kijken van een voor hen opgestelde camera. Twee 
keer precies hetzelfde ogenblik en toch een andere werke-
lijkheid. Op het eerste gezicht lijkt de inzet van deze diptiek 
eenvoudig: ze stelt het gewicht en de betekenis van stand-
puntbepaling in fotografie aan de orde. Het maakt wel dege-
lijk een verschil wie naar ons (terug)kijkt.
 De ruimtelijke verbrokkeling die Probst in haar werk rea-
liseert, komt op verschillende manieren tot stand. Ze 
gebruikt of  introduceert diverse achtergronden, wisselt 
overzichten en close-ups met elkaar af, of  kiest simpelweg 
voor een site die verrast door haar ruimtelijke complexiteit. 
Een voorbeeld van dit laatste is Exposure #104: Brooklyn, 
Vanderbilt & Lafayette Avenues, 1.13.13, 9:50 a.m. (2013). 
Het gaat hier om vier beelden van een man die een kruis-
punt in New York dwars oversteekt. De vier camera’s zijn 
telkens gericht op een hoek van het kruispunt. Het verschil 
in de architectuur en de functie van de panden die zich daar 
bevinden is zodanig groot, dat het wel lijkt of  die wandelen-
de man zich in vier verschillende fases van de stedelijke ont-
wikkeling van New York tegelijkertijd bevindt. Een bizarre 
situatie! De Exposure krijgt hier een uitgesproken cinemato-
grafisch effect, met het ene beeld als het hors-cadre van het 
andere. Het gevolg daarvan is dat de ruimtelijke situering 
van het wandelende lichaam tegen een immer wijzigende 
achtergrond de temporele verstarring ervan doorbreekt. 
Wat de fotografische registratie eerst brutaal stilzet, wordt 
door de achtergrond alsnog gereactiveerd.

De ervaring van deze exploratie van hetzelfde moment van-
uit een ander standpunt kan wellicht nog het best omschre-
ven worden als het bekijken van een sculptuur vanuit ver-
schillende invalshoeken. Probst exploreert de ruimte die 
zich in dat ene, ultrakorte moment manifesteert net zoals 
een kijker die rond een beeldhouwwerk wandelt en het 
actief  exploreert (nu eens inzoomt op een detail, dan weer 
meer afstand neemt en het overzicht opzoekt). Die vergelij-
king met beeldhouwkunst is overigens niet toevallig. Probst 
studeerde beeldhouwkunst in München. Ze haalde haar 
inspiratie voor haar latere werkmethode uit een boetseer-
klas waar ze een sculptuur van een naaktmodel moest 
maken. Het model stond op een roterend platform dat elke 
tien minuten dertig graden werd gedraaid. Ze beschouwt 
een Exposure dan ook als een uit de tijd gehakte sculptuur. 
Maar dan wel een sculptuur die alleen in en door de fotogra-
fische registratie kan bestaan. Waar een fotograaf  als 
Étienne-Jules Marey ooit de vraag stelde hoeveel tijd in de 
ruimte van een beeld gevat kan worden, keert Probst ze om: 
hoeveel ruimte kan er in een moment zitten?
 Elk beeld van een Exposure wordt even groot gepresen-
teerd. Alle opnames zijn even belangrijk, er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen hoofdzaak en bijkomstighe-
den. De meeste Exposures missen dan ook elke vorm van 
ontwikkeling. Ze ontberen spanning, er is geen ontkno-
ping. De aandacht verspringt van de ene opname naar de 
andere, zonder enige vorm van conclusie. In haar meest 
recente triptieken lijkt Probst op het eerste gezicht een 
nieuwe richting in te slaan, met meer aandacht voor de 
narratieve potentie van haar werkmethode. Exposure 
#140: Munich, Nederlinger strasse 68, 09.07.18, 5:13 p.m. 
(2018) bijvoorbeeld bestaat uit drie opnames van een tafel 
met daarop enkele attributen geschikt: een volle kop koffie, 
een gevulde fles sinaasappelsap, een groene paprika, 
gecombineerd met een naakte arm die geleidelijk aan meer 
prominent in beeld komt. Lezen we de triptiek van links 
naar rechts, zoals een tekst, dan zien we in het laatste beeld 
plotseling de scherven van een gebroken kopje. Samen met 
de plas koffie in het eerste beeld (daar nog onschuldig 
begrepen als simpelweg wat gemorste vloeistof) en de 
eigenaardige houding van de gebogen arm in het derde 
beeld, krijgt het geheel nu een eerder lugubere lading. 
Maar zien we hier echt een verhaal tot ontwikkeling 
komen? Kijken we uit op de scène van een misdaad? 
Uiteraard niet: Probst speelt hier met onze conditionering 
om in deze opeenvolging een misdaadverhaal te zien. Maar 
er is geen sprake van opeenvolging, want alles gebeurt 

gelijktijdig zonder oorzaak en gevolg. En zo maakt ze in een 
en dezelfde beweging duidelijk dat de inzet en kwaliteit van 
haar werk elders gelegen is. Steven Humblet

p Barbara Prost. The Moment in Space liep tot 29 augustus in 
Le Bal, 6 Impasse de la Défense, 75018 Parijs. 

Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses / Körper
phantasien. Dat er met hetzelfde oeuvre een goede maar 
ook een slechte tentoonstelling te maken valt, wordt nog-
maals bewezen in Metz en Basel. Het werk van Rebecca 
Horn, geboren in Duitsland in 1944, draait rond het 
lichaam. Vertrekpunt is meestal een performance, vaak met 
protheses of  machines, die wordt gefilmd of  gefotografeerd, 
en die tot bijproducten leidt: schetsen, plannen, schilderij-
en, objecten, gedichten of  installaties. Harald Szeemann 
nodigde Horn uit in 1972 voor de vijfde Documenta. Ze 
toonde de kortfilm Unicorn uit 1970: een jonge vrouw (een 
medestudente van Horn) draagt niets meer dan een wit 
stoffen korset, dat haar lichaam grotendeels bloot laat. Op 
haar hoofd staat een hoorn van bijna een meter lang. Kalm 
en kaarsrecht loopt de performer door een korenveld, en 
over een met hoge bomen afgeboord pad. Het is niet geheel 
onjuist om te beweren dat Horn op deze methode, en de bij-
horende vraagstukken, is blijven variëren. Een lichaam 
krijgt een extensie die de beweging en de werking ervan 
beïnvloedt, en waardoor functies worden uitvergroot of  
ingeperkt. Het resultaat lijkt altijd op een droom of  een fan-
tasie, in het volle besef  dat er op die manier vooral iets over 
de werkelijkheid wordt onthuld – of  liever: dat er iets zicht-
baar wordt gemaakt dat meestal onzichtbaar blijft. De 
vrouw in Unicorn bezit een soort magische kracht, die haar 
als droomwezen onaantastbaar maakt; tegelijkertijd is ze 
kwetsbaar en fragiel, en zou ze in de echte wereld niet aan-
vaard worden, of  in elk geval op problemen stuiten.
 Spanning tussen de mogelijkheden van de verbeelding, de 
droom, het onderbewuste en de fantasie enerzijds, en de wet-
ten en de praktische bezwaren van de maatschappij ander-
zijds – het is het basiskenmerk van het surrealisme. Emma 
Lavigne en Alexandra Müller, curatoren van Théâtre des 
métamorphoses in het Centre Pompidou-Metz, plaatsen het 
werk van Horn zonder terughoudendheid in deze traditie. 
De originaliteit van haar oeuvre wordt er zeker door gerela-
tiveerd (voor bijna elk werk is er in de collectie van het Centre 
Pompidou een antecedent voorhanden), maar het resultaat 
is ook dat haar intuïtieve en soms anekdotische aanpak een 

Barbara Probst, Exposure #139, Munich, Nederlingerstrasse 68, 08.21.18, 5:13 p.m., 2018
© Adagp, Parijs, 2019

Barbara Probst, Exposure #31, NYC, 249 W 34th Street, 01.02.05, 4:41 p.m., 2005
© Adagp, Parijs, 2019
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theoretische en historische betekenis krijgt, alleen al door de 
confrontatie met werken van Man Ray, bijvoorbeeld, of  van 
Max Ernst, Alberto Giacometti, Claude Cahun, Hans Bellmer 
en Meret Oppenheim. Théâtre des métamorphoses wordt zo 
een groepstentoonstelling over het menselijk lichaam, de 
vreemde machine die ons in de eerste plaats met onszelf  
confronteert, maar die ook, op een moeilijk te controleren 
manier, aan de basis ligt van alle communicatie.
 De tentoonstellingszalen presenteren facetten van die 
problematiek: het lichaam als ‘carcan-cocon’, liefde en ero-
tiek, de bioscoop, wreedheid, krachtenvelden en geluid en 
muziek. In de eerste zaal wordt Torse van Man Ray (1936), 
een foto van een torso ingesnoerd met sisaltouw, vergeleken 
met Arm-Extensionen van Horn uit 1968: een rood corset 
dat de armen van de performer langer maakt. Centraal 
staat Die Chinesische Verlobte uit 1976: een cel met zes zwar-
te wanden die traag als deuren opendraaien (en weer dicht), 
en waarin de toeschouwer zichzelf  kan opsluiten, om dan 
in volstrekte duisternis, als met gesloten ogen, naar Chinees 
gefluister te luisteren. Het werk – in 1998 door Oskar 
Bätschmann omschreven als de archetypische installatie, 
als ‘dispositief  dat de tentoonstellingsbezoeker ertoe aan-
spoort zich van het publiek af  te splitsen en een individuele 
participant te worden’ (DWR 74) – bevindt zich in een zo 
slechte staat dat het niet meer betreden mag worden. Het 
toont echter nog steeds kernachtig het verlangen van de 
naoorlogse kunst om lichamen niet zozeer af  te beelden als 
wel te ‘vangen’ – om niet met de ogen maar met het gehele 
lijf  ervaren te worden. Het is een van de verschillen tussen 
Horn en de surrealisten uit het interbellum: niet meer de 
fotografie (of  de literatuur) is essentieel, maar de ruimte, en 
de manier waarop de toeschouwers binnen die ruimte 
bewegen.

Het is niet verwonderlijk dat Horn vanaf  het eind van de 
jaren zeventig langspeelfilms gaat maken, die – idealiter – in 
de besloten duisternis van een bioscoopzaal worden beke-
ken: Der Eintänzer (1978), La Ferdinanda: Sonate für eine 
Medici-Villa (1981) en Buster’s Bedroom (1990), opgedra-
gen aan Buster Keaton. Op een retrospectieve als Théâtre des 
métamorphoses komen dergelijke films moeilijk tot hun 
recht. In de derde, verduisterde, zaal, worden ze in loop ver-
toond; elders worden fragmenten op televisieschermen 
gecombineerd met verwante historische werken, en met 
objecten uit de films die Horn als afzonderlijke werken of  
edities presenteert – een beeldend kunstenaar moet immers 
af  en toe iets tentoonstellen en verkopen. Vaak werken de 
combinaties goed samen, bijvoorbeeld in een cluster van 
werken, in de tweede zaal, waarin ‘het ei’ centraal staat, als 
symbool voor vruchtbaarheid, belofte en metamorfose, 
maar ook voor breekbaarheid en bederfelijkheid. La 
Ferdinanda speelt zich af  in een Italiaanse villa waar een 
bont gezelschap zich van de buitenwereld isoleert: een 
gekke dokter injecteert de eieren van een pauw met een niet 
nader genoemde vloeistof. In Der Eintänzer probeert een 
jong meisje te dansen met een groot ei op haar hoofd. De 
sculptuur Domesticated Egg van Man Ray toont een houten 
ei dat door een priem wordt doorboord. Straussenei, vom 
Blitz durchdrungen van Horn uit 1995 is een bewegende 
wandsculptuur waarin een gespiest ei onophoudelijk wordt 
schoongewreven tussen twee borstels.
 Körperphantasien in Museum Tinguely in Basel toont nog 
meer van die machines: door elektriciteit aangedreven, 
vaak rammelende stalen constructies, zoals in het werk van 
Tinguely. Enkele van deze werken figureren in de films van 
Horn, zoals de Peacock Machine uit 1982: dertig stalen prie-
men die zich in waaiervorm oprichten, als de verenmantel 

van een pauw. In Basel ontbreekt echter elke theoretische 
of  kunsthistorische contextualisering, en wie een positieve 
indruk van het oeuvre van Horn wil overhouden, beperkt 
zich best tot een bezoek aan het Centre Pompidou-Metz. 
Zonder het historische (en revolutionaire) aura van het 
werk van de surrealisten, blijft er van de decennialange 
activiteiten van Horn niet veel over. Haar bewegende sculp-
turen worden gereduceerd tot ideetjes die diepgang sugge-
reren, maar vooral associatieve willekeur en effectbejag 
verhullen. Het contrast tussen beide tentoonstellingen 
toont niet alleen de mogelijke kracht van het tentoonstellen 
(en de macht van de curator en van een collectie), maar ook 
in welke mate een oeuvre uit de tweede helft van de twintig-
ste eeuw afhankelijk kan zijn en blijven van de historische 
avant-garde. Christophe Van Gerrewey

p  Rebecca Horn. Körperphantasien, tot 22 september in 
Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 2, CH-4002 Basel 
en Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses, tot 20 januari 
2020 in het Centre Pompidou-Metz 1, Parvis des Droits-de-
l’Homme, 57020 Metz.

Ai Weiwei. Tot begin september loopt in Düsseldorf  de 
grootste tentoonstelling ooit in West-Europa van de Chinese 
kunstenaar-architect Ai Weiwei. Omwille van haar omvang 
werd ze over de twee musea van de Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen gespreid: K20 (kunst uit de twintigste 
eeuw) en K21 (hedendaagse kunst). Dat is niet min. 
Desondanks loopt de tentoonstelling in een wijde boog rond 
de paradoxen die het oeuvre – misschien ongewild – 
oproept. Zowel zaalteksten als catalogus raken niet voorbij 
de thema’s die Ai Weiwei zelf  aankaart, en negeren de 

Rebecca Horn, Achim Thode, Einhorn, 1970
Rebecca Horn Workshop, © ADAGP, Parijs

‘Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses’, Centre Pompidou-Metz, 2019
© ADAGP, Parijs
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In samenwerking met el NEGOCITO Records / Citadelic

Lawrence Weiner: Stars don’t stand still in the sky 
vanaf 18.10.2019 
Volkssterrenwacht Mira, Grimbergen

Cultuurcentrum Strombeek, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever
Openingsuren: ma-za 10u – 22u, zo 10u-18u

In de Wind - De Wand
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová 
18.10.2019 – 04.03.2020

Independent publisher of books on art, architecture, visual culture, design, 
philosophy and theory. www.japsambooks.nlJap Sam Books

Prix de Rome 2019. Beeldende Kunst/Visual Arts Mirjam Beerman, Eleonoor Jap Sam [eds.]
Rattle, Rattle! Ide André Mirjam Westen [ed.] | Éric Van Hove - Fenduq Eelco van der Lingen [ed.]

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

371 Ariel Schlesinger Hands Make Mistakes 136 p 19 x 25 cm € 28,00 ISBN 9789492811479 2019

370 The Serving Library Annual 2019/20  Bruno Munari Obvious Code 144 p 21 x 29,7 cm € 29,50 ISBN 9789492811653 2019

369 Sander Breure & Witte van Hulzen On Gestures of Doing Nothing 128 p 22 x 28 cm € 25,00 ISBN 9789492811639 2019

367 Arthur Ou The World Is All That Is The Case 56 p 18,5 x 26,5 cm € 25,00 ISBN 9789492811608 2019

366 Batia Suter Hexamiles (Mont-Voisin) 256 p 24 x 30.5 cm € 45,00 ISBN 9789492811592 2019

364 Marinus Boezem Into the Air 112 p 23 x 30 cm € 39,50 ISBN 9789492811615 2019

363 gerlach en koop : 376 p 17,5 x 17,5 cm € 29,50 ISBN 9789492811585 2019

362 Inge Meijer The Plant Collection 112 p 21 x 29,7 cm  € 28,00 ISBN 9789492811530 2019

361 Walid Raad Better be watching the clouds / I want to be able ... 28 p 21 x 29,7 cm  € 27,50 ISBN 9789492811554 2019

360 Katinka Bock Tomorrow’s Sculpture 400 p 21,5 x 29 cm € 42,50 ISBN 9789492811523 2019

358 Misha de Ridder high up close by 84 p 24 x 34 cm € 45,00 ISBN 9789492811561 2019

357 Geert Goiris World Without Us 172 p 21,3 x 25,5 cm € 49,50 ISBN 9789492811578 2019
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kwestie hoe deze kunstenaar de begrippen kunstenaar-
schap en openbaarheid impliciet exploiteert. 
 Ai Weiwei brengt op soms pakkende wijze humanitaire 
kwesties, massificatie en politieke of  economische repressie 
ter sprake. Hij legt daarbij een uitgesproken voorliefde voor 
‘bigness’ aan de dag, met twee grote werken in K20 als 
goede voorbeelden daarvan. Sunflower seeds, in 2010 voor 
het eerst te zien in Tate Modern in London, bestaat uit een 
tapijt van ongeveer zestig miljoen (!) met de hand vervaar-
digde porseleinen zonnebloempitten. Honderdtwintig 
Chinese ambachtslui in Jingdezhen, de bakermat van de 
porseleinproductie in China, waren er jaren zoet mee. Het 
resultaat is verbluffend. Zo bezien brengt het werk een hom-
mage aan traditionele kundigheid. Die is door de ontwikke-
ling van de Chinese economie op sterven na dood. Het 
ambachtswerk kan niet optornen tegen het industrieel por-
selein, leert een film bij de installatie. Ai Weiwei verschijnt 
hier als een soort wilde weldoener, die het lokale ambacht 
tijdelijk zuurstof  gaf. De intelligentie van het werk zit echter 
vooral in de keuze van het motief: de zonnebloempitten ver-
wijzen naar de Culturele Revolutie (1966-71) onder Mao, 
die een mokerslag was voor de traditionele Chinese cultuur. 
Mao werd toen opgevoerd als de zon waar alle zonnebloe-
men zich naar wenden. 
 Het tweede werk, Straight, geproduceerd (gecreëerd is 
hier niet het juiste woord) tussen 2008 en 2012, toont op 
een andere wijze staatsoppressie. Bij een aardbeving met 
een kracht van acht op de schaal van Richter stortten tallo-
ze gebouwen in de provincie Sichuan in. Zo’n vijfduizend 
kinderen werden er slachtoffer van, omdat scholen door 
corruptie en gebrekkig toezicht niet de minste bescherming 
boden. Ai Weiwei verzamelde al het verwrongen ijzer uit 
het puin – 164 ton! – en liet het rechten, tot het weer als 
nieuw was. Hij toont het in Düsseldorf  in grote kratten. 
Aan de wand hangt de lijst van jonge slachtoffers. Ook hier 
licht een film de interventie van de kunstenaar uitgebreid 
toe.
 In K21 krijg je een enigszins ander beeld. De ene helft van 
de tentoonstellingsruimte focust op de vluchtelingencrisis 

‘Ai Weiwei’, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21, 2019
foto Achim Kukulies

‘Ai Weiwei’, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21, 2019
foto Achim Kukulies
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‘Ai Weiwei’, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21, 2019
foto Achim Kukulies
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volledig programma:
www.kunsthal.gent

KUNSTHAL
GENT

 

20.09—24.11.2019

JOËLLE
TUERLINCKX

een film performance van 
THAT'S IT!

OPENING 20 SEPTEMBER

 La Fabrique d’un 

SINGLE SCREEN
The Single Screen Een Escautville productie 

Performances: 20 september / 20 oktober / 17 november / 15 december / 22 december 

KUNSTHAL
GENT

Dia:Beacon

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

Twiemael Sterben
Cedric ter Bals, Philip Akkerman 
(tekeningen, schilderijen) presentatie 
Tagebuch Oskar von Balz

t/m 29/09

HOOGTIJ #58
met portretschieten en DJ Trümmer

27/09, 19:00–23:00
zie: www.hoogtij.net

Dirk Zoete
Solo (tekeningen, ruimtelijk werk)

13/10–10/11

Art The Hague
Karin van Dam, Christie van der Haak 
(tekeningen, ruimtelijk werk, glas)

02/10–06/10

Art On Paper Brussel [stand 29]
Robbie Cornelissen (tekeningen, 
animaties)

25/10–27/10
www.artonpaper.be

WEST DEN HAAG
Location: Former American Embassy 
Lange Voorhout 102 
ma–zo 12:00–18:00
www.westdenhaag.com

Symptom Bauhaus
A project by Hans D. Christ and 
Iris Dressler

28/09–31/12

Tehching Hsieh
Time - Life

t/m 16/02/20

Spinoza And The Arts Passionate Reason
2 Day International Symposium

04/10 + 05/10

Alphabetum III / Laws Of Form
George Spencer-Brown

28/09–31/12

Alphabetum IV / Missing Scripts
J. Bergerhausen & I. Helmig

28/09–31/12

Architectuur rondleidingen
Elke zondag

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)70/449.29.61
+31 (0)62/890.06.91
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

PP-13: ROZEVINGERIGE DATA
Nieuw werk van Jouke Kleerebezem

t/m 03/11

PP-14: THE LIMITS OF BORDERLINES 
MARGINALITY MARGINS AND 
PERIPHERIES
Installatie van Jan Van Den Dobbelsteen

17/11–26/01

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

Art The Hague
o.a. Marian Bijlenga, Geert Baas, Ien 
Lucas, Hieke Luik

02/10–06/10

EN PASSANT
D.D. Trans (Solo tentoonstelling)

t/m 06/10

Art on Paper Amsterdam
Frank Halmans, Warffemius, Pat Andrea

26–29/09

ZILVER – 25 jaar Galerie Ramakers
Muurschilderingen; Bob Bonies, Joncquil, 
Ien Lucas, Mat van der Heijden, Pat 
Andrea, Michel Hoogervorst, Serre: 
installatie Yumiko Yoneda

13/10–17/11
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in Europa. Ai Weiwei documenteerde die en leverde er com-
mentaar bij. Ook dit recentere werk imponeert soms. Zo is 
er de schokkend directe documentairefilm Idomeni (2016) 
over het vluchtelingenkamp in het gelijknamige Griekse 
stadje. Laundromat (2016) is reflexiever. Het werk bestaat 
uit talloze rekken vol kledingstukken. Ai Weiwei recupe-
reerde die na de ontruiming van Idomeni, en liet ze wassen 
en repareren vooraleer hij ze hier etaleerde. Je ziet hier ver-
loren levens. De vloer is bovendien bekleed met vinyl, waar-
op een eindeloze stroom ‘newsfeeds’ over vluchtelingenleed 
en ander politiek geweld afgedrukt staat. 
 Het zijn piëteitsvolle werken. Net daardoor schokt het 
contrast met de aanpalende zaal. Een meer dan levensgrote 
reconstructie van een reddingsboot vol vluchtelingen in 
sisal en stro staat hier centraal. Maar vooral de eindeloze 
stroom foto’s op de wanden is ontstellend. Op het formaat 
van Instagramposts documenteren ze hoe de kunstenaar 
overal waar onheil heerste hulp aanbood. De wilde weldoe-
ner, alweer. Dat bracht uiteraard geen soelaas, behalve wat 
zijn aantal volgers op Instagram betrof. 
 De andere helft van de tentoonstelling in K21 richt zich 
op Ai Weiweis wedervaren als politiek gevangene in China. 
Centraal staat de installatie S.A.C.R.E.D. (2011-2013), 
voor het eerst te zien op de Biënnale van Venetië in 2013. 
De zes bijna manshoge stalen kisten vullen nagenoeg een 
hele zaal. Kijkgaten in de wanden bieden zicht op steeds 
dezelfde maquette van de cel waar de kunstenaar eenen-
tachtig dagen op secreet geplaatst was, onder permanent 
toezicht. Wassen poppen van de kunstenaar en zijn bewa-
kers verbeelden per kist andere taferelen van het verhaal, 
als de staties van een kruisgang. Alsof  dat niet volstond doet 
een videoclip met pompende techno-muziek het verhaal 
nog eens uit de doeken. Daaromheen zie je persoonlijke 
memorabilia: enkele schilderijen en installaties uit de begin-
jaren van de kunstenaar als dissidente schilder, foto’s van 
zijn verblijf  in New York en van zijn jonge jaren in China. 
Verder documenteert Ai Weiwei ook hoe de Chinese staats-
veiligheid hem op de hielen zat. Zijn status als dissident 
wordt ten overvloede nog eens herhaald door objecten in 
hout en glas die de hendel van een taxiraam of  handboeien 
representeren. Voor de werkelijk slechte verstaander behing 
Ai Weiwei een muur met afbeeldingen van vergulde bewa-
kingscamera’s.
 Er is nog veel meer te zien in dit overdrukke deel van de 
tentoonstelling in K21, zoals schalen en vazen in ‘blue 
china’ die in traditionele vormen het geweld tegen vluchte-
lingen verbeelden, of  een wand vol pseudo-Griekse krijgsta-
ferelen – met hetzelfde thema of  een bewakingscamera in 
marmer. Die veelheid heeft iets verbijsterends. Ten eerste 
merk je dat Ai Weiwei schaamteloos leentjebuur speelt bij 
andere kunstenaars. Wassen poppen: Maurizio Cattelan of  
Jan Fabre; de kledingrekken: Christian Boltanski; porselei-
nen schalen: pakweg Wim Delvoye. Hij maakte zich ook de 
‘documentaire’ kunst duidelijk eigen. Overal herken je de 
geest van Andy Warhol, van de vroege schilderijen – al zie je 
daar ook andere Amerikaanse invloeden – tot de foto’s. Op 
zich is zo’n verkapt plagiaat niet opzienbarend of  zelfs maar 
nieuw. Het brengt in werken als Sunflower Seeds of  de video 
Idomeni trouwens pertinente inzichten voort. Sunflower 
Seeds toont hoe de kaalslag van de Culturele Revolutie feite-
lijk de weg effende voor de Chinese variant op friedmani-
aans kapitalisme. Idomeni toont op treffende wijze de ont-
menselijkende effecten van een interneringskamp. Nieuw is 
wel dat deze productie op niet eens zo slinkse wijze vooral de 
kunstenaar zelf  op de voorgrond plaatst. 
 In S.A.C.R.E.D. exploiteerde Ai Weiwei al de mythe van de 
onverschrokken kunstenaar, die misstanden aanwijst ten 
koste van zijn eigen leven. Maar in de bijbehorende video, 
en vooral in de stortvloed aan foto’s als reddende engel, ont-
popt hij zich van maker tot influencer. Zijn ‘humanitaire’ 
belevenissen en bemoeienissen worden ontmaskerd tot wat 
ze in wezen zijn: een economische bedrijvigheid. In die zin is 
de tentoonstelling ook een flagship store gericht op de mer-
chandising van een hoop kunstwerken – van porseleinen 
schalen tot marmeren bewakingscamera’s. Ai Weiwei beli-
chaamt zo hét neoliberale recept bij uitstek: hij recupereert 
menselijk onrecht en bespeelt de mechanismen van bekend-
heid en roem om boven de ‘poor, huddled masses’ uit te stij-
gen. Het is ronduit cynisch voor een oeuvre dat vertrekt 
vanuit de onbetwistbaar belangrijke vraag naar de beteke-
nis en de effecten van massificatie. Maar het is bovenal omi-
neus voor de richting waarin dat wat we ooit als kunst 
omschreven evolueert: naar een veredelde mengvorm van 
design, communicatie, een flard gedachten en veel com-
mercie.  Pieter T’Jonck

p Ai Weiwei liep tot 1 september in Kunstsammlung NRW, 
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf.

58e Biënnale van Venetië. Belgisch en Nederlands 
paviljoen. De tentoonstelling Mondo Cane van het Brusselse 
duo Jos de Gruyter en Harald Thys kreeg een eervolle ver-
melding op de 58e Biënnale van Venetië (zoals ook de bijdra-
ge in de hoofdtentoonstelling van de Antwerpse kunstenaar 
Otobong Nkanga). Hun paviljoen, gecureerd door Anne-
Claire Schmitz, neemt als onderwerp hoe de Ander gerepre-
senteerd wordt. De titel Mondo Cane verwijst naar de gelijk-
namige film uit 1962 waarin culturele gebruiken uit de 
hele wereld op een bruuskerende manier werden voorge-
steld met als doel het westerse publiek te choqueren. Jos de 
Gruyter en Harald Thys tonen negentien scènes met geau-
tomatiseerde poppen die markante figuren voorstellen. In 
de centrale ruimte van het paviljoen zien we ambachtslie-
den: een messenslijper, een pottenbakker, een spinner en 

‘Harald Thys & Jos de Gruyter, Mondo Cane’, Belgisch paviljoen, Giardini, Biënnale van Venetië, 2019

‘Iris Kensmil en Remy Jungerman. The Measurement of  Presence’, Nederlands paviljoen, Giardini, Biënnale van Venetië, 2019
foto Gerrit Schreurs

Remy Jungerman, Visiting Deities: Kabra Tafra, 2018 – 19
Nederlands Paviljoen, Giardini, Biënnale van Venetië, 2019
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De 
 Ateliers

artist 
  talkswww.de-ateliers.nl

Lectures start at 5:30 pm sharp 
Tickets € 5, available at www.de-ateliers.nl
Info via office@de-ateliers.nl
Stadhouderskade 86, Amsterdam
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in collaboration with Frans Hals Museum
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een troubadour. Ze voeren plichtmatig en neurotisch hun 
ambacht uit zonder ook maar eens op te kijken uit hun vei-
lige cocon. In de omliggende niches bevinden zich achter 
tralies poppen van kunstenaars, dichters, zombies, psycho-
paten en marginalen waarvan sommige gebaseerd zijn op 
figuren die we kennen uit eerdere video’s van De Gruyter en 
Thys. Deze beelden doen vaak komisch aan, omdat ze allu-
deren op de didactische poppen uit musea zoals het 
Folkloremuseum van Doornik of  het Openluchtmuseum 
Bokrijk. De bezoekersgids bundelt korte teksten die hun ver-
halen samenvatten: Flap en Flop zijn twee Limburgse 
komieken die vooral slechte moppen tappen; de Rattenvrouw 
kondigt de nakende dood aan van om het even wie ze ont-
moet; Rocco Swenty di Malaga, een buikspreker uit Veneto, 
heeft een duister verleden, vermoedelijk als moordenaar. 
 De poppen zijn ook tragisch: de machinale lichamen 
drukken wanhoop uit, omdat ze tot uitzichtloze herhaling 
gedoemd zijn. De teksten geven een extra dimensie aan hun 
mechanische bewegingen, en suggereren dat elke figuur 
psychologische diepgang heeft. Het zijn karikaturen van 
een pathologie, maar ook mensen met een geschiedenis. 
 De tentoonstelling leidt ook een leven online. De hoofdpa-
gina van de website mondocane.net benadrukt aan de hand 
van vlaggen de nationale representatie. Je kan doorklikken 
naar meer dan driehonderd van YouTube geplukte films 
over diverse landen. Elke clip toont schrijnende gebeurte-
nissen, waaronder de onheilspellende speech van Gaddafi 
voor de Arabische Liga in 2008, Eichmanns proces uit 
1961 of  een VRT-reportage vol racistische uitlatingen van-
uit een Vlaams café. Mondo Cane, vrij vertaald als honden-
wereld, is overal in de wereld aanwezig. Een derde luik is de 
catalogus, een verzameling van Wikipedia-artikelen gecom-
bineerd met illustratieve tekeningen. 
 In het Nederlandse paviljoen The Measurement of  Presence 
vertrekt de curator, Benno Tempel, vanuit de stelling dat het 
ontwerp van het paviljoen door Gerrit Rietveld de uiting is 
van een gedateerde mentaliteit: het paviljoen als uitstal-
raam voor de nationale cultuur, maar ook de universele taal 
van het architecturaal modernisme. Vandaag proberen 
kunstenaars de nationale grenzen te overstijgen en dat 
wordt hier getoond aan de hand van het werk van Remy 
Jungerman en Iris Kensmil, allebei geboren in Suriname. In 
hun werk relateren ze de modernistische beeldtaal van de 
Stijl aan reflecties op het koloniale verleden. In enkele grote 
sculpturen evoceert Remy Jungerman de bekende lineaire 
constructies van Mondriaan. Hoewel die relatie in de eerste 
plaats inhoudelijk is, zijn er ook tijdruimtelijke verbanden te 
leggen. Jungerman werkt, zoals Mondriaan in de laatste 
jaren van zijn leven, in New York, de stad die Nederland ooit 
voor de Britse kolonie Suriname inruilde. Jungerman expe-
rimenteert op een intelligente manier met de rechtlijnig-
heid van Mondriaans esthetiek door elementen ervan te 
integreren in het ontwerp van een ongeveer negen meter 
lange tafel: een langwerpig volume dat aan een altaar doet 
denken. Er ontstaat een interessante spanning tussen de 
droge aarde waarop dit altaar staat en het met kaolien 
bewerkte tafelblad, verwijzend naar een Winti-ritueel. De 
oppervlakte van de tafel bestaat uit een serie schilderijen 
van rasters die aan de geruite stoffen uit de Winti-religie 
refereren, maar die ook doen denken aan een kaart. De 
onregelmatige, ruwe grond wordt zo tegenover het strakke 
ontwerp van deze ‘kaart’ gesteld.  
 Iris Kensmil verwijst dan weer naar de zwarte schilderijen 
uit 0,10 van Kazimir Malevich: gelijkaardige vormen 
bedekken immers de muren van haar installatie. Ze funge-
ren als achtergrond waartegen de kunstenaar zeven por-
tretten van zwarte feministen (zoals bell hooks of  Suzanne 
Césaire) plaatst om hun politieke relevantie te beklemto-
nen. Ze worden gepresenteerd als tegenhanger van eenzijdi-

ge modernistische utopieën. Een andere installatie stelt een 
rek bundels omtrent kolonialisme voor, van Édouard 
Glissants Poétique de la Relation tot Octavia Butlers Parable of  
the Sower. De portretten worden dragers van een duidelijk 
politiserende lectuur, zonder al te veel ruimte te laten voor 
ambiguïteit.
 Het Nederlands paviljoen eigent zich de (kunst)geschie-
denis toe om een politiek statement te formuleren in de 
naam van de Ander. Het Belgisch paviljoen kijkt naar de 
mensheid als een museum dat systematisch de Ander als 
een curiositeit afzondert. Dit zijn twee verschillende bena-
deringen van de dialoog waartoe Ralph Rugoff, de curator 
van de hoofdtentoonstelling, oproept. De ene aanpak 
bestaat erin om op programmatische wijze onszelf  en de 
wereld waarin we leven te dekoloniseren, de andere tracht 
via een reeks komische, vaak karikaturale observaties een 
staat van die wereld op te maken. Daarom mag de titel van 
de Biënnale van dit jaar, May you live in interesting times, 
aangevuld worden met een andere Chinese slagzin: een 
vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft, hij zingt 
omdat hij een lied heeft. Vlad Ionescu

p Mondo Cane. Jos de Gruyter en Harald Thys in het Belgisch 
paviljoen en The Measurement of  Presence. Remy Jungerman 
en Iris Kensmil in het Nederlands paviljoen, tot 25 november 
op de 58e Biënnale van Venetië.

Boekbesprekingen
Performance in Contemporary Art. Catherine Wood, 
curator hedendaagse kunst en performance bij Tate 
Modern, heeft met Performance in Contemporary Art een 
belangwekkend boek geschreven dat tegelijk de beperkin-
gen van het dominante kunsthistorische discours onkri-
tisch verdubbelt. Om minstens drie redenen is dit een lezens-
waardig overzicht van de uiteenlopende manieren waarop 
een vloeiend, moeilijk grijpbaar artistiek medium sinds de 
jaren vijftig gestalte kreeg. In de eerste plaats treft de inhou-
delijke spanwijdte. Wood pendelt met gemak tussen perfor-
matieve praktijken die binnen uiteenlopende institutionele 
kaders worden gepresenteerd, zoals de beeldende kunsten, 
de hedendaagse dans of  het theater. Bovendien decentreert 
ze de traditionele focus op Europese en Amerikaanse perfor-
mancekunst door de volgehouden aandacht voor de vaak 
eigenzinnige toe-eigening daarvan binnen niet-westerse 
contexten. Dan hebben we het evengoed over Oost-Europa 
voor de val van de Muur als over Afrika of  China. Last but 
not least organiseert Wood het relevante materiaal op een 
behapbare manier. Het boek valt in drie grote delen uiteen: 
performatieve praktijken die draaien rond het zelf  (I), het 
sociale (We) en de wereld van objecten (It). Binnen elk luik 
onderscheidt ze de periode van de post-1950s, die ze meest-
al laat doorlopen tot begin de jaren negentig, van meer con-
temporaine ontwikkelingen enerzijds en zet ze grote inhou-
delijke lijnen uit anderzijds.
 Het openingsluik over zelfperformance is overtuigend 
geënt op het verschil tussen presentie en representatie, het 
inzetten van het lichaam als een onbetwijfelbare index van 
echtheid (zie het Weens Aktionisme) en het tonen van de 
constructie van lichamelijkheid door genderstereotypen en 
heersende normen (denk aan Cindy Sherman of, eigentijd-
ser, aan de waaier van performatieve praktijken verbonden 
met identiteitspolitiek en queerness). Die laatste lijn over-
heerst thans, maar wordt volgens Wood tegelijk vernieuwd 
door de overvloed aan beelden, mede door de sociale media, 
en de mogelijkheid tot pure digitale simulatie via bijvoor-
beeld avatars. Deze recente ontwikkeling breekt met het 

spel met af- en aanwezigheid van een gegeven identiteit of  
lichamelijkheid in de traditie van zelfperformance.
 In het tweede luik over sociaal gerichte performanceprak-
tijken hanteert Wood op een nogal losse manier een vierde-
ling. Kunstenaars kunnen de relatie met het publiek cho-
reograferen en de toeschouwer sterker bij een livegebeurtenis 
betrekken door hem te veranderen in een getuige of  directe 
deelnemer (zie de happeningtraditie). Of  ze opteren voor 
een consequente samenwerking binnen collectieven, net-
werken of  tijdelijke gemeenschappen, wat de notie van 
auteurschap relativeert. Een derde mogelijkheid zijn tus-
senkomsten binnen de publieke ruimte met een meer of  
minder activistisch karakter. Een laatste vorm van sociale 
performance adresseert de artistieke spelregels en institu-
ties (de interventies in musea door Andrea Fraser tijdens de 
jaren negentig zijn een trefzeker voorbeeld). Het slotdeel, It, 
focust op de performativiteit van niet-mensen, variërende 
van objecten (Lygia Clark, inderdaad, maar ook het werk 
dat Robert Morris in de context van het Judson Dance 
Theatre maakte) over de inzet van flora en fauna als kunst-
werken tot ‘het theater van dingen’, of  installaties die objec-
ten en tekst met elkaar verweven tot vaak documentaire 
verhalen.
 Vooral in het laatste luik rekt Wood de idee van perfor-
mance behoorlijk op, voorbij de ingeburgerde idee van live-
acties of  eenmalige events. Daarvoor beroept ze zich onder 
verwijzing naar John Austin en Judith Butler op de notie 
van performativiteit. Woods stelt performativiteit gelijk met 
het kunnen creëren van een eigenstandige werkelijkheid. 
Deze invulling verschilt echter van zowel de beperktere defi-
nitie van taaldaden, of  een zeggen dat neerkomt op een 
doen (zoals een belofte doen), als van het creëren van een 
betekenisvolle identiteit zoals mannelijkheid of  vrouwelijk-
heid door de herhaling van identieke handelingen. Deze 
betwistbare conceptuele verruiming is echter niet het voor-
naamste manco van Performance in Contemporary Art.
 In overeenstemming met het dominante kunsthistori-
sche vertoog is Wood hyperempirisch. De getrokken lijnen 
zijn uiteindelijk niet meer dan kapstokken om kunstenaars 
en hun werken te classificeren. Wood weet individuele wer-
ken meestal zeer goed te typeren, waarbij de vele foto’s haar 
beschrijvingen efficiënt ondersteunen. Tegelijk bevestigt 
het enkel de indruk dat je, ondanks de discursieve organisa-
tie van het boek, in wezen hebt te maken met een encyclo-
pedisch overzicht, een schijnbaar exhaustieve opsomming 
van namen en titels. Empirische kunstgeschiedenis is ech-
ter geen onschuldige zaak. Ook Woods quasipositivisme is 
selectief  en komt neer op (her)canonisering. De heersende 

Performance met Robbert Morris en Carolee Schneemann in Stage 73, 
Surplus Dance Theater, New York, © Est. Peter Moore/VAGA, NYC,  

foto Peter Moore

Vrijdag 4 oktober 2019, 19:00
Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, 
Rotterdam

–  Noortje de Leij over Benjamin Buchloh en het 
verlangen naar transparantie 

–  Job Floris (Monadnock) over Depot Boijmans 
Van Beuningen en andere transparante 
architectuur

–  Samuel Vriezen over Elfriede Jelinek, Édouard 
Glissant en andere essays in De Witte Raaf 201

Woensdag 9 oktober 2019, 19:00
Wiels Centrum voor Hedendaagse Kunst, Brussel

Caroline Dumalin, Yelena Vanoverbeek,  
Laura Herman en Christophe Van Gerrewey in 
gesprek over de tentoonstelling Open Skies

DE WITTE RAAF
Presentaties De Witte Raaf 201 – Transparantie en opaciteit
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a futuristic journey 
through the world of 
printing

Allard Pierson 
Oude Turfmarkt 127, 
Amsterdam

Exhibition
03.11.19 — 19.01.20

Cmd P for 2079
agalab.nl

AGA LAB PRINTS 60 YEARS
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canon van de performancekunst wordt in Performance in 
Contemporary Art herschreven door de aandacht voor 
niet-westerse praktijken en vergeten vrouwelijke kunstena-
ressen. Voor de jaren vijftig en zestig resulteert dat in een 
genderbalans die er toentertijd niet was: het vroegere artis-
tieke patriarchaat wordt niet gethematiseerd maar retro-
spectief  gecorrigeerd. Passons, maar minder onschuldig is 
dat Wood in het eerste deel enkel de naam van bijvoorbeeld 
Tracy Emin laat vallen, zonder verder bij haar werk stil te 
staan, en bij sociaal gerichte performancepraktijken het 
evenmin nodig vindt om in te gaan op het artistieke activis-
me van Hélio Oiticica en het ondertussen omvangrijke oeu-
vre van Thomas Hirschhorn niet eens vermeldt. Empirisme 
en encyclopedisme veranderen zo in ideologie. Geen cano-
nisering zonder symbolisch geweld, maar wanneer je zon-
der verdere opgave van redenen impliciet ingrijpt in de 
voorlopige canon wordt het wel bijzonder heftig.
 Net als de doorsnee kunsthistoricus is Wood een kunstge-
lovige, wat haar zicht benevelt en onkritisch maakt. Zo ver-
onderstelt ze in het eerste luik voortdurend dat artistieke 
deconstructies van de idee van een authentiek zelf  of  
lichaam een kritische meerwaarde bezitten. Waarin zit ech-
ter precies dat surplus van de performancekunst wanneer 
ook Wood zélf  er en passant op wijst dat begin jaren zeven-
tig de glamrock (Bowie, Roxy Music...) al hoogst intelligent 
speelde met genderclichés? Of  eigentijdser: waarom je nog 
interesseren voor zelf(re)creaties in de sfeer van de kunst 
wanneer ontelbare mensen de praktijk van zelfperformance 
en -simulatie hoogst virtuoos beoefenen? Wood gaat ook 
onkritisch mee met het ogenschijnlijk kritische discours 
van artiesten, wat vooral in het deel over sociale 
performance kunst bijzonder problematisch is. Nergens 
staat ze stil bij de sociaal beperkte samenstelling van het 
kunstpubliek of  de paradox dat utopieën van gemeengoed 
en gelijkwaardigheid tijdelijk gestalte krijgen door en voor 
een publiek van hoogopgeleiden, binnen een macrosociale 
omgeving die alsmaar sterker door ongelijkheid wordt 
gekarakteriseerd. Evenmin thematiseert ze het verschil tus-
sen artistieke praktijken die een zelfgeorganiseerd, subcul-
tureel of  undergroundkarakter bezitten en werk dat finan-
cieel afgedekt binnen instellingen als Tate wordt gemaakt 
en getoond. 
 Wie Performance in Contemporary Art met een bredere cul-
turele blik leest, komt tot de conclusie dat het dringend tijd 
is voor een dialectische kunstgeschiedenis, een die niet 
enkel inzoomt op performatieve praktijken binnen de diver-
se artistieke circuits, maar consequent de wisselwerking 
met de avant-gardes in pop (zie de glamrock), jazz (een van 
dé laboratoria van collaboratieve kunst) of  de sfeer van soci-
ale media karteert. Alleen zo kan ook de meerwaarde van 
performance-kunst reliëf  krijgen. Rudi Laermans

p Catherine Wood, Performance in Contemporary Art ver-
scheen bij Tate in April 2019. ISBN 9781849763110.

Nieuws
Deweer Gallery sluit na veertig jaar de deuren. Deweer 
Gallery in Otegem houdt dit najaar haar laatste tentoon-
stelling: Bye, Bye and Hallo – 40 Years Deweer Gallery. De 
galerie werd in 1979 opgericht door verzamelaar Mark 
Deweer en presenteerde begin jaren tachtig de Duitse Neue 
Wilde en de Italiaanse transavant-garde, met individuele 
tentoonstellingen van onder meer Georg Baselitz, A.R. 
Penck, Rainer Fetting, Enzo Cucchi en Mimmo Paladino. 
Ook Belgische kunstenaars als Panamarenko en Jan Fabre 
vonden er onderdak. Midden jaren tachtig vestigde de gale-
rie zich in een voormalig industrieel pand. In de jaren 
negentig toonde de galerie nog meer kunstenaars met inter-
nationale uitstraling, zoals Ilya Kabakov, Imi Knoebel, 
Aernout Mik, Thomas Ruff, Tony Cragg en Günther Förg. 
Op geregelde basis presenteerde ze thematische groepsten-
toonstellingen. Na een grondige verbouwing besloeg de 
totale tentoonstellingsoppervlakte 1200 m². Geleidelijk 
aan werd de galerie overgenomen door de twee zonen van 
de initiatiefnemer. De laatste, ‘retrospectieve’, tentoonstel-

ling moet een terugblik bieden op de geschiedenis van de 
galerie. Opmerkelijk is dat de volledige collectie, die niet 
minder dan 1.700 werken omvat, te koop wordt gezet, aan 
zogenaamd ‘feestelijke kortingen tot liefst 40%’. De werken 
die niet op de tentoonstelling te bezichtigen zijn, kunnen 
digitaal geraadpleegd worden. Op 15 december, tijdens de 
finissage, maakt de familie Deweer bekend welke galerie 
voor de opvolging zal zorgen en de collectie zal beheren. 
(deweergallery.com)

Art on Paper. Zowel in Brussel als in Amsterdam vindt in 
het najaar een kunstbeurs plaats die zich richt op heden-
daagse tekenkunst. Art on Paper Amsterdam loopt van 26 tot 
29 september in de Westergasfabriek met presentaties door 
35 hoofdzakelijk Nederlandse galerieën. (artonpaper 
amsterdam.nl)
 Van vr 25 tot zo 27 oktober vindt de Brusselse beurs Art 
on Paper plaats in Bozar. Er zijn veertig solotentoonstellin-
gen te zien, voorgesteld door evenveel galerieën, met uiteen-
lopend werk van kunstenaars als Jacqueline Mesmaeker, 
Luc Deleu, Alice Anderson of  Vincent Geyskens. Een aparte 
plaats krijgt het werk van Timo van Grinsven, aan wie de 
Eeckman Art Prize 2019 voor hedendaagse tekenkunst 
wordt toegekend. De jury apprecieerde in zijn werk de 
open, humoristische en onconventionele houding tegen-
over tekenkunst. Om zijn vijfde verjaardag te vieren lan-
ceert Art on Paper van 22 tot 27 oktober tevens de Brussels 
Drawing Week. Meer dan twintig Brusselse kunstinstellin-
gen nemen deel. Naast tentoonstellingen omvat het pro-
gramma kunstenaarsontmoetingen, lezingen en perfor-
mances. (artonpaper.be)

Antwerp Academy Art Book Fair. Za 19 oktober vindt 
van 10 tot 18u de zesde editie van de Antwerp Academy 
Art Book Fair plaats in de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen. Meer dan 120 standhouders 
uit binnen- en buitenland bieden kunstboeken en kunste-
naarspublicaties aan uit de twintigste en eenentwintigste 
eeuw. De beurs bestaat uit de secties PAST (met modern 

antiquarisch materiaal), PRESENT (met hedendaagse uit-
gevers) en FUTURE met de gedrukte output van Belgische 
kunsthogescholen. Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen, Mutsaardstraat 31 & Venusstraat 36, 
2000 Antwerpen. (aaartbookfair.be)

Wissels
Joost Declercq is niet langer directeur van Museum 
DhondtDhaenens. Een aantal maanden voordat hij met 
pensioen zou gaan, vertrekt directeur Joost Declercq bij 
Museum Dhondt-Dhaenens. Volgens de Stichting mevrouw 
Jules Dhondt-Dhaenens gaat het niet om een ontslag. 
Declercq, die sinds 2005 zijn functie bij het museum uitoe-
fende, werd herhaaldelijk geconfronteerd met de afwijzing 
van een bouwaanvraag voor de renovatie en uitbreiding 
van het museum in Deurle, waar ook buurtbewoners zich 
tegen kanten. Om het voortbestaan van het museum te ver-
zekeren wilde Declercq naar een andere locatie trekken. Dat 
strookte niet met de visie van de raad van bestuur, die het 
museum onder alle omstandigheden in Deurle wil houden. 
Het museum gaat op zoek naar curatoren of  een nieuwe 
directeur om het artistieke beleid in de toekomst te verzeke-
ren. (museumdd.be)

Floor van Spaendonck wordt nieuwe directeur 
Bureau Europa. Bureau Europa, het platform voor archi-
tectuur en design in Maastricht, stelt vanaf  1 oktober Floor 
van Spaendonck aan als directeur/bestuurder. Ze volgt 
Saskia van Stein op die de functie uitoefende sinds 2014. 
Van Spaendonck werkte eerder bij Het Nieuwe Instituut en 
was tot voor kort directeur bij Cinekid Festival. Bureau 
Europa werd in 2006 opgericht als NAi Maastricht, een 
dependance van het voormalige Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) in Rotterdam. Sinds 2013 opereert de orga-
nisatie onafhankelijk waarbij ze zich primair richt op de 
gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-
Rijn. (bureau-europa.nl)

Stijn Maes is nieuwe coördinator Frans Masereel 
Centrum. In augustus is curator, docent en kunstcriticus 
Stijn Maes aangesteld als coördinator van het Frans Masereel 
Centrum in Kasterlee. De voorbije zes jaar was Maes verbon-
den aan PXL-MAD School of  Arts (Hasselt) als opleidingsco-
ordinator Vrije Kunsten en docent. Als drijvende kracht ach-
ter de Hasseltse kunstruimte KRIEG organiseerde hij 
solotentoonstellingen van onder meer Pauline Curnier 
Jardin, Andrew Norman Wilson en Emmanuelle Quertain. 
In 2018 was hij co-redacteur van de catalogus van de eerste 
editie van de Biënnale van Riga (samengesteld door Katerina 
Gregos) en in 2019 stond hij als co-curator van de eerste col-
lectiepresentatie van Parcum (Leuven) in voor het luik 
hedendaagse kunst. (fransmasereelcentrum.be)

Lezingen
Architectuurlezingen in Bozar. Di 24 september om 
19u spreekt Adrien Verschuere over zijn architectenprak-
tijk BAUKUNST, als opening van de tentoonstelling 
Performance & Performativity. Di 5 oktober om 19u lezing 
door het collectief  StudioBASAR over architectuur als mid-
del voor sociale verandering. Di 22 oktober om 20u lezing 
door David Chipperfield. Di 19 november om 20u lezing 
door Go Hasegawa. Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. 
(bozar.be)

Lezingen in L’iselp. Di 24 september om 18u kunsthisto-
ricus Tarquin Sinan over het werk van Richard Long. Di 15 
oktober om 18u Julien Annart over de esthetiek van video-
spelen uit de jaren zeventig (Pac-Man, Space Invaders, 
Breakout...) en hoe ze tot op heden voortleven in onze ver-
beelding. Wo 6 november om 19u30 presenteert kunste-
naar Clara Thomine een lezing performance over de Franse 
negentiende-eeuwse vergeten wetenschapper Claire 

 Markt 1, Middelburg
 (www.vleeshal.nl)

Vleeshal Centrum voor hedendaagse kunst

wo-vrij 13: 00-17: 00 
za-zo 11: 00-17: 00

 Pieter Slagboom
(29.09.-15.12.19)

Curator:  
Julia Geerlings
Opening:   
28.09.2019 
17: 00-19: 00

   AS  LONG  AS THE  
    POTATOES  GROW

(Vleeshal Kunstprijs)

Timo van Grinsven, Die natur glaubt mir, 2019
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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) 

Dulle Griet: rebellie – provocatie – 
wanhoop – feminisme
Kasper De Vos, Kati Heck, Laure Prouvost, 
Tracey Rose, Pipilotti Rist, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Erik van Lieshout  
Tentoonstellingsvormgeving: Karl Philips 
en Sietske Van Aerde.

Locaties:
LLS Paleis, Paleisstraat 140, 

2018  Antwerpen
Antwerp Art Pavillion, Hanzestedenplaats 

15, 2000 Antwerpen
Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, 

2000 Antwerpen
Opening 05/10, 15:00–19:00
05/10–08/12
Van donderdag tot zondag van 14:00–18:00, 
in het Maagdenhuis van 13:00-17:00

Middelheim-
museum

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

www.middelheimmuseum.be
September: 10:00-19:00

October-November: 10:00-17:00
Earthbound
Ana Mendieta

t/m 22/09
They are looking at us,  
we are looking at them
Ria Pacquée

t/m 22/09
New Collection Pavilion

Opening: 12/10

marionde  
cannière 

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

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

Notes of a Housepainter
Sarah Smolders

t/m 12/10
Anna Godzina

03/11–09/12

Axel Vervoordt 
Gallery

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

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

Romanesque FACADES
Markus Brunetti

t/m 23/11
Brick Sculptures
Per Kirkeby

t/m 22/02/20
Frieze Masters [Stand B1]

02/10–06/10

Tim Van Laere 
Gallery

Jos Smolderenstraat 50, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17

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

The Villagers
Rinus Van de Velde

t/m 12/10
FIAC, Paris

16/10–20/10
Live Forever

24/10–30/11

Keteleer 
 Gallery

Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20

www.keteleer.com
wed–sun, 10:00–18:00

Leo Copers
t/m 13/10

Opening “Bremdonck”
Bredabaan 93 - Brasschaat
Antoine Roegiers
12/10

Art on Paper – BOZAR
Fabien Mérelle

25/10–27/10
ROA

Opening: 19/10

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) 
5 Minutes / 1940
Christine Clinckx

Opening: 26/09, 17:00
27/09–26/10

Positions Berlin
Christine Clinckx, Benoît Felix, Fred 
Michiels, Johannes Ulrich Kubiak

t/m 15/09
Art Den Haag
Benoît Felix, Nick Hullegie, Fred Michiels, 
Johannes Ulrich Kubiak

01/10–06/10
All about Stacking
Christian Van Haesendonck, Dries Van 
Laethem, Fran Van Coppenolle, Leendert 
Van Accoleyen, Liesbeth Henderickx, 
Robert Soroko and Simon Masschelein

Brought together by Hans Theys
Opening: 07/11, 17:00
08/11–07/12

Tommy 
 Simoens

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

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

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

+32 (0)3 216 16 26
www.zeno-x.com

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

Dear deer ,
Dirk Braeckman

t/m 19/10
Hyun-Sook Song

Opening: 26/10
30/10–14/12

Antwerp
Art
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Mohant. Di 19 november om 18u spreekt kunsthistoricus 
Véronique Bouillez over de evenwaardige rol die het 
Bauhaus aan vrouwelijke ontwerpers toekende en het para-
doxaal genoeg gemarginaliseerde werk van bijvoorbeeld 
Anni Albers, Marianne Brandt, Katt Both of  Gunta Stölzl. 
L’iselp programmeert in het najaar ook reeksen over verza-
melaars en verzamelen, over kunst tussen 1989 en 2001, 
over de droom van een universele taal en over klank in de 
schilderkunst. L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel. 
(iselp.be)

Colloquium – Architectuur verbindt. Het Vlaams 
Architectuurinstituut organiseert binnen Het Festival van 
de Architectuur, dat loopt in Gent van 21 tot 27 september, 
op do 26 september vanaf  9u een Colloquium over de toe-
komstige uitdaging om binnen de stad met minder ruimte 
creatief  om te gaan. De dag wordt begonnen met een lezing 
door het multidisciplinaire collectief  Assemble Studio, dat 
in 2015 de Turner Prize ontving. Vooruit, Sint-Pieters-
nieuw straat 23, 9000 Gent. (festivalvandearchitectuur.be)

Lezingen in Het Nieuwe Instituut. Do 26 september om 
19u30 Queer Houses and Places, Dwars door het archief, een 
avond over plaatsen die voor queers zijn ontworpen, over 
queer-ontwerpers en over plekken die de queer-gemeen-
schap zich heeft toegeëigend, met archivaris Alfred Marks, 
onderzoeker Dirk van den Heuvel (Jaap Bakema Study 
Centre) en Aad Koster die honderd jaar Rotterdamse 
queer-geschiedenis onderzocht. Za 28 september om 20u 
bespreken Romke Faber (designer), Dan Hassler-Forest 
(assistent-professor culturele theorie, Universiteit Utrecht) 
en Emma Westenberg (videoregisseur) onder de titel For the 
Record: Designing Realities de rol die set- en modeontwerp 
speelt bij de vorming van een (politiek) wereldbeeld aan de 
hand van recente video’s van onder andere Janelle Monáe 
en Taylor Swift. Do 10 oktober om 20u Iconic Houses 
door Pavel Kuznetsov, directeur van het Staatsmuseum van 
Konstantin, en Viktor Melnikov over het Melnikov Huis in 
Moskou. Za 12 oktober om 14u What you don’t see, een sym-
posium over de invloed en potentie van duisternis met 
onderzoeker Ramon Amaro, kunstenaar Helga Schmid, 
ontwerper Leanne Wijnsma en kunstenaar Marjolijn 
Dijkman. Do 17 oktober om 20u binnen het onderzoeks-
project Vertical Atlas Futures.gcc over de Arabische 
Golfstaten en hoe zij zich positioneren als digitale corporate 
service platforms, over de functie daarin van futuristische 
architectuur, megacities en artificiële toekomst. Do 24 okto-
ber om 17u houdt conservator Ellen Smit de lezing De kopie: 
de toepassing van recyclingprincipes in de ontwerp- en architec-
tuurpraktijk. Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 
Rotterdam. (hetnieuweinstituut.nl)

JAPlezingen in Bozar. Wo 2 oktober om 20u spreekt 
Denys Riout (professor-emeritus moderne en hedendaagse 
kunst aan de universiteit Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) 
onder de titel Portes closes et œuvres invisibles over de beteke-
nis van oeuvres die door de kunstenaar bewust onzichtbaar 
werden gemaakt. Za 26 oktober om 10u30 spreekt kunst-
historicus Margaux Van Uytvanck over vier sleuteltentoon-
stellingen van Marcel Broodthaers tussen 1964 en 1976. 
Op hetzelfde moment is er een lezing van Dorothée Divivier 
over de invloed van de punkbeweging op de visuele cultuur 
in Europa in de tweede helft van de jaren zeventig. Bozar, 
Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

Transparantie en opaciteit – Witte de With en Wiels. 
Naar aanleiding van editie 201 presenteert De Witte Raaf  
vr 4 oktober om 19u een avond over transparantie en opa-
citeit in Witte de With. Noortje de Leij spreekt over Benjamin 
Buchloh en zijn verlangen naar transparantie, Job Floris 
(Monadnock) over Depot Boijmans Van Beuningen en 
andere transparante architectuur, Samuel Vriezen over 
Elfriede Jelinek, Édouard Glissant en andere essays uit de 
laatste editie. Witte de With Center for Contemporary Art, 
Witte de Withstraat 50, Rotterdam. Do 4 oktober om 19u 
wordt het nummer voorgesteld bij Wiels en in verband 
gebracht met de lopende tentoonstelling Open Skies. 
Sprekers zijn Caroline Dumalin, Jelena Vanoverbeek, Laura 
Herman en Christophe Van Gerrewey.

Symposium Spinoza & the Arts – West Den Haag. West 
Den Haag organiseert vr 4 en za 5 oktober een tweedaags 
symposium over de status van individuele en intellectuele 
vrijheid teruggrijpend op het denken van Spinoza. Sprekers 
zijn Moira Gatens (AU), Beth Lord (CA), Katja Diefenbach 
(DE), Mogens Laerke (DK), Andrea Sangiacomo (IT), Torkild 
Thanem (SE) en moderator is Baruch Gottlieb (CA). West 
Den Haag, Lange Voorhout 102. (westdenhaag.com)

Lezing P/////AKT. Zo 13 oktober een lezing door Marie 
Nerland en Nickel van Duijvenboden als onderdeel van de 
tentoonstelling Dear Sides van Katja Mater. P/////AKT, 
Zeeburgerpad 53, Amsterdam. (pakt.nu)

Archipellezingen. Zo 13 oktober om 11u architectuur-
historicus Gilbert Decouvreur over de Finse architect Alvar 
Aalto (1898-1976) en zijn samenwerking met Jean Sibelius 
naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1939 in 
New York. Do 17 oktober om 20u een lezing door kunsthis-
toricus en Bauhausexpert Magdalena Droste. Do 21 novem-
ber om 20u architectuurfotograaf  Filip Dujardin over eigen 
werk. Meer info archipelvzw.be.

De Ateliers: Artist Talks. De Ateliers presenteert een 
reeks Artist Talks telkens op dinsdag om 17u30: 15 oktober 
Lily van der Stokker, 22 oktober Melanie Bonajo, 29 okto-
ber Anthea Hamilton. De Ateliers, Stadhouderskade 86, 
Amsterdam. (de-ateliers.nl)

De Pont – lezingen. Tijdens de maandelijkse avondschool 
behandelt Marie-José Eijkemans een verband tussen twee 
kunstenaars uit de vaste collectie, op basis van de publicatie 
Verwantschappen. Do 17 oktober Wat verbindt Luc Tuymans 
met Jan Andriesse?, do 21 november Wat zegt Tacita Dean over 
Lothar Baumgarten? Telkens om 18u45 in De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg. (depont.nl)

Lezing over Paul De Vylder in Vandenhove. Vr 8 novem-
ber om 18u30 verzorgt Bart Verschaffel een lezing met als titel 
‘Monkey Business.’ Helden en nimfen in het werk van Paul De 
Vylder, naar aanleiding van de publicatie en tentoonstelling 
van het fotogliefen-project Les Demoiselles de Saint Antoine. 
Vandenhove, Rozier 1, Gent. (ugent.be/vandenhove)

Urban Interventions 
September 4-8
 
Exhibition 
October 19-27 M
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CO-MACHINES
Featuring Melissa Jin (AU/BE), PINKCLOUD.DK (INT), 
Takehito Etani (JP) and more.

Intervening the life of the alternative, grassroot 
and DIY with an independent spirit. Co-Machines 
seeks out approaches and strategies to complement 
established urbanplanning and city-building. 

Onomatopee 171

ABONNEMENT: € 30 

ABONNEMENT + BOEK: € 44 
(verzendingskosten inbegrepen)

Encyclopedie van de fictieve 
kunstenaars. Van 1605 tot heden       
Samenstelling: Koen Brams
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam/
Antwerpen, 2000

DE WITTE RAAF
ABONNEER OP

Overschrijving op naam van vzw De Witte Raaf,  
op rekening nummer BE33 4222 1816 1146 / 
NL73 TRIO 0784 9288 35 met vermelding 
van uw naam, adres, e-mailadres en mededeling 
‘Abo DWR’, of  betaal met paypal via de website 
www.dewitteraaf.be 
Meer info: thomas@dewitteraaf.be

Janelle Monáe, still uit de clip Pynk
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

ALIAS – Aalst anders bekeken
❑ ‘ALIAS, een stadstentoonstelling van 
Netwerk Aalst’ – Omar A. Chowdhury, 
Ria Pacquée, Wendy Morris, Tai Shani, 
Daniela Ortiz, Bianca Baldi… [28/9 tot 
1/12] 

Antwerpen

Antwerp Art Pavilion 
❑ ‘Dulle Griet: rebellie-provocatie-
wanhoop-feminisme’ – Kasper De Vos, 
Kati Heck, Laure Prouvost, Tracey Rose, 
Pipilotti Rist, Anne-Mie van Kerckhoven, 
Erik Van Lieshout [5/10 tot 8/12] 

Art gallery De Wael 15
❑ John Van Oers [tot 13/10] 
❑ Stéphanie Leblon / Yumiko Yoneda 
[20/10 tot 17/11] 

Artelli Gallery
❑ Jesse Willems [tot 19/10] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Romanesque FACADES’ – Markus 
Brunetti [tot 23/11]  
❑ ‘Brick Sculptures’ – Per Kirkeby [tot 
22/2/2020] 

B scene
❑ Michel Verjux [5/10 tot 12/1/2020] 

Bernaerts Gallery
❑ ‘No More Shall We Part / Nick Cave 
and the Bad Seeds. 14 paintings 17 years 
later’ – Stefanos Rokos [tot 23/9] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘5 Minutes / 1940’ – Christine Clinckx 
[27/9 tot 26/10]  
❑ ‘All about Stacking’ – Christian Van 
Haesendonck, Dries Van Laethem, Fran 
Van Coppenolle, Leendert Van Accoleyen, 
Liesbeth Henderickx, Robert Soroko, 
Simon Masschelein [8/11 tot 7/12] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Photobook Belge – de ontwikkeling 
van het Belgische fotoboek, van het 
midden van de 19e eeuw tot vandaag’ 
[tot 6/10] ❑ ‘Maan/ Moon’ [tot 6/10] 
❑ ‘Rebel lives. The Lord Resistance 
Army from the Inside’ [tot 6/10] 
❑ Stephan Vanfleteren [25/10 tot 
1/3/2020] 

Galerie Annette De Keyser
❑ Lore Vanelslande [26/10 tot 29/2/2020] 
❑ ‘Resonance Room 6’ [26/10 tot 
29/2/2020] 

Galerie Annie Gentils
❑ Marie Cloquet – Traveling Light [tot 
20/10] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ Daan Van Golden [tot 26/10] 

Keteleer Gallery
❑ Leo Copers [tot 13/10] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Family Fictions’ [tot 8/12]  
❑ Sol Calero [tot 8/12]  
❑ ‘STRT Kit #5: Objects vs. Things’ – 
Valentin Cernat, Pierre Coric, Lola 
Daels, Maxim Ryckaerts, Eva Van 
Tongeren [tot 6/10]  
❑ ‘De keuze van Anne-Mie Van 
Kerckhoven: Gerard Herman en Sine Van 
Menxel’ [19/10 tot 8/12] 

LLS Paleis
❑ ‘Dulle Griet: rebellie-provocatie-
wanhoop-feminisme’ – Kasper De Vos, 
Kati Heck, Laure Prouvost, Tracey Rose, 
Pipilotti Rist, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Erik van Lieshout [5/10 tot 8/12] 

M HKA
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘INBOX: Flexboj & L.A. – Release 
Superstars Magazine n°2’ [tot 29/9] 
❑ ‘MQ’ – Narcisse Tordoir [tot 5/1/2020] 
❑ ‘”40 jaar Installaties” 1979-2019 
(Viering)’ – Guillaume Bijl [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Lost & Found North-7 
Expedition’ [tot 5/1/2020]  
❑ ‘I would prefer not to’ – Nick Lodgers 
[tot 13/10] ❑ ‘Gravity Control’ – Dimitri 
Venkov [21/9 tot 5/1/2020] 

Maagdenhuis
❑ ‘Dulle Griet: rebellie-provocatie-
wanhoop-feminisme’ – Kasper De Vos, 
Kati Heck, Laure Prouvost, Tracey Rose, 
Pipilotti Rist, Anne-Mie van Kerckhoven, 
Erik Van Lieshout [5/10 tot 8/12] 

Marion de Cannière 
❑ ‘Notes of a Housepainter’ – Sarah 
Smolders [tot 12/10]  
❑ Anna Godzina [3/11 tot 1/12] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘Cool Japan’ [18/10 tot 19/4/2020] 

Middelheimmuseum
❑ ‘They are looking at us, we are looking 
at them’ – Ria Pacquée [tot 22/9] 
❑ ‘Earthbound’ – Ana Mendieta [tot 
22/9] 

Ruimte Morguen
❑ ‘Het geduld van de aarde’ – Paul 
Rigaumont [tot 19/10] 

Shoobil galerie
❑ Florian Mertens [tot 13/10] 
❑ Johannes Ulrich Kubiak [20/10 tot 
24/11] 

Tim Van Laere Gallery
❑ ‘The Villagers’ – Rinus Van de Velde 
[tot 12/10]  
❑ ‘Live Forever’ [24/10 tot 30/11] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Dear deer,’ – Dirk Braeckman [tot 
19/10]  
❑ Hyun-Sook Song [30/10 tot 14/12] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘J.B. On The Rocks’ – Jo De Smedt 
[tot 20/10] 

Brugge

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

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
❑ ‘’Le Petit Cercle Bruxellois’ 
SCULPTURE PARK DOMESTICA – A 
selection of artists from Brussels’ [tot 
2/11] 

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Designing the Night’ [tot 29/9] 
❑ ‘Spaces. Interior design evolution’ [tot 
3/11] 

Botanique
❑ ‘Perp Walk’ – Léa Belooussovitch [tot 
13/10] ❑ ‘The sky is on fire’ – 
Emmanuel Van der Auwera [tot 3/11] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Fresco door Farm Prod.’ 
[tot 31/10] ❑ ‘Incarnations. African Art 
as Philosophy’ [tot 6/10] ❑ ‘EU MIES 
AWARD 2019’ [tot 17/11] ❑ ‘Pushing 
the Limits of Mobility. Roald Amundsen 
en het tijdperk van de poolverkenners’ 
[tot 13/10] ❑ ‘BAUKUNST. 
Performance & Performativity’ [25/9 tot 
5/1/2020] ❑ ‘Free’ – Yves Zurstrassen 
[26/9 tot 12/1/2020] ❑ Brancusi [2/10 
tot 12/1/2020] 

CBR building | Fosbury&Sons
❑ ‘Die Plek: Whatness’ – Peter Fraser 
[tot 5/10] 

CENTRALE for contemporary art
❑ Claire Andrzejczak [tot 27/10] 
❑ Roger Ballen – Ronny Delrue [14/11 
tot 14/3/2020] 

CIVA Stichting
❑ ‘Kinderstad’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Negotiating Ungers — the aesthetics 
of sustainability’ [tot 22/9] 
❑ ‘Alternative Histories’ [tot 29/9] 
❑ ‘Designcollectie’ [tot 29/9] 
❑ ‘Architects at Play’ [18/10 tot 
9/2/2020] 

Etablissement d’en face projects
❑ ‘Sins of Idealism’ – Stefan Vercammen 
[tot 20/10] 

Fondation A Stichting
❑ ‘Summer Light’ – Henry Wessel [22/9 
tot 15/12] 

Galerie Greta Meert
❑ ‘Di fuochi e accesi sensi: painting – 
group exhibition’ [tot 19/10] 

Hopstreet
❑ ‘Lode’ – Jonathan Callan [tot 26/10] 
❑ ‘Window: year project Egon Van 
Herreweghe – part 1’ [tot 26/10] 

Husk Gallery
❑ ‘ Faciality: Beyond the Silk Road’ – 
Inge H. Schmidt [tot 26/10] 
❑ ‘Fair Encounters’ – Dirk Eelen [10/11 
tot 21/12] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘BABEL’ – Brendan Fernandes, Susan 
Hiller, Marianne Mispelaëre, Meggy 
Rustamova, Zineb Sedira… [tot 14/12] 

Jan Mot
❑ ‘I AM, AM I?’ – Paul Thek [tot 26/10] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. The Originals. De 
meesterwerken van Pieter Bruegel de 
Oude in de KMSKB’ [tot 31/12] 
❑ ‘Dalí & Magritte. Twee iconen van het 
surrealisme in dialoog’ [11/10 tot 
9/2/2020] ❑ ‘Me Somewhere Else’ – 
Chiharu Shiota [11/10 tot 9/2/2020] 

La Loge
❑ ‘Palais de Justice’ – Carey Young [tot 
12/10] 

Maison des Arts
❑ ‘Who are you? Une exposition sur le 
portrait à travers les époques’ – Jef 
Lambeaux, Godefroid Devreese, Michel 
Auder, Dirk Braeckman, Bernard 
Plossu… [tot 1/12] 

Meessen De Clercq
❑ ‘A lume spento’ – Caudio Parmiggiani 
[tot 19/10] ❑ ‘Chinese Whispers #7: 
Wilfredo Prieto’ [tot 19/10] 

Mendes Wood DM
❑ Matthew Lutz-Kinoy [tot 26/10] 

Schönfeld Gallery
❑ ‘Oogoloo onoeogoroo’ – Bart Baele 
[tot 26/10] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘sorted, resorted’ – Gabriel Kuri [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Open Skies’ – Luiza 
Crosman, Helen Dowling, Toon Fibbe, 
Naïmé Perrette, Leander Schönweger, 
Emmanuel Van der Auwera, Jelena 
Vanoverbeek [27/9 tot 5/1/2020] 

Xavier Hufkens
❑ Zhang Enli [tot 19/10] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Tu t’alignes ou on t’aligne’ – Teresa 
Margolles [28/9 tot 5/1/2020] ❑ ‘Tenir à 
l’oeil’ – Marc Buchy [28/9 tot 5/1/2020] 
❑ ‘Het Kleine Museum: Werk, vrije tijd, 
rust: een recht … !?’ [28/9 tot 3/5/2020] 

Musée de la Photographie
❑ ‘Roman-photo, en collaboration avec le 
Mucem’ [tot 22/9] ❑ ‘Pays de papier. 
Les livres de voyage’ [tot 22/9] 
❑ ‘Splendide isolement. Collection Bruno 
Vermeersch’ [tot 22/9] ❑ ‘Galerie du 
Soir: Laure Winants’ [tot 22/9] ❑ ‘Boîte 
noire: Noor présente Tanya Habjouqa, 
Francesco Zizola, Pep Bonet’ [tot 22/9] 
❑ ‘Arme de classe. La photographie 
sociale et documentaire en France et en 
Belgique. Exposition conçue par le 
Centre Pompidou’ [28/9 tot 19/1/2020] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘Interiors’ – Philip Van Isacker en 
Gerd Ververs [tot 6/10] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘Kamgurkistan. De grenzen van de 
ernst’ [5/10 tot 26/1/2020] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Schöne Sentimenten. Collectie MDD, 
Matthys-Colle, Cooreman en andere 
private collecties’ [tot 29/9] 
❑ ‘Moore\’s Bad & Better Mundi’ – 
Nástio Mosquito [13/10 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Let s Play It By Ear’ – Nadia Naveau 
[13/10 tot 12/1/2020] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Eine kritische Bestandsaufnahme der 
IKOB Sammlung’ – Maria Hasemeier-
Eulenbruch, Irmel Kamp, Lili Dujourie, 
Marie-Claire Krell, Chloé Op de Beeck… 
[tot 29/9] ❑ ‘IKOB – Art prize for 
feminist art’ [23/10 tot 19/1/2020] 

Genk

C-mine
❑ ‘A School of Schools / 4de Istanbul 
Designbiënnale 2018: de relatie tussen 
design en onderwijs’ [tot 29/9] 
❑ ‘Stadstriënnale SCREEN IT’ – Wolf 
Vostell, Tabita Rezaire, Cory Arcangel, 
Carla Gannis, Emilie Brout en Maxime 
Marion, Tabor Robak… [5/10 tot 
5/1/2020] 

Gent

AP’ART
❑ ‘Verticaal-Horizontaal’ – Luc Peire 
– Michel Seuphor [13/10 tot 17/11] 

BARBÉ-URBAIN
❑ ‘’Alloo’ Alloo’ – Roeland Tweelinckx / 
Just Quist [tot 20/10] 

Croxhapox
❑ ‘THE THIRD LANDSCAPE – a forum 
for art practice exchange of artists who 
question the mechanisms of control and 
the forces behind cultural hygiene and 
normalization’ [1/10 tot 31/12] 

Design Museum Gent
❑ ‘Hybrid Heads, een project van 
Daniela Dossi en Manoeuvre’ [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Ensembles’ – Henry van de 
Velde, Huib Hoste, Alfred Hendrickx, 
Jules Wabbes [tot 5/1/2020] ❑ ‘Belgian 
Design: Generous Nature’ [tot 29/9] 
❑ ‘Dieren op maat. Design tussen mens 
en dier’ [tot 29/9] ❑ ‘Off the Grid. 
Belgisch grafisch ontwerp uit de jaren 60 
en 70 door de ogen van Sara De Bondt’ 
[25/10 tot 16/2/2020] ❑ ‘Lina Bo Bardi 
Giancarlo Palanti. Studio d’Arte Palma 
1948-1951’ [25/10 tot 16/2/2020] 

Galerie Jan Dhaese
❑ ‘Joyrides’ – Hedwig Brouckaert [tot 
13/10] ❑ Ingrid Castelein [3/11 tot 15/12] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Une histoire de solitude’ – Jean De 
Groote [tot 19/10] ❑ ‘Fotokabinet: Bomen 
in beeld’ – Kathleen Ramboer [tot 9/10] 

Herbert Foundation
❑ ‘Distance Extended / 1979 – 1997. 
Part I. Works and Documents from 
Herbert Foundation’ – John Baldessari, 
Dan Graham, Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Bruce Nauman,  
Jan Vercruysse, Didier Vermeiren,  
Franz West, … [20/10 tot 7/6/2020] 

Kiosk
❑ ‘Body Present’ – Susana Pilar [21/9 
tot 17/11] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘UNTITLED (VOOR CONSTANTIN)’ 
– Mario De Brabandere [29/9 tot 3/11] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Spatial Intervention KHG#01’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Endless Exhibition’ – Prem 
Krishnamurthy [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Crisis of Masculinity’ – Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Unreliable sources’ – 
Steve Van den Bosch [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Everything in this world has two 
handles’ – Rudy Guedji [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Housebroken’ – Nina Beier [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Apparatus 22’ [tot 31/10] 
❑ ‘Tot In De Stad!’ [tot 31/12] 
❑ ‘La Fabrique d’un Singlescreen’ 
– Joëlle Tuerlinckx [20/9 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Caritas for Freespace / Unless Ever 
People’ – Architecten de vylder vinck 
taillieu [20/9 tot 24/11] 
❑ Saddie Choua [1/10 tot 31/12] 
❑ Elke Van Kerckvoorde [1/10 tot 31/12] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12/2020] ❑ ‘Verborgen Werelden 
– Permanente collectie’ [tot 30/12/2020] 
❑ ‘Bloedtest. Genetische en artistieke 
manipulaties’ [tot 20/10]  
❑ ‘Het Transsylvanië Archief – Agent 
N37 en het yetidossier’ – Marta Volkova 
& Slava Shevelenko [tot 20/10] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 31/12] 
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 

[tot 31/12] ❑ ‘De Pantoloog (danke 
Schön)’ – Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Verticals’ – Ria 
Verhaeghe [tot 21/10/2022] ❑ ‘Van 
Bosch tot Tuymans: een vitaal verhaal. 
Herinrichting van de vaste collectie’ [tot 
31/12] ❑ ‘MSK en S.M.A.K. Heen & Terug 
– n.a.v. 20 jaar S.M.A.K. ‘Wirtschafts- 
werte’ (1980) / ‘Le Décor et son Double’ 
(1986 & 2011) / ‘The Aeromodeller’ 
(1969-1971)’ – Joseph Beuys, Daniël 
Buren, Panamarenko [tot 29/9] 

SMAK
❑ ‘De Collectie (1). Highlights for a 
Future’ [tot 29/9] ❑ ‘De Vrienden v/h 
S.M.A.K. – NEIN WEIL WIR’ – Ariane 
Loze [tot 20/10] ❑ Ciprian Muresan 
[18/10 tot 19/1/2020] 
❑ ‘Correspondences – Ronny Delrue in 
dialoog’ [25/10 tot 19/1/2020] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘Open Oproep. 20 jaar architectuur in 
publieke opdracht’ [20/9 tot 31/10] 
❑ ‘Levens in gedeelde boeken: Joachim 
Esberg en Willy Roggeman’ [8/11 tot 
30/11] ❑ ‘Monkey Business’ – Paul De 
Vylder [9/11 tot 16/11] 

Zebrastraat
❑ ‘NTAA’19 (New Technological Art 
Award editie 2019)’ [2/11 tot 24/11] 

Grimbergen

Volkssterrenwacht Mira
❑ ‘Lawrence Weiner: Stars don’t stand 
still in the sky’ [18/10 tot 3/12] 

Hasselt

CIAP
❑ ‘Incendio’ – Antonio Vega Macotela 
[6/10 tot 8/12] ❑ ‘URS GEEST’ – Casper 
Fitzhue & Bart Van Dijck [6/10 tot 8/12] 

Corda Campus
❑ ‘Stadstriënnale SCREEN IT’ – Jonas 
Lund, Arvida Byström, Nam June Paik, 
Bart Stolle, Anahita Razmi, Tony 
Oursler… [5/10 tot 5/1/2020] 

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘Interludium’ – Karin Borghouts [22/9 
tot 24/11] ❑ ‘Without the first, the 
second will not be there – Over het 
digitale omvormen en analoog 
her-bekijken van nieuwe technieken’ 
[22/9 tot 24/11] ❑ ‘La Cara del Tango’ 
– Malou Swinnen [22/9 tot 24/11] 
❑ ‘memymom’ – Lisa De Boeck & 
Marilène Coolens [22/9 tot 24/11] 

KRIEG
❑ ‘Jason’s Room’ – Ann Hirsch [30/9 tot 
16/11] 

Z33
❑ ‘FORMAT 2019 – Laureaten’ [tot 24/11] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ ‘Design on air’ [tot 13/10] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘Les Abeilles de l’Invisible’ – Ricardo 
Brey, Jean-Marie Bytebier, Maurice 
Blaussyld, Thierry De Cordier, Fabrice 
Samyn, Jose Maria Sicilia… [29/9 tot 
12/1/2020] 

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Acquisitions 2018-2019’ [tot 29/9] 
❑ ‘Gustave Marchoul, autour d’une 
donation’ [tot 29/9] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Wintrum Frod’ – Orla Barry en Els 
Dietvorst [tot 3/11] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Mailart: Ko de Jonge / Presentatie 
van ‘Ballustrada’, literair tijdschrift voor 
poëzie en mailart’ [tot 27/10] 
❑ ‘Inflatable’ – Stan Wannet [tot 27/10] 
❑ ‘Coupee Collage Collective / BCC#1. 
Belgian Contemporary Collages @
Verbeke Foundation’ – Wim Maes, David 
Boon, Eva Vermeiren, Thijs van der 
Linden, Annelies Vanoost, Frederic 
Castiau, Jolien De Roo, Dirk Van [tot 
27/10] ❑ ‘Collage museum: Nieuwe 
aanwinsten’ [tot 27/10] ❑ ‘COMING 
FULL CIRCLE’ – Peter Beyls [tot 
27/10] ❑ ‘Ursonate First Movement’ – 
Jack Ox [tot 27/10] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk – Paardenstallen
❑ Tinus Vermeersch & Santiago Borja 
[tot 6/10] ❑ ‘Landscapes II’ – Sara 
Bjarland, Stijn Cole, Meggy Rustamova, 
Jonas Vansteenkiste, Alexander 
Stragier… [20/10 tot 15/12] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ ‘Entre chien et loup’ – Kiki Smith 
[5/10 tot 23/2/2020] 

Leuven

M van Museum Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
30/5/2021] ❑ ‘M-collectie. Verzamelen 
is een kunst’ [tot 19/4/2020] 
❑ ‘M-collectie. De kracht van beelden’ 
[tot 19/4/2020] ❑ ‘Waanzin – Students 
at M’ [tot 24/1/2020] ❑ ‘Burotica’ 
– Aleksandra Chaushova [tot 3/11] 
❑ ‘M-collectie. De taal van het lichaam’ 
[tot 19/4/2020] ❑ ‘Borman en Zonen’ 
[20/9 tot 26/1/2020] ❑ Béatrice Balcou 
[20/9 tot 27/1/2020] ❑ Nel Aerts [25/10 
tot 23/2/2020] 

Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid
❑ ‘Enter Me’ – Karolina Halatek [26/9 
tot 27/9] ❑ ‘Into a Silent World/Sunrise’ 
– Sebastián Díaz Morales [26/9 tot 27/9] 

❑ ‘Talk with Dust’ – Sebastián Díaz 
Morales [16/10 tot 15/12] ❑ ‘Flashlight 
Equipment’ – Line Boogaerts [16/10 tot 
15/12] 

Liège

La Boverie
❑ ‘Rétrospective Luis Salazar – 40 ans 
de peinture (1979-2019)’ [tot 20/10] 

Lovenjoel

The White House Gallery
❑ ‘Body Talk’ – Hadassah Emmerich [tot 
20/10] ❑ ‘Coded Intimacy’ – Stéphanie 
Baechler [tot 20/10] ❑ ‘Déréalisation’ 
– Nancy Moreno [tot 20/10] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Jef Cornelis: “Kunst is voor 
weinigen”’ [tot 20/10] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ Serena Vittorini [5/10 tot 1/12] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘Soft Fire’ – Goele De Bruyn [21/9 tot 
17/11] ❑ ‘Flotsam’ – Debby Huysmans 
[21/9 tot 17/11] ❑ ‘You Won’t Get What 
You Want’ – Daan Gielis [21/9 tot 17/11] 
❑ ‘Horse Head’ – Frederik Buyckx 
[12/10 tot 5/1/2020] 

Galerie Transit
❑ ‘A Sedimentation of the mind’ – 
Virginie Bailly [tot 29/9] ❑ Bram Van 
Meervelde [6/10 tot 10/11] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #14’ – Fred Bervoets 
[tot 20/12] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Le surréalisme dans les collections 
montoises’ [tot 5/1/2020] 

Namur

Le Delta
❑ ‘Méthodes POP’ – Evelyne Axell [21/9 
tot 26/1/2020] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘James Ensor – Dromen van 
parelmoer’ [tot 1/3/2020] ❑ ‘Raoul 
Servais Museumvleugel’ [tot 30/6/2021] 
❑ ‘Koloniale Monumenten in België’ – 
Jan Kempenaers [tot 13/10] ❑ ‘Wintrum 
Frod’ – Orla Barry en Els Dietvorst [tot 
3/11] ❑ ‘collectie: Verbeelde ruimte’ 
– Anouk De Clercq, Jan Vercruysse, 
Herman Van Ingelgem [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Jongerenplatform Untitled #2. 
Work-in-progress’ [21/9 tot 14/11] 
❑ ‘Enter#10: Short Cut’ – Younes 
Baba-Ali [28/9 tot 12/1/2020] ❑ ‘Hoe? 
Boer! – ‘Dada voor nu, en voor straks, 
dada voor altijd’’ [28/9 tot 5/1/2020] 

Otegem

Deweer Gallery
❑ ‘Bye, Bye and Hello – 40 Years 
Deweer Gallery’ [25/9 tot 15/12] 

Galerie 10a
❑ ‘Høst’ – Nick Geboers en Anne Marie 
Laureys [tot 27/10] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Emile Verhaeren & Sint-Amands’ 
– Léon Spilliaert, Henri Ramah, Fernand 
Khnopff, Henri Permeke, Romain 
Steppe… [tot 1/12] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘PILOTAGE #2’ – Valentin 
Dommanget, Bertrand Lavier, Bruno 
Rousseaud, Fred Vaesen… [tot 29/9] 
❑ ‘Couleur, lumière, espace et illusion’ 
– Christoph Dahlhausen & Bernard 
Gilbert [3/11 tot 12/1/2020] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘[Publicaties] Museum I, II & III en A 
Tiger Cannot Change Its Stripes’ [tot 
31/12] ❑ ‘De Wand: Birde 
Vanheerswynghels’ [tot 15/10] 
❑ ‘In de Wind: Hana Miletić’ [tot 15/10] 
❑ ‘[Publicaties] Nieuwe catalogi 
2018-2019’ [tot 31/12] ❑ ‘De wereld als 
schijnbeeld: Retrospectieve overzichts- 
tentoonstelling van schilderijen van Dirk 
De Vos’ [2/10 tot 10/12] ❑ ‘God is de 
Maan’ – Honoré d’O [18/10 tot 22/12] 
❑ ‘Europalia: kunst & cultuur uit 
Roemenië: Displacement and togetherness’ 
[18/10 tot 12/12] ❑ ‘In de Wind – Aan 
de Wand’ – Anetta Mona Chişa & Lucia 
Tkačova [18/10 tot 4/3/2020] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘UPPERCUT’ – Carole Vanderlinden 
[tot 17/11] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘In The Hands Of Puppets’ – Sarah & 
Charles [tot 1/12] 

Bibliotheek Waregem
❑ ‘Kabinet Henry Moore’ – Nick Ervinck 
[10/10 tot 10/12] 

BruthausGallery
❑ ‘O/X/-I Tussen thuis en utopia’ – Stijn 
Van Dorpe samen met: Ada Van 
Hoorebeke, Alan Quireyns, Annabel 
Lange, Joris Van der Borght, Nancy De 
Vos, Karel Thienpont, Laura Van, Michiel 
Huijben, Stefaan Dheedene, Veva Leye, 
Yasmina Regad, Lesage NV, Tomas 
Uyttendaele [tot 22/9] 

❑ ‘CAMOUFLAGED PEARLS #2’ – 
Anna Lange, Hugo Debaere, Gery De 
Smet, Merlyn Paridaen, Camille 
Dufour… [19/10 tot 1/12] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Toucher’ – Jacqy duVal / Kristel Van 
Ballaer [20/10 tot 17/11] 

Welle

Galerie EL
❑ Hans De Meulenaere / Simon Benson 
[29/9 tot 27/10] ❑ Alice De Mont / 
Klaas Van Hee [10/11 tot 8/12] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘Gestalten. Ein Jahrhundert abstrakte 
Kunst im Westen’ [tot 26/1/2020] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Videoarchiv 05: Even better than the 
real thing. Das Objekt in der frühen 
Videokunst’ – John Baldessari, Klaus vom 
Bruch, Nancy Graves, Terry Fox, Jacques 
Louis Nyst [tot 13/1/2020] ❑ ‘AIS³ – ein 
Klanglaboratorium von Tim Otto Roth’ 
[tot 10/11] ❑ ‘Observing Nature. Works 
from the Ludwig Collection’ [tot 
1/3/2020] ❑ ‘Remote Control’ – Louisa 
Clement [tot 26/1/2020] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Pastel Succubus’ – Sarah Szczesny 
[tot 20/10] ❑ ‘Chambers of Phantom 
Kino Ballett’ – Lena Willikens & Sarah 
Szczesny [tot 20/10] 

Augsburg

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

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘Ensemble. Centre Pompidou – Frieder 
Burda’ [tot 29/9] ❑ ‘I Rise. I’m A Black 
Ocean, Leaping And Wide’ – Sonia 
Gomes [12/10 tot 22/3/2020] 
❑ Karin Kneffel [12/10 tot 8/3/2020] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘Muscle Memory’ – Nina Canell [tot 
20/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘What the Body Remembers. Dance 
Heritage Today’ [tot 21/9] 
❑ ‘The Century of Dance’ [tot 21/9] 
❑ ‘KONTAKTE ’19. Biennial for 
Electroacoustic Music and Sound Art’ 
[25/9 tot 29/9] ❑ ‘REPERTOIRE’ 
– Arnold Dreyblatt [1/10 tot 31/12] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Bilderkeller. Wandmalereien’ – 
Manfred Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 31/12] 
❑ ‘Magic Media – Media Magic. Video 
Art since the 1970s from the 
Wulf-Herzogenrath-Archive’ [tot 13/10] 
❑ ‘Helga Paris, Fotografin’ [8/11 tot 
12/1/2020] 

Berlinische Galerie
❑ ‘Original Bauhaus. The centenary 
exhibition’ [tot 27/1/2020] 
❑ Bettina Pousttchi [tot 6/4/2020] 

DAAD Galerie
❑ ‘Book Of Facts’ – Iman Issa [tot 10/11] 

Gemäldegalerie
❑ ‘Pieter Bruegel the Elder: Two 
Monkeys, 1562. Investigation and 
Reconstruction of the Creative Process’ 
[tot 5/1/2020] ❑ ‘Rembrandt & Menzel. 
Meister der Druckgraphik im Berliner 
Kupferstichkabinett’ [1/10 tot 5/1/2020] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Elephant in the room. Sculptures of 
the Marx Collection and the Collection of 
the Nationalgalerie’ [tot 29/9] ❑ ‘Local 
Histories. Works from the Friedrich 
Christian Flick Collection at Hamburger 
Bahnhof, the Nationalgalerie Collection 
and loans’ [tot 10/11] ❑ ‘Preis der 
Nationalgalerie 2019’ – Pauline Curnier 
Jardin, Simon Fujiwara, Flaka Haliti, 
Katja Novitskova [tot 16/2/2020] 
❑ ‘Bergama Stereo’ – Cevdet Erek 
[19/10 tot 8/3/2020] ❑ ‘The Voice 
Before the Law’ – Lawrence Abu 
Hamdan [26/10 tot 19/2/2020] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘Paris Calligrammes. A Landscape of 
Memory by Ulrike Ottinger’ [tot 13/10] 
❑ ‘Love and Ethnology. The Colonial 
Dialectic of Sensitivity (after Hubert 
Fichte) – Curated by Diedrich 
Diederichsen and Anselm Franke’ [18/10 
tot 6/1/2020] ❑ ‘Spectral-White: The 
Appearance of Colonial-Era Europeans’ 
[1/11 tot 6/1/2020] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Panorama’ – Bettina Pousttchi [tot 
10/5/2020] ❑ Natalie Czech / Friederike 
Feldmann [tot 2/2/2020] ❑ ‘Free 
Update’ – Bjørn Melhus [tot 16/2/2020] 

Kunstbibliothek
❑ ‘Typoems and Artist Books’ – Hansjörg 
Mayer [25/10 tot 12/1/2020] 

KW Berlin
❑ ‘The Making of Husbands: Christina 
Ramberg (1946–1995) in Dialogue’ – 
Diane Simpson, Alexandra Bircken, 
Senga Nengudi, Sara Deraedt, Ana 
Pellicer… [tot 5/1/2020] ❑ ‘To Catch a 
Fish with a Song: 1964–Today’ – Hreinn 
Friðfinnsson [28/9 tot 5/1/2020] 
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Martin-Gropius-Bau
❑ ‘They Died Laughing’ – Bani Abidi [tot 
22/9] ❑ ‘Garden of Earthly Delights – 20 
international artists using the space of 
the garden as a metaphor for the state of 
the world’ [tot 1/12] 
❑ ‘There is no nonviolent way to look at 
somebody’ – Wu Tsang [tot 12/1/2020] 
❑ ‘Walking Through Walls’ – Gustav 
Metzger, Anri Sala, Samson Young, Dora 
García, Marina Abramović and Ulay… 
[tot 19/1/2020] 

Museum Frieder Burda – Salon Berlin
❑ ‘I Rise. I’m A Black Ocean, Leaping 
And Wide’ – Sonia Gomes [tot 22/2/2020] 
❑ ‘Rwandan Daughters By Olaf Heine’ 
[tot 22/2/2020] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Helmut Newton. SUMO. A legendary 
photo book, a private photo collection, 
and three former assistants’ [tot 10/11] 
❑ ‘Ludwig Windstosser (1921–1983). 
Post-War Modern Photography’ [12/10 
tot 23/2/2020] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: Maximum Headroom’ – Ceal 
Floyer [tot 31/10] 
❑ ‘Politics of Space in the New Berlin’ 
[tot 13/10] 
❑ ‘Labour’ – Candice Breitz [tot 25/10] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘Christopher Kulendran Thomas in 
collaboration with Annika Kuhlmann’ [tot 
15/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘German film architecture 1918-1933’ 
– Emil Hasler, Robert Herlth, Otto Hunte, 
Erich Kettelhut, Hans Poelzig, Franz 
Schroedter, Hermann Warm [tot 29/9] 
❑ ‘In the Making. From Drawing to 
Installation’ – Ilya & Emilia Kabakov 
[17/10 tot 23/2/2020] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ Beatriz Olabarrieta [tot 10/11] 

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Künstlerräume. Grafiken aus der 
Sammlung’ [tot 20/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Maskulinitäten. Eine Kooperation von 
Bonner Kunstverein, Kölnischem 
Kunstverein und Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf’ 
[tot 24/11] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Power Play’ – Anna Uddenberg [tot 
22/9] ❑ ‘Goethe’s Gardens. Green worlds 
on the roof of the Bundeskunsthalle’ [tot 
22/9] ❑ ‘From Mosul to Palmyra. A 
Virtual Journey through the World’s 
Cultural Heritage’ [tot 3/11] 
❑ ‘California Dreams. San Francisco, a 
Portrait’ [tot 12/1/2020] 
❑ ‘Federal Prize for Art Students’ 
[18/10 tot 5/1/2020] 
❑ ‘Bitteschön, Dankeschön – A 
Retrospective’ – Martin Kippenberger 
(1953-1997) [1/11 tot 16/2/2020] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Good Grounds’ – Nanne Meyer [tot 
6/10] ❑ ‘ Now! Young Painting in 
Germany’ [tot 19/1/2020] 
❑ ‘Some of My Secrets’ – Norbert 
Schwontkowski [31/10 tot 16/2/2020] 
❑ Agnes Meyer-Brandis [7/11 tot 
5/1/2020] 

Bremen

Kunsthalle Bremen
❑ ‘Still’ – Karin Kneffel [tot 29/9] 
❑ ‘Every Human Being a Cosmos: 
Self-Portraits and Pictures of Relation- 
ships’ [tot 29/9] ❑ ‘Icons. Worship and 
Adoration’ [29/10 tot 1/3/2020] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Edvard Munch seen by Karl Ove 
Knausgård’ [12/10 tot 1/3/2020] 
❑ ‘Fase, Four Movements to the Music of 
Steve Reich’ – Anne Teresa De 
Keersmaeker [29/10 tot 10/11] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Banu Cennetoğlu [tot 10/11] 
❑ ‘Parallax Symmetry’ – Carsten Nicolai 
[28/9 tot 19/1/2020] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘In the Spotlight of the Night – Cities 
never Sleep’ – FORT, Klara Lidén, Claus 
Richter, Tobias Zielony… Featuring 
19th-century dioramas [25/10 tot 
9/2/2020] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘SUMMER’ – Maïly Beyrens, Verena 
Buttmann, Signe Raunkjær Holm, Ji 
hyung Song [tot 6/10] 
❑ ‘Taking Root’ – Béatrice Dreux, 
Natascha Schmitten, Ida Lindgren, Nona 
Inescu… [2/11 tot 26/1/2020] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Karl Schmidt-Rottluff Scholarship: 
The 2019 Exhibition’ [tot 10/11] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Maskulinitäten. Eine Kooperation von 
Bonner Kunstverein, Kölnischem 
Kunstverein und Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf’ 
[tot 24/11] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Otto Piene. Werke aus der Sammlung 
Kemp’ [tot 5/1/2020] ❑ Norbert Tadeusz 
(1940–2011) [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Utopie und Untergang. Kunst in der 
DDR’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Pierre Cardin. Fashion Futurist’ [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Kosmos Hanck’ – Wolfgang 
Hanck [3/10 tot 12/1/2020] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ Martin Parr [tot 10/11] 
❑ ‘Whiteout. Virtual reality exhibition 
curated by New Scenario’ – Maria 
Hassabi, Christian Falsnaes, Va-Bene 
Elikem Fiatsi [tot 10/11] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘William Forsythe at Museum 
Folkwang’ [tot 31/12] ❑ Veit Stratmann 
[tot 27/10] ❑ ‘Love Story’ – Candice 
Breitz [tot 21/9] ❑ ‘6 ½ Weeks: Mirror 
Mirror’ – Thomas Albdorf [tot 3/11] 
❑ ‘Bauhaus at Folkwang: László 
Moholy-Nagy’ [20/9 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Made in Japan – Posters’ – Shin 
Matsunaga [11/10 tot 12/1/2020] 
❑ ‘I was a Robot. Science Fiction and 
Pop Culture’ [11/10 tot 15/3/2020] 
❑ ‘The Animate Object. On the Spirit of 
Design’ [18/10 tot 24/11] ❑ ‘The 
Assembled Human’ [8/11 tot 15/3/2020] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘Same but Different’ – Alex Hanimann 
[tot 17/11] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Bengal Stream. The Vibrant 
Architecture Scene of Bangladesh’ [tot 
20/10] ❑ ‘Paulskirche – A monument 
under pressure’ [tot 16/2/2020] ❑ ‘In 
Norwegian landscapes’ [tot 19/1/2020] 
❑ ‘Houses of the Year 2019’ [26/9 tot 
24/11] ❑ ‘The Playground Project. 
Architecture for children’ [9/11 tot 
21/6/2020] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘Trees of Life – Stories for a Damaged 
Planet’ – Sonja Bäumel, Edgar 
Honetschläger, Dominique Koch, artist 
collective Studio Drift, with objects from 
the Senckenberg [9/10 tot 19/1/2020] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘MUSEUM’ – Rosemarie Trockel, 
Marcel Broodthaers, Ryan Gander, 
Fischli/Weiss, Tony Conrad, Jana Euler… 
[tot 12/1/2020] 

Portikus
❑ ‘The mouth and the truth’ – Frida 
Orupabo [28/9 tot 24/11] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Hannah Ryggen [26/9 tot 12/1/2020] 
❑ Lee Krasner [11/10 tot 12/1/2020] 
❑ Karla Black [25/10 tot 9/1/2020] 

Städel Museum
❑ ‘The Mysteries of Material’ – 
Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff [tot 
13/10] ❑ ‘Making Van Gogh – A German 
Love Story’ [23/10 tot 16/2/2020] 
❑ ‘Great Realism & Great Abstraction. 
Drawings from Max Beckmann to 
Gerhard Richter’ [13/11 tot 16/2/2020] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Parting with the External. A Search 
for the Terrestrial’ – Daniel Fetzner, 
Martin Dornberg, Ephraim Wegner, 
Wolfgang Klüppel, Jürgen Reuß, Adrian 
Schwartz [tot 27/10] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Here we are today. A View of the 
World in Photography and Video Art’ [tot 
29/9] ❑ ‘Amerika! Disney, Rockwell, 
Pollock, Warhol’ [19/10 tot 12/1/2020] 

Deichtorhallen
❑ ‘Fuzzy Dark Spot. Videokunst from 
Hamburg’ [tot 3/11] ❑ ‘Gute Aussichten 
2018 2019. New German Photography’ 
[tot 3/10] ❑ ‘Life’ – Walter Schels [tot 
3/10] ❑ Baselitz, Richter, Polke, Kiefer 
[tot 5/1/2020] ❑ ‘30 years of 
deichtorhallen’ [31/10 tot 5/1/2020] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Again and against. From the 
Collection of Contemporary Art’ [tot 
8/12] ❑ ‘In the Light of the North. 
Danish Painting from the Ordrupgaard 
Collection’ [tot 22/9] 
❑ ‘They Shoot Horses’ – Edith Dekyndt 
[tot 7/6/2020] ❑ ‘Consistant. 
Controversial. New. Insights into 150 
Years’ [tot 10/11] 
❑ ‘Rembrandt. Masterpieces from the 
Collection’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [tot 30/8/2020] 
❑ ‘100 Years of the Hamburg Secession. 
Encounters with the Collection’ [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Impressionism. 
Masterpieces from the Ordrupgaard 
Collection’ [7/11 tot 1/3/2020] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘hybrID’ – The Otolith Group, 
Aleksandra Domanović, Lawrence Abu 
Hamdan, Guan Xiao… [tot 17/11] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Whose Jizz Is This ?’ – Peaches [tot 
20/10] ❑ ‘For the First Time in a Long 
Time’ – Sarah Abu Abdallah [tot 20/10] 
❑ ‘Horizontal Darkness in Search of 
Solidarity’ – Oscar Murillo [9/11 tot 
19/1/2020] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Where Art Might Happen: The Early 
Years of CalArts’ [tot 10/11] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘Door, Open, Shut’ – Kaari Upson [tot 
17/11] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘100 Jahre Merz. Kurt Schwitters. 
Crossmedia’ [tot 6/10] 
❑ Bjørn Melhus [tot 5/1/2020] 
❑ ‘KunstLandschaft. Naturwelten in der 
Kunst seit 1950’ [tot 6/10] 
❑ ‘Gezielte Setzungen. Übermalte 
Fotografie in der Zeitgenössischen Kunst’ 
[tot 6/10] ❑ ‘Verfemt – Gehandelt. Die 
Sammlung Doebbeke im Zwielicht: von 
Corinth bis Kirchner’ [tot 17/11] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘Selbst flüssig, klammert sich an 
überflüssig’ – Heinz Frank [3/10 tot 
1/12] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
31/12/2021] ❑ ‘Writing the History of 
the Future – The ZKM Collection’ [tot 
28/3/2021] ❑ ‘Edge of Now’ [tot 27/10] 
❑ ‘respektive Peter Weibel’ [28/9 tot 
8/3/2020] ❑ ‘Perpetuum mobile’ – 
Michael Bielicky [13/10 tot 8/3/2020] 
❑ ‘Die ganze Welt ein Bauhaus’ [26/10 
tot 16/2/2020] ❑ ‘Dammerstock – Living 
100’ [26/10 tot 1/12] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Maskulinitäten. Eine Kooperation von 
Bonner Kunstverein, Kölnischem 
Kunstverein und Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf’ 
[tot 24/11] ❑ ‘Maskulinitäten’ [tot 
24/11] 

Museum Ludwig
❑ ‘GAAF’ – Fiona Tan [tot 8/11] 
❑ ‘Berlin Havelhöhe, 1960/61’ – 
Benjamin Katz [tot 22/9] ❑ ‘Family Ties. 
The Schröder Donation’ [tot 29/9] 
❑ ‘Transcorporealities’ – Jesse Darling, 
Flaka Haliti, Trajal Harrell, Paul 
Maheke, Nick Mauss, Park McArthur, 
Oscar Murillo, Sondra Perry [21/9 tot 
19/1/2020] ❑ ‘Lucia Moholy. Writing 
Photography’s History’ [12/10 tot 
2/2/2020] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs Köln: Tanz! Kritik! Von 
Kritikern, Päpsten und Liebenden’ [tot 
26/1/2020] ❑ ‘Hochbunker. 
Photographien von Architekturen und 
Artefakten’ – Boris Becker [tot 
9/2/2020] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘The Amsterdam Mahzor. A Treasure 
returns Home’ [25/9 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Rembrandts graphische Welt. 
Experiment. Wettstreit. Virtuosität.’ 
[3/10 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Inside Rembrandt. 1606-1669’ [1/11 
tot 1/3/2020] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘Alternatives for Living. Blueprints for 
Haus Lange Haus Esters’ [tot 26/1/2020] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Von Albers bis Zukunft. Auf den 
Spuren des Bauhauses’ [tot 26/4/2020] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Francis Alÿs. The Private View – 
Werke in deutschen Sammlungen im 
Museum Morsbroich’ [22/9 tot 5/1/2020] 

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] 
❑ ‘Mannheim is growing. Pictures of an 
Industrial City’ [tot 3/10] 
❑ ‘Cube 1: Manet. The purchase history’ 
[tot 17/11] ❑ ‘AMOK’ – Nadine Fecht 
[tot 13/10] ❑ ‘Inspiration Matisse’ [27/9 
tot 19/1/2020] ❑ ‘Love, Everyday Life, 
Acrobats. Graphic around 1900’ [25/10 
tot 1/12] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Libertine’ – Jutta Koether [13/10 tot 
16/2/2020] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘From goya to manet – the 19th 
century in the alte pinakothek’ [tot 
24/7/2020] 
❑ ‘van Dyck’ [25/10 tot 2/2/2020] 

Haus der Kunst
❑ ‘Southeast Asia Performance 
Collection’ [tot 29/9] ❑ ‘Archiv Galerie 
2019: Archives in Residence – Southeast 
Asia Performance Collection’ [tot 29/9] 
❑ ‘I as Human’ – Miriam Cahn [tot 
27/10] ❑ ‘At Night. Between Dream and 
Reality – Sammlung Goetz im Haus der 
Kunst’ [tot 6/1/2020] 
❑ ‘Markus Lüpertz: The Zone of 
Painting’ [tot 26/1/2020] ❑ Theaster 
Gates [25/10 tot 19/7/2020] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 19th 
Century’ [tot 27/10] ❑ ‘Topologies’ 
– Senga Nengudi [tot 19/1/2020] 
❑ ‘Soulmates. Alexej von Jawlensky and 
Marianne von Werefkin’ [22/10 tot 
16/2/2020]

Museum Brandhorst
❑ ‘Forever Young – 10 Years of Museum 
Brandhorst’ [tot 1/4/2020] 

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] ❑ ‘Politics 
of Design, Design of Politics’ – Friedrich 
von Borries [tot 29/9] ❑ ‘The World as a 
Whole’ – Andreas Gursky, Candida Höfer, 
Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth 
[tot 3/11] ❑ ‘Reflex Bauhaus. 40 objects 
– 5 conversations’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Two Sides of an Artist – Franz 
Radziwill (1895-1983)’ [tot 31/12] 
❑ ‘Sound of Design’ [tot 31/12/2020] 
❑ ‘Re-visions. Ann and Jürgen Wilde 
Foundation’ – Judith Joy Ross, Rineke 
Dijkstra, Marie Jo Lafontaine, Heidi 
Specker… [tot 17/11] 
❑ ‘Pendulum’ – Ingo Maurer [tot 
16/2/2020] ❑ ‘Königsklasse IV. 
Contemporary art at Herrenchiemsee 
Palace. From Dan Flavin to Wolfgang 
Laib’ [tot 3/10] ❑ ‘Thonet Design’ [tot 
2/2/2020] ❑ ‘Single-leaf woodcuts of the 
15th Century’ [tot 22/9] 

❑ ‘Aenne Biermann (1898-1933). 
Intimacy with Things’ [tot 13/10] 
❑ ‘A different perspective. African 
ceramics from the collection of Franz, 
Duke of Bavaria’ [27/9 tot 29/3/2020] 
❑ ‘In focus: het beste van rembrandt. 
Drawings and etchings of the Munich 
collection / Peter Piller ‘Geduld’’ [27/9 
tot 13/10] ❑ ‘Balkrishna Doshi: 
Architecture for the People’ [17/10 tot 
19/1/2020] 

Sammlung Goetz
❑ ‘Tutto. Perspectives on Italian art’ [tot 
29/2/2020] 

Villa Stuck
❑ ‘Ist das Mode oder kann das weg!? 40 
Jahre VOGUE Deutschland’ [10/10 tot 
12/1/2020] ❑ ‘Fieberhalle’ – M+M 
[17/10 tot 12/1/2020] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘Alles aus Erde, Lehm und Ton’ [tot 
27/9] ❑ ‘Seine unheimlich 
zufriedenstellende Malweise’ – Fritz 
Schamell [tot 26/9] ❑ ‘2x2 Forum für 
Outsider Art 2019. Kunstmesse/Vorträge/
Diskussion/Performances’ [3/10 tot 6/10] 
❑ ‘22. Jahres- und Verkaufsausstellung’ 
[20/10 tot 26/1/2020] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘Between the scenes’ – Sonia Kacem 
[19/10 tot 19/1/2020] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ Minjung Kim / Park Seo-Bo [22/9 tot 
23/3/2020] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Bernd Lohaus [tot 5/12] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘Hidden Beauty’ – Haegue Young, 
Nevin Aladag, Ann Veronica Janssens, 
Monica Bonvicini… [12/10 tot 19/1/2020] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘Vice and Reflection #2’ – David Reed 
[tot 6/10] ❑ ‘Out Of Order. Werke aus 
der Sammlung Haubrok, Teil 1’ [25/10 
tot 6/1/2020] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘Otto Piene(1928-2014). Alchemist 
and Stormer of the Skies’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Collages. The Meerwein Collection. 
Third section’ [tot 5/1/2020] 

Rheinsberg

Kurt Tucholsky Literaturmuseum
❑ ‘Zwischenzeit’ – Thomas Florschuetz 
[tot 3/11] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘My Fetish Years’ – Lena Henke [27/9 
tot 26/1/2020] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Benjamin Bronni [tot 29/9] 
❑ ‘Scheize-Liebe-Sehnsucht’ – Ragnar 
Kjartansson [tot 20/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Schaufenster Sohm X: Valie Export’ 
[tot 13/10] ❑ ‘Weissenhof City. History, 
Present and Future of a City’ [tot 20/10] 
❑ ‘La Serenissima. Drawing in Venice 
from the 16th to the 18th Century’ 
[11/10 tot 2/2/2020] ❑ Tiepolo [11/10 
tot 2/2/2020] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Sleeping with a Vengeance, Dreaming 
of a Life’ – Sanja Iveković, Matthijs de 
Bruijne, Wendelien van Oldenborgh, 
Teresa Distelberger, Danica Dakić… 
[19/10 tot 12/1/2020] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Now is the time. 25 years collection 
Kunstmuseum Wolfsburg’ [tot 13/10] 
❑ ‘Memory is the weapon’ – Robin 
Rhode [28/9 tot 9/2/2020] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Snap Your Identity. Ich-Konstruktionen 
in der digitalen Welt’ – Manja Ebert, 
Sven-Julien Kanclerski, Martina 
Menegon, Johanna Reich [tot 3/11] 

Frankrijk
Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
❑ ‘[SIC] Works from the CAPC 
Collection’ [tot 27/10] 
❑ Takako Saito [tot 3/11] 
❑ Ruth Ewan [tot 22/9] 
❑ ‘Histoire de l’art cherche 
personnages…’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘The Arcadia Centre’ – Ben Thorp 
Brown [tot 22/9] 
❑ ‘Que chacun enchante sa prison’ – 
Jean-Pierre Raynaud [tot 22/9] 

Dijon

Le Consortium
❑ ‘New York: The 1980s – Part I’ [tot 
20/10] ❑ ‘Pattern, Crime & Decoration’ 
[tot 20/10] 

Dunkerque

Gigantisme. Art & Industrie / Nouvelle 
triennale en Europe
❑ ‘GIGANTISME — ART & 
INDUSTRIE’ – Dennis Oppenheim, 
Jacques Villeglé, Liam Gillick, Pauline 
Delwaulle, Charlotte Posenenske… [tot 
5/1/2020] 

Lens

Louvre Lens
❑ ‘Pologne 1840-1918. Peindre l’âme 
d’une nation’ [25/9 tot 20/1/2020] 

Lille

Palais des Beaux-Arts de Lille
❑ ‘Le rêve d’être artiste’ – Dürer, David, 
Manet, Claudel, Abramovic, Warhol, 
Koons… [20/9 tot 6/1/2020] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Habiter le temps’ – Lee Ufan [tot 
30/9] ❑ ‘Théâtre des métamorphoses’ 
– Rebecca Horn [tot 13/1/2020] 
❑ ‘Opéra Monde. La quête d’un art 
total’ [tot 27/1/2020] ❑ ‘King Kong 
«L’Affaire Makropoulos» (2007) de 
Malgorzata Szczęśniak’ [tot 27/1/2020] 
❑ ‘L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, 
cinéaste à la croisée des arts’ [28/9 tot 
24/2/2020] ❑ ‘La Ligne générale – 
Synopsis sonore’ – Pierre Jodlowski 
[30/9 tot 6/10] 

Paris

11 CONTI – Monnaie de Paris
❑ Kiki Smith [18/10 tot 9/2/2020] 

Centre Pompidou
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
30/12] ❑ Sonja Ferlov Mancoba [tot 
23/9] ❑ Ernest Mancoba [tot 23/9] 
❑ Takesada Matsutani [tot 23/9] 
❑ Stefan Brüggemann [tot 29/9] 
❑ ‘Bacon en toutes lettres’ [tot 
20/1/2020] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 
2019’ – Éric Baudelaire, Katinka Bock, 
Marguerite Humeau, Ida Tursic, Wilfried 
Mille [9/10 tot 6/1/2020] ❑ ‘Calais. 
Témoigner de la «Jungle»’ [16/10 tot 
24/2/2020] ❑ ‘Cosmopolis #2’ [23/10 
tot 23/12] ❑ ‘Points de rencontres – la 
rencontre entre les artistes, les acteurs 
économiques et le grand public’ [23/10 
tot 27/1/2020] ❑ ‘Faire son temps’ – 
Christian Boltanski [13/11 tot 16/3/2020] 

Fondation Cartier
❑ ‘Trees’ – Tony Oursler, Agnès Varda, 
Raymond Depardon, Fabrice Hyber, 
Adriana Varejão… [tot 10/11] 

Grand Palais
❑ Toulouse-Lautrec [9/10 tot 
27/1/2020] ❑ El Greco [16/10 tot 
10/2/2020] 

Jeu de Paume
❑ ‘De proche en proche’ – Marc Pataut 
[tot 22/9] ❑ ‘Mille et un passages’ – 
Sally Mann [tot 22/9] ❑ ‘L’Arcadia 
Center’ – Ben Thorp Brown [tot 22/9] 
❑ ‘Une fausse pesanteur’ – Daisuke 
Kosugi [15/10 tot 19/1/2020] ❑ ‘Speed 
of Life’ – Peter Hujar (1934-1987) 
[15/10 tot 19/1/2020] ❑ ‘L’espace d’un 
instant’ – Zineb Sedira [15/10 tot 
19/1/2020] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Tumulte à Higienópolis’ – Katinka 
Bock [9/10 tot 5/1/2020] 

Le Bal
❑ ‘Les infamies photographiques de 
Sigmar Polke’ [tot 22/12]

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ ‘Foncteur d’oubli’ – Nina Beier, 
Marcel Broodthaers, Diego Giacometti, 
Anne Holtrop, Julien Monnerie, Michel 
Herreria… [tot 8/12] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘La fabrique du geste’ – Hans Hartung 
(1904-1989) [11/10 tot 1/3/2020] 
❑ ‘Regards’ – Peng Wan Ts [11/10 tot 
9/2/2020] ❑ ‘You. Oeuvres de la 
collection Lafayette Anticipations’ 
[11/10 tot 16/2/2020] ❑ ‘La Vie 
Moderne. Nouveau parcours dans les 
collections’ [11/10 tot 30/9/2020] 

Musée d’Orsay
❑ Berthe Morisot (1841-1895) [tot 
22/9] ❑ ‘La peur d’aimer. Orsay vu par 
Tracey Emin’ [tot 29/9] ❑ ‘Degas à 
l’Opéra’ [24/9 tot 19/1/2020] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Félix Fénéon (1861-1944). Les 
temps nouveaux, de Seurat à Matisse’ 
[16/10 tot 27/1/2020] ❑ ‘Contrepoint 
contemporain / Tosani. Reflets et 
transpercements’ [16/10 tot 17/2/2020] 

Musée du Louvre
❑ ‘Jean-Michel Othoniel au Louvre. La 
Rose du Louvre’ [tot 24/2/2020] 
❑ ‘Le Goût de l’Orient: Georges 
Marteau collectionneur’ [tot 6/1/2020] 
❑ ‘Antoine-Jean Gros, 1771-1835. 
Dessins du Louvre’ [tot 30/9] 
❑ ‘Dessins italiens de la collection 
Mariette’ [tot 30/9/2020] 
❑ ‘Figure d’artiste’ [25/9 tot 29/6/2020] 
❑ Léonard de Vinci [24/10 tot 
24/2/2020] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘L’âge d’or de la peinture anglaise. De 
Reynolds à Turner’ [tot 16/2/2020] 

Musée national Eugène Delacroix
❑ ‘Dans l’atelier, la création à l’oeuvre’ 
[tot 30/9] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Futur, ancien, fugitif. Une scène 
française’ [16/10 tot 5/1/2020] 
❑ ‘L’esprit commence et finit au bout 
des doigts’ [16/10 tot 10/11] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris
❑ ‘Corps-à-corps’ – Yan Pei-Ming / 
Courbet [12/10 tot 19/1/2020] 
❑ ‘Vincenzo Gemito (1852-1929). Le 
sculpteur de l’âme napolitaine’ [15/10 
tot 26/1/2020] 

Tours

Jeu de Paume – Château de Tours
❑ ‘L’Équilibriste, André Kertész: 
1912-1982’ [tot 27/10] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ ‘De vrijgevochten muzen. Tussen film 
en feministische videokunst’ – Delphine 
Seyrig (1932-1990) [tot 22/9] 
❑ ‘Peintres, spirites et guérisseurs’ – 
Augustin Lesage (1876-1954), Victor 
Simon (1903-1976), Fleury-Joseph 
Crépin (1875-1948) [4/10 tot 5/1/2020] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ ‘From Where I Stand’ – Otobong 
Nkanga [21/9 tot 5/1/2020] ❑ ‘Children 
of Unquiet’ – Mikhail Karikis [21/9 tot 
5/1/2020] ❑ ‘Environments: A Tate St 
Ives Staff Exhibition’ [24/9 tot 29/9] 
❑ ‘Alchemy in Art’ [19/10 tot 3/11] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ ‘Sculpture and Drawings from the 
Leeds Collection’ – Phyllida Barlow [tot 
29/9] ❑ ‘Henry Moore Drawings: The 
Art of Seeing’ [tot 27/10] ❑ ‘Yorkshire 
Sculpture International’ – Rashid 
Johnson, Tamar Harpaz, Maria Loboda, 
Sean Lynch, Cauleen Smith… [tot 29/9] 
❑ ‘Sense-Perception: Sculpture, 
Drawing and the Influence of Classicism’ 
[11/10 tot 29/11] ❑ ‘Edward Allington: 
Things Unsaid’ [25/10 tot 19/1/2020] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Op Art in Focus’ [tot 5/7/2020] 
❑ ‘Liverpool Mountain’ – Ugo 
Rondinone [tot 23/10] ❑ Keith Haring 
[tot 10/11] ❑ ‘El Autobús’ – Sol Calero 
[tot 10/11] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘From ‘Apple’ to ‘Anomaly’’ – Trevor 
Paglen [26/9 tot 16/2/2020] ❑ ‘Into the 
Night. Cabarets & Clubs in Modern Art’ 
[4/10 tot 19/1/2020] 

ICA – Institute of Contemporary Arts
❑ ‘untitled 2019 (the form of the flower 
is unknown to the seed)’ – Rirkrit 
Tiravanija [tot 6/6/2020] ❑ ‘Omnibus’ 
– Honey-Suckle Company [2/10 tot 
12/1/2020] 

National Gallery
❑ ‘Bartolomé Bermejo: Master of the 
Spanish Renaissance’ [tot 29/9] 
❑ ‘Gauguin Portraits’ [7/10 tot 
26/1/2020] ❑ ‘Leonardo. Experience a 
Masterpiece’ [9/11 tot 12/1/2020] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Invisible Landscapes’ [tot 24/9] 
❑ ‘Félix Vallotton (1865–1925). 
Painter of Disquiet’ [tot 29/9] ❑ Helene 
Schjerfbeck [tot 27/10] ❑ ‘Laura 
Knight: A Working Life’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘What is radical today? 40 positions 
on architecture’ [tot 7/11] ❑ ‘The 
Ancestors’ [tot 19/1/2020] ❑ Antony 
Gormley [21/9 tot 3/12] ❑ ‘FOSSIL’ 
– Graham Ellard & Stephen Johnstone 
[26/9 tot 6/11] ❑ ‘Lucian Freud: The 
Self-portraits’ [27/10 tot 26/1/2020] 

Tate Britain
❑ ‘Tate Britain Commission: The Asset 
Strippers’ – Mike Nelson [tot 6/10] 
❑ William Blake [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Beast Type Song’ – Sophia Al-Maria 
[20/9 tot 26/1/2020] ❑ ‘O’ Magic 
Power of Bleakness’ – Mark Leckey 
[24/9 tot 5/1/2020] ❑ ‘Year 3’ – Steve 
McQueen [12/11 tot 3/5/2020] 

Tate Modern
❑ Takis [tot 27/10] ❑ ‘In real life’ – 
Olafur Eliasson [tot 5/1/2020] ❑ Dóra 
Maurer [tot 5/7/2020] ❑ ‘Hyundai 
Commission: Kara Walker’ [2/10 tot 
5/4/2020] ❑ Nam June Paik [17/10 tot 
9/2/2020] 

Victoria and Albert Museum
❑ Mary Quant [tot 16/2/2020] 
❑ ‘FOOD: Bigger than the Plate’ [tot 
20/10] ❑ ‘Tim Walker: Wonderful 
Things’ [21/9 tot 8/3/2020] ❑ ‘Prix 
Pictet 2019: Hope’ [14/11 tot 8/12] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Once Heard Before’ – Eileen Simpson 
and Ben White (Open Music Archive) [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Sense Sound/Sound Sense. 
Fluxus Music, Scores & Records in the 
Luigi Bonotto Collection’ [tot 1/2/2020] 
❑ ‘”la Caixa” Collection of 
Contemporary Art. Selected by Tom 
McCarthy’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Making Love Revolutionary’ – Anna 
Maria Maiolino [25/9 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Back V-A-C LIVE. This is not (a) 
cinema’ [27/9 tot 29/9] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘The Ouroboros – deuxième phase du 
programme d’échanges 2018/2019 entre 
Taïwan et Luxembourg’ [tot 28/10] 
❑ ‘Too much and not enough’ – Mona 
Young-Eun Kim [25/9 tot 2/12] 
❑ ‘If Then Else’ – LAb[au] [28/9 tot 
5/1/2020] ❑ ‘Lèvres bleues’ – Philippe 
Hamelin [30/10 tot 2/12] ❑ ‘dispositif(s)’ 
– Daniel Wagener [8/11 tot 10/11] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Privileged Points’ – Nairy 
Baghramian [tot 22/9] 
❑ ‘Figures sensibles. Photographies de 
la collection Mudam’ [tot 22/9] 
❑ LaToya Ruby Frazier [tot 22/9] 
❑ Suki Seokyeong Kang [tot 1/4/2020] 
❑ ‘Collection presentation: Worlds in 
Motion’ [21/9 tot 13/4/2020] 
❑ ‘Recent Donations and Long-Term 
Loans’ [21/9 tot 13/4/2020] 
❑ ‘Le Temps coudé’ – Anri Sala [11/10 
tot 5/1/2020] ❑ ‘History Keeps Me 
Awake at Night’ – David Wojnarowicz 
[26/10 tot 9/2/2020] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Design van het Derde Rijk’ [tot 
19/1/2020] 
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Galerie Mieke van Schaijk
❑ ‘‘Sorry-installatie’ & Composities’ – 
Guillaume Bijl [4/10 tot 27/10] 

Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar
❑ ‘De Toorop Dynastie’ [ 28/9 tot 
26/1/2020] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Cobra 70: een meerkoppige slang’ 
[tot 1/12] ❑ ‘Intens Mexico: politiek, 
identiteit, sex en dood’ – Frida Kahlo, 
Diego Rivera, Jose Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, Francisco Toledo, 
Graciela Iturbide… [11/10 tot 29/3/2020] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘The Painter’ – Marijn van Kreij [tot 
12/10] 

De Appel 
❑ ‘Guess Who’s Coming to Dinner Too?’ 
– Patricia Kaersenhout [5/10 tot 1/12] 

De Brakke Grond
❑ ‘UU TWOO’ – Ode de Kort [21/9 tot 
13/10] 

De Oude Kerk
❑ ‘Best Bucharest’ – Hans van 
Houwelingen [tot 1/11] 
❑ ‘This clock before it existed’ – Smári 
Róbertsson [tot 1/11] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ Andrei Tarkovski [tot 6/12] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Casting Out the Self’ – Dominic 
Hawgood [tot 13/10] ❑ ‘Morpher III’ 
– Kévin Bray [tot 13/10] ❑ Brassaï [tot 
4/12] ❑ ‘Opulence’ – Dustin Thierry 
[18/10 tot 8/12] ❑ ‘Materia Impura’ 
– Lorenzo Vitturi [18/10 tot 19/1/2020] 

Galerie Fons Welters
❑ Folkert de Jong [tot 12/10] 
❑ Em Rooney [tot 12/10] 

Galerie Onrust
❑ ‘A Mensch’ – Eli Content [tot 28/9] 

Galerie Ron Mandos
❑ Mohau Modisakeng – Bagamoyo [tot 
26/10] 

Galerie Van Gelder
❑ Slaap Lekker Studio [tot 9/10] 
❑ ‘Huis, auto, hond, tulp’ – Elvire 
Bonduelle [12/10 tot 16/11] 

Huis Marseille
❑ ‘Portretten van het moderne leven’ – 
Berenice Abbott (1898–1991) [tot 1/12] 

Huize Frankendael
❑ ‘25 Years Slewe’ [6/10 tot 24/11] 

Joods Historisch Museum
❑ ‘Superheroes Never Die. Comics and 
Jewish Memories’ [8/11 tot 26/4/2020] 

Kunstverein
❑ ‘Salon Hang’ [tot 2/11] 

Looiersgracht 60
❑ ‘SELECTED, Gerrit Rietveld 
Academie Awards Show 2019’ – Jelle 
van Houten, Maria Nolla Mateos, Qianfu 
Ye, Necim Abiadh, Stepan Lipatov, 
Yunting Zhang, Levi de Kleer, Aleksandra 
Kwiatkowska, Cleo Tsw [28/10 tot 3/11] 

Nieuw Dakota
❑ ‘Gender Monologues’ – Diana Blok 
[tot 6/10] 

P/////AKT
❑ Katja Mater [tot 20/10] 
❑ Pia Hinz [tot 20/10] 

PS
❑ ‘PS 1999-2019. Jubileum 
tentoonstelling 20 jaar PS projectspace’ 
[tot 28/9] 

Reutengalerie Amsterdam
❑ ‘On the Paper Screen – 
groepstentoonstelling’ – Bas Ketelaars, 
Lon Robbé, Cees Krijnen, Andrea 
Radai… [tot 12/10] 

Rijksmuseum
❑ ‘Louise Bourgeois in de 
Rijksmuseumtuinen’ [tot 3/11] 
❑ ‘12x Erwin Olaf’ [tot 22/9] 
❑ ‘Night Watching’ – Rineke Dijkstra 
[tot 3/12] ❑ ‘Slavernij’ [25/9 tot 
17/1/2020] ❑ ‘Rembrandt-Velázquez. 
Nederlandse en Spaanse Meesters’ 
[11/10 tot 19/1/2020] 

Slewe Galerie
❑ Lesley Foxcroft, Alice Schorbach 
[20/9 tot 2/11] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Hybride Sculptuur. Hedendaagse 
beeldhouwkunst uit de collectie van het 
Stedelijk’ [tot 12/1/2020] 
❑ ‘Let’s Be Honest, the Weather Helped’ 
– Walid Raad [tot 13/10] 
❑ ‘Welkom Today’ – Ad van Denderen, 
Lebohang Tlali en vele anderen [tot 
13/10] 
❑ ‘New Videos’ – Steffani Jemison [tot 
29/9] 
❑ ‘Kleurrijk Japan. 226 affiches uit de 
collectie’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Chagall, Picasso, Mondriaan e.a.: 
Migranten in Parijs’ [21/9 tot 2/2/2020] 

❑ ‘Best Verzorgde Boeken 2018’ [25/9 
tot 30/10] ❑ ‘Wim Crouwel: Mr. Gridnik’ 
[28/9 tot 22/3/2020] ❑ ‘Friendly Good’ 
– Lily van der Stokker [27/10 tot 
24/2/2020] 

The Merchant House
❑ ‘A Body of Work’ – John Coplans [tot 
3/11] ❑ Sylvie Bonnot & Mengzhi Zheng 
[20/9 tot 3/11] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh inspireert Matthew Day 
Jackson’ [tot 14/10] ❑ ‘Jean-François 
Millet (1814-1875). Zaaier van de 
moderne kunst’ [4/10 tot 12/1/2020] 

Willem Baars Projects
❑ Rob Birza [tot 12/10] 

Zone2source
❑ ‘Waiting Room’ – Terike Haapoja & 
Laura Gustaffson [tot 10/11] 

Arnhem

Museum Arnhem
❑ ‘Stormy Weather – Klimaat-
verandering en sociale rechtvaardigheid’ 
– Brook Andrew, Ursula Biemann, Serge 
Attukwei Clottey, Maarten Vanden 
Eynde, Britta Marakatt-Labba… [tot 
13/10] ❑ ‘Museum Arnhem in de 
Eusebiuskerk: Pieter de Booys, Suzanne 
Valkenburg & Cristina Lucas’ [tot 8/12] 

OMSTAND, presentatieruimte voor 
actuele kunst
❑ ‘Ernstig Geschikt! – Best-graduates-
tentoonstelling 2019’ [tot 29/9] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘Based on a True Story’ – Esther 
Tielemans [tot 10/11] ❑ ‘Licht in kleur’ 
– Edgar Fernhout (1912-1974) [tot 
10/11] ❑ ‘Collectie Kranenburgh: De 
Bergense School’ [tot 10/11] 

Breda

Club Solo
❑ ‘Solo 23’ – Michèle Matyn [tot 6/10] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘Raketstart – Nieuwe beeldende kunst 
uit Breda’ – Thomas Bakker, Loek 
Grootjans, Atelier La Machine, Loek 
Grootjans, Iris Bouwmeester… [tot 
29/9] ❑ ‘De heks van Dongen. Een 
kunstenaarsdorp in de 19e eeuw – 
schilderijen en tekeningen uit de 
collecties van het Rijksmuseum, het Van 
Gogh Museum en het Mauritshuis’ 
[12/10 tot 26/1/2020] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘Miniaturen’ – Nicolas Dings [tot 
27/10] ❑ ‘Schilderijen en wandkleed’ – 
Katerina Konarovska [9/11 tot 22/12] 

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Voorbij de grenzen van de DDR’ – Ute 
Mahler & Werner Mahler [tot 22/9] 
❑ ‘De soep van Daguerre’ – Craigie 
Horsfield, Piet Zwart, Rineke Dijkstra, 
Awoiska van der Molen… [tot 
22/3/2020] ❑ ‘Fotografie wordt Kunst. 
Photo-Secession in Holland 1890-1937’ 
– Piet Zwart, George H. Breitner, Emmy 
Andriesse, Henri Berssenbrugge… [tot 
8/12] ❑ Richard Learoyd [5/10 tot 
5/1/2020] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Twiemael Sterben’ – Cedric ter Bals, 
Philip Akkerman [tot 29/9] 
❑ Dirk Zoete [13/10 tot 10/11] 

Galerie Ramakers
❑ D.D. Trans [tot 6/10] 
❑ ‘ZILVER. 25 jaar Galerie Ramakers 
– Muurschilderingen’ – Bob Bonies, 
Joncquil, Ien Lucas, Mat van der 
Heijden, Pat Andrea, Michel 
Hoogervorst, Serre: installatie Yumiko 
Yoneda [13/10 tot 17/11] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ Krijn Giezen (1939-2011) [tot 13/10] 
❑ Emma Talbot [26/10 tot 16/2/2020] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
❑ ‘Schenking: Panier de fruits sur le 
buffet’ – Pierre Bonnard [tot 22/9] 
❑ ‘Jan Schoonhoven. Kunst in oplage’ 
[tot 29/9] ❑ ‘Frisse wind. Highlights 
Haagse School’ [tot 29/9] 
❑ Ben Akkerman [tot 10/11] 
❑ KP Brehmer [tot 27/10] ❑ ‘Variaties 
in klei’ – Dick Verdult, Gijs Assmann, 
Maartje Korstanje [tot 1/3/2020] 
❑ Barbara Nanning [tot 1/12] ❑ ‘Let’s 
Dance! Dansmode: van tutu tot pattas’ 
[28/9 tot 12/1/2020] ❑ ‘Monet. Tuinen 
van verbeelding’ [12/10 tot 2/2/2020] 

Mauritshuis
❑ ‘Nicolaes Maes. Rembrandts 
veelzijdige leerling’ [17/10 tot 19/1/2020] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Niki de Saint-Phalle aan zee’ [5/10 
tot 1/3/2020] 

Parts Project
❑ ‘PP-13: Rosy-Fingered Data’ – Jouke 
Kleerebezem [tot 3/11] 

Stroom Den Haag
❑ ‘See You in The Hague. Een 
veelzijdige vertelling over de zon- en 
schaduwzijde van Den Haag als 
Internationale Stad van Vrede en Recht.’ 
[tot 31/12/2020] 
❑ ‘Where’s the Exhibition? Fluïde 
programma met diverse activiteiten’ [tot 
31/12/2020] ❑ ‘rite of access’ – left 
gallery [tot 20/10] 

West
❑ ‘Time-Life’ – Tehching Hsieh [tot 
16/2/2020] ❑ ‘Symptom Bauhaus.  
A project by Hans D. Christ and Iris 
Dressler’ [tot 31/12] 
❑ ‘From Typography to Grammatography. 
Alphabetum Ii’ [tot 6/10] 
❑ ‘Alphabetum III / Laws Of Form – 
George Spencer-Brown’ [28/9 tot 31/12] 
❑ ‘Alphabetum IV / Missing Scripts –  
J. Bergerhausen & I. Helmig’ [28/9 tot 
31/12] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘Embodied Lines’ [21/9 tot 5/1/2020] 

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Unhide All’ – Gerbrand Burger [21/9 
tot 5/1/2020] 

Eindhoven

MU
❑ ‘Computer Grrrls’ – Lauren Moffatt, 
Aleksandra Domanovic, Suzanne Treister, 
Manetta Berends… [tot 6/10] 

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
❑ ‘Mobile Disruptive Architecture’ 
[19/10 tot 27/10] 

Van Abbemuseum
❑ ‘The Making of Modern Art – Een 
verhaal over moderne kunst’ [tot 
3/1/2021] 
❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘The Tick’ – Josefin Arnell [tot 31/12] 
❑ ‘Museumindex – het museum in 
getallen’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Multisensory museum. Experimentele 
multi-zintuigelijke museumruimte’ [tot 
3/1/2021] 
❑ ‘Supertoll!’ – Tijs Rooijakkers [tot 
1/4/2020] 
❑ ‘Ooggetuigen van strijd. Goya, Beuys, 
Dumas’ [tot 6/10] 
❑ ‘Eindhoven bezet. 75 tastbare 
herinneringen’ [tot 10/5/2020] 
❑ ‘KNUST – grafische afdeling van het 
kunstenaarsinitiatief Extrapool uit 
Nijmegen’ [tot 15/11] 
❑ ‘Vrij schilderen’ – Ad Snijders 
(1929-2010) [tot 8/4/2020] 
❑ ‘Geo-Design: Junk. i.s.m. DAE, Design 
Academy Eindhoven’ [19/10 tot 17/11] 

Enschede

Concordia
❑ ‘Boys Don’t Cry’ – Gavin Turk, Rob 
Scholte, Maurizio Cattelan, Olphaert den 
Otter… [tot 6/10] 
❑ Filip Markiewicz [29/9 tot 24/11] 

Rijksmuseum Twenthe
❑ ‘wat beweegt’ – Peter Zegveld [tot 
27/10] ❑ Johann Friedrich August 
Tischbein (1750-1812) [tot 19/1/2020] 
❑ ‘Berlin Geisterbahn’ – Fons Brasser 
[9/11 tot 16/2/2020] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘For Real. Britse Realisten uit de jaren 
’20 en ’30’ [tot 5/1/2020] 

Groede

VierVaart
❑ ‘Souvenirs. Salon opstelling diverse 
kunstenaars’ [tot 29/9] 
❑ ‘Residu / presentatie korte 
werkperiode’ – Jan Eric Visser [tot 29/9] 
❑ ‘duotentoonstelling’ – Jeroen Eisinga 
en Pieternel Eisinga [tot 29/9] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘In collectietentoonstelling: Memphis 
Design’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John 
Veldkamp’ [tot 22/3/2020] 
❑ ‘Presence’ – Daan Roosegaarde [tot 
12/1/2020] 
❑ ‘Rembrandt?! Presentatie in de 
collectietentoonstelling’ [tot 12/12] 
❑ ‘P. Struycken. Exploderende kleur bij 
Skrjabin en Boulez’ [tot 9/2/2020] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals. Een inkijk in de 
fascinerende wereld van Frans Hals’ [tot 
1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
– Hendrick Goltzius, Karel van Mander, 
Jan Porcellis, Salomon van Ruysdael, 
Nicolaes Berchem… [tot 1/7/2022] 
❑ ‘Virtuoos! Israels tot Armando’ [tot 
3/11] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Rietveld Architecture-Art-Affordances 
(RAAAF) – The End of Sitting’ [tot 31/12] 
❑ ‘Als een tor op een tafelblad’ – Aad de 
Haas [tot 3/2/2020] ❑ ‘LAT – Living 
apart together’ [tot 1/12] ❑ ‘Saharazand / 
Oneindig zwart’ – Roelant Meijer [12/10 
tot 31/1/2020] ❑ ‘Knisper knasper 
knoesper’ – Christie van der Haak [13/10 
tot 15/3/2020] ❑ ‘depARTment store 
– 75 jaar beeldende kunst in Heerlen’ 
[13/10 tot 15/3/2020] ❑ ‘U bevindt zich 
hier – Geschiedenis van het Glaspaleis’ 
[13/10 tot 20/12/2020] 
❑ ‘Wandschildering: Homage to the Soul’ 
– George Korsmit [13/10 tot 31/12] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Heksenjacht in Peelland’ [tot 3/11] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ Éric Van Hove [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Gerrit Benner Prijs 2019’ – Auke de 
Vries [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] ❑ ‘Design #4: Jelle 
Mastenbroek’ [tot 27/10] ❑ ‘Galerie de 
Witte Voet: 1975 – 2017’ [tot 27/10] 
❑ Tilmann Meyer-Faje [tot 27/10] 

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ ‘Ledententoonstelling 2019’ [tot 29/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Beating Time. Collectiepresentatie 
hedendaagse kunst met gastbijdragen’ 
– R.W. Beerens, Chantal Le Doux, 
Andrea Éva Györi, Marianne van der 
Heijden, Servie Janssen… [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Een Postume Samenwerking – Ine 
Schröder en haar Archief’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Pressing Matter’ – Dan Walsh [tot 
5/1/2020] ❑ ‘A Certain Strangeness’ 
– Andy Summers [tot 27/10] ❑ ‘The 
Studio #1: The Fifth Gate’ – Charlotte 
Lagro [tot 6/10] ❑ ‘Bumped Body’ – 
Paloma Varga Weisz [3/10 tot 2/2/2020] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Van Selfie tot Zelfbeeld’ [tot 6/10] 
❑ ‘Publieke Geheimen – Een 
Architectuur van de Limburgse 
Beeldcultuur’ [tot 6/10] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Museum Motus Mori’ – Katja 
Heitmann [tot 27/10] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘As Long As The Potatoes Grow’ – 
Pieter Slagboom [29/9 tot 15/12] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘And all the untilled air between’ 
– Lucas Lenglet [tot 22/9] ❑ ‘In Motion 
1970 → 2020’ – Jan van Munster [tot 
13/10] ❑ ‘Thirty pieces. Sorrow. (for T)’ 
– Andrew Lord [tot 20/10] ❑ ‘Het begin 
van een nieuwe wereld. De ontwikkeling 
van de moderne sculptuur’ [tot 29/9] 
❑ ‘The Wind Rose’ – Susan Philipsz [tot 
27/10] ❑ ‘De schuilkelder van Helene 
Kröller-Müller’ [tot 27/10] ❑ ‘Les 
Parisiens. Karikaturen van Honoré 
Daumier’ [21/9 tot 12/1/2020] 
❑ ‘Inopportune: Stage two (2004)’ – Cai 
Guo-Qiang [28/9 tot 19/4/2020] ❑ ‘Het 
leven getekend. Werk op papier 
1850-1950’ [12/10 tot 19/1/2020] 
❑ ‘Loes van der Horst. Tekeningen voor 
de ruimte’ [19/10 tot 1/3/2020] ❑ ‘Le 
rève, la route, le mur’ – Wineke Gartz 
[19/10 tot 29/3/2020] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘The Water Party’ – David Bernstein 
[tot 3/11] ❑ ‘Honorary Vertebrate Club. 
A Group Exhibition on Tentacular 
Thinking’ [tot 3/11] 

Chabot Museum
❑ ‘Armando’s Lievelingen. De 
privé-collectie van Armando (1929-
2018)’ [tot 1/3/2020] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12] 
❑ ‘Malware: Symptoms of Viral Infection’ 
[tot 10/11] ❑ ‘Bauhaus Lessons’ [tot 
10/11] ❑ ‘I See That I See What You 
Don’t See’ [5/10 tot 29/12] ❑ ‘Spirits in 
the Material World’ – Heman Chong 
[10/10 tot 31/12] ❑ ‘Animal Encounters. 
Van papegaaistok tot systeemtheorie’ 
– Studio Ossidiana [13/10 tot 26/1/2020] 
❑ ‘Open Archief’ [31/10 tot 5/1/2020] 

Joey Ramone
❑ ‘From Outside Or From Within But 
From Another Angle’ – Fito Conesa, Ilke 
Gers, Josie Perry, Víctor Santamarina, 
Ian Waelder [tot 9/11] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘All you can Art 4. Atelier met IBB’ 
[tot 29/9] ❑ ‘A Journey to the 
Homeland’ – Katharine Cooper [tot 
13/10] ❑ ‘I’m Your Mirror’ – Joana 
Vasconcelos [tot 17/11] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘De collectie belicht door Bertien van 
Manen’ – Lucebert / Paul Citroen… [tot 
8/12] ❑ ‘Lust for Life. Ed van der Elsken 
in kleur’ [tot 6/10] 

TENT
❑ ‘Witte de With & TENT: Rotterdam 
Cultural Histories #16: Hoe komt men 
van de Salvador Allendestraat naar de 
Andre van der Louwbrug?’ [tot 6/10] 
❑ ‘No You won’t be Naming no Buildings 
after Me’ – Gert Jan Kocken, Dana 
Lixenberg, Kader Attia, Aimée Zito 
Lema… [tot 22/9] ❑ ‘Wild Bet’ – Gil & 
Moti [11/10 tot 12/1/2020] 

Witte de With – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst 
❑ ‘Over Melly Shum’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Een tentoonstelling met posters’ – 
Rory Pilgrim, Chloë Delanghe, Tramaine 
de Senna, Vera Gulikers… [tot 
26/4/2020] ❑ ‘Cecilia Vicuña, een 
retrospectieve tentoonstelling’ [tot 
10/11] ❑ ‘Rossella Biscotti, nieuw werk’ 
[tot 5/1/2020] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘Rothko & ik’ [tot 5/1/2020] 
❑ ‘Van CoBrA tot boorolie’ – Karel 
Appel, Gijs Assmann, Daan van Golden, 
Charlotte Schleiffert, herman de vries, 
Anne Wenzel… [tot 6/10] ❑ Erik 
Mattijssen [tot 27/10] ❑ ‘In de 
Hoogstraat. Verhalen uit een 
winkelstraat’ [tot 6/10] ❑ ‘Modest 
Fashion. Een internationaal fenomeen in 
kunst en mode’ [21/9 tot 9/2/2020] 
❑ ‘Magische collages. Verzameld door 
Geert en Carla Verbeke’ [19/10 tot 
5/1/2020] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘J’aime la couleur & le monde’ – Chéri 
Samba [tot 29/9] ❑ ‘Being Touched by 
an Angel Just Before Birth’ – Joseph 
Sassoon Semah [20/10 tot 16/2/2020] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘The Return’ – Luc Tuymans [tot 
17/11] ❑ ‘Stripes and Stars (Confection 
Painting)’ – Wouter Paijmans [tot 14/11] 
❑ ‘Uit de collectie van De Pont: Tacita 
Dean’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Toxic Pillows’ – Monster Chetwynd 
[19/10 tot 15/3/2020] 

Park De Oude Warande
❑ ‘Delirious / Lustwarande 2019 
jubilerumeditie’ – Nina Canell, Magali 
Reus, Sarah Lucas, Filip Vervaet, Bettina 
Pousttchi, Justin Matherly… [tot 20/10] 

TextielMuseum
❑ ‘Black & White – Symboliek in Kunst 
en Design’ [tot 1/3/2020] ❑ ‘Bauhaus& / 
Modern Textiel in Nederland’ [tot 3/11] 
❑ ‘Encounter#6: Joost van Wijmen’ 
[9/10 tot 27/10] 

Utrecht

Centraal Museum
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie’ [tot 
29/9] ❑ ‘De Wereld van Utrecht – 
Topstukken uit de vijf collecties’ [tot 
30/4/2021] ❑ ‘Ondertussen in Utrecht: 
Onbekende schatten van de stad’ [tot 
17/10] ❑ ‘Rietvelds lattenleunstoel: 10 x 
verschillend. De geschiedenis van de 
iconische rood-blauwe stoel’ [tot 29/9] 
❑ ‘Piet Elling, Bureau voor mevrouw 
L.H. van Groningen-Koningsveld’ [tot 
29/9] ❑ ‘Duran Lantink: Old Stock’ [tot 
27/10] ❑ ‘Alles is Rond. Video-installatie 
van Madelon Hooykaas met een 
compositie van Louis Andriessen en Malu 
Peeters’ [tot 19/1/2020] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Supre:organism’ – DSTART, Eleonore 
Hellio, Ivan Henriques, Minna 
Långström, Quadrature, RYBN, Antti 
Tenetz [tot 6/10] ❑ Esteban Cabeza de 
Baca [13/10 tot 15/12] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ ‘Uit eigen collectie: Less is More’ – 
Piero Manzoni, Ann Veronica Janssens, 
Eva Rothschild, Miroslav Balka, Pascale 
Marthine Tayou… [tot 30/11] 
❑ Do Ho Suh [tot 22/9] 
❑ ‘To Unravel a Torment’ – Louise 
Bourgeois [12/10 tot 17/5/2020] 

Wijlre

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

Zaandam

Het HEM
❑ ‘These livelihoods make worlds too 
– and they show us how to look around 
rather than ahead’ – Nicolás Jaar en de 
Shock Forest Group [tot 1/12] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘MASK – In Present-Day Art’ – Aneta 
Grzeszykowska, Christian Marclay, Ugo 
Rondinone, Gillian Wearing, Mike 
Nelson… [tot 5/1/2020] ❑ ‘CARAVAN 
3/2019: Mahtola Wittmer’ [tot 27/10] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ Rudolf Stingel [tot 6/10] 
❑ ‘Insomnia Drawings’ – Louise 
Bourgeois [tot 29/9] ❑ ‘Collection 
Rudolf Staechelin (1881–1946)’ [tot 
29/10] ❑ ‘Resonating Spaces’ – Leonor 
Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, 
Susan Philipsz, Rachel Whiteread [6/10 
tot 26/1/2020] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Go Back the Way You Came’ – Kaari 
Upson [tot 10/11] ❑ ‘Such Feeling’ – 
Alex Baczynski-Jenkins [27/9 tot 13/10] 
❑ ‘Stable Vices’ – Joanna Piotrowska 
[25/10 tot 5/1/2020] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘A Poem That Is Not Our Own’ – 
William Kentridge [tot 13/10] 
❑ ‘Graphic cabinets: Rundum Leonardo. 
Eine Spurensuche’ [tot 6/10] 
❑ ‘Schau, ich bin blind, schau. Die 
Sammlung Hans und Monika Furer: Von 
Rémy Zaugg bis John Baldessari’ [tot 
1/12] ❑ ‘Controversial? Selected works 
from the collection’ [21/9 tot 5/1/2020] 

❑ ‘Ein Basler Blick auf die Moderne. 
Der Fotoreporter Lothar Jeck 
(1898–1983)’ [8/10 tot 9/2/2020] 
❑ ‘Gold & Glory. Gifts for Eternity’ 
[11/10 tot 19/1/2020] ❑ ‘A Passion for 
Pictures. Louise Bachofen-Burckhardt: 
Collecting for Basel’ [26/10 tot 
29/3/2020] ❑ Max Sulzbachner [26/10 
tot 9/2/2020] 

Museum Tinguely
❑ ‘Körperphantasien’ – Rebecca Horn 
[tot 22/9] ❑ ‘Où sont les neiges d’antan’ 
– Tadeusz Kantor [9/10 tot 5/1/2020] 
❑ Len Lye – motion composer [23/10 tot 
26/1/2020] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Letzte Lockerung’ – Daniela und 
Linda Dostálková, Loretta Fahrenholz, 
Anne Jud, Klara Lidén, Lili Reynaud-
Dewar, Philipp Timischl, Amalia Ulman 
[tot 6/10] ❑ ‘The 500 million year 
collaboration’ – Ryan Gander [19/10 tot 
8/12] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ – 
Anker, Amiet, Hodler, Giacometti, 
Pissarro… [tot 31/12] ❑ ‘Clair de lune. 
Mondbilder der Graphischen Sammlung’ 
[tot 20/10] ❑ ‘Kunst als Leben’ – 
Johannes Itten [tot 2/2/2020] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Jenseits von Lachen und Weinen’ – 
Klee, Chaplin, Sonderegger [tot 
24/5/2020] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ Wolfgang Zät [tot 22/9] 
❑ ‘WELTFORMAT 19 – Graphic Design 
Festival’ [28/9 tot 6/10] 
❑ ‘We Are The Lion’ [18/10 tot 22/12] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Und die alten Formen stürzen ein. 
Kunst um 1800 aus der Sammlung’ [tot 
17/11] ❑ ‘Turner. Das Meer und die 
Alpen’ [tot 13/10] ❑ ‘Vom Band zum 
Byte. Digitalisierung der Videosammlung’ 
[tot 24/11] ❑ ‘Nella Società, in 
Gesellschaft’ – Giulia Piscitelli, Clemens 
von Wedemeyer [2/11 tot 9/2/2020] 

Neuchâtel

Centre d’Art Neuchâtel
❑ Julien Creuzet [tot 20/10] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Catching the Light: Sending and 
Receiving – Early Sculptures and Videos’ 
– Keith Sonnier [tot 20/10] ❑ ‘Stories of 
the Old Masters. The Maria and Johannes 
Krüppel-Stärk Donation’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘Same But Different’ – Alex Hanimann 
[tot 5/4/2020] ❑ ‘unfinished’ – Albert 
Oehlen [tot 10/11] ❑ ‘La luce alpina’ – 
Giovanni Segantini, Dove Allouche, 
Siegrun Appelt, Philippe Rahm, Patrick 
Rohner, Not Vital [28/9 tot 1/12] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘Color Mania – The Material of Color 
in Photography and Film’ [tot 24/11] 

Kunsthalle Winterthur
❑ James N. Kienitz Wilkins [22/9 tot 
17/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Rich Kids. Kinderporträtminiaturen 
der Schenkung Briner und Kern’ [tot 
5/1/2020] ❑ ‘Konstruktives Kabinett. 
Max Bill und die Zürcher Konkreten’ [tot 
2/2/2020] ❑ Thea Djordjadze [tot 
17/11] ❑ ‘Souvenir Suisse. Prints by the 
masters – from the Stiftung Familie 
Fehlmann collection’ [21/9 tot 2/2/2020] 
❑ ‘Nistplätze für Berührungen’ – Yves 
Netzhammer [25/10 tot 5/1/2020] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Ad Astra’ – Peter Wächtler [tot 
17/11] ❑ ‘Honky Tonk Calamity >< Ms. 
Fortune on the Links’ – Stefan 
Tcherepnin [tot 17/11] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Stunde Null. Kunst von 1933 bis 
1955’ [tot 22/9] ❑ ‘Matisse–
Metamorphosen. Meilenstein in der 
Skulptur der Moderne’ [tot 8/12] 
❑ Picasso-Gorky-Warhol [20/9 tot 
5/1/2020] ❑ Wilhelm Leibl [25/10 tot 
19/1/2020] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘United by AIDS. An Exhibition about 
Loss, Remembrance, Activism and Art in 
Response to HIV/AIDS’ [tot 10/11] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Collection Highlights’ [tot 31/12] 
❑ ‘Ideal Living’ [tot 31/12] 
❑ ‘Poster Stories’ [tot 31/12] 
❑ ‘First exhibition in the newly 
renovated Pavillon Le Corbusier: Mon 
univers’ – Le Corbusier [tot 17/11] 
❑ ‘UNLABEL – Fashion Beyond 
Categorization’ [tot 29/9] 
❑ ‘Design Laboratory: Materials and 
Technology’ [tot 6/9/2020] 

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

v a n  1  s e p t .  t o t  3 0  n o v.
i n  h e e l  N e d e r l a n d
t e n t o o n s t e l l i n g e n  

l e z i n g e n  w o r k s h o p s   

 e t s e n ,  l i n o ,  b l a u w d r u k
d i g i t a l e  p r i n t s ,  s i l i g r a fi e  

gg o m d r u k ,  h o u t d r u k  e n  m e e r
v a n  k u n s t e n a a r s  v a n  v r o e g e r  t o t  n u

www. g rafie k 2019 . n l
S t i c h t i n g  G r a f e i n
a a n d a c h t  v o o r  g r a f i e k  i n  a l l e  v o r m e n
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Personalia

Melanie Deboutte werkt als onafhankelijk curator, onder-
zoeker en schrijver. Ze is verbonden aan het Centrum voor 
Kunstarchieven Vlaanderen (CKV), onder de koepel van het 
M HKA.
Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Édouard Glissant (1928–2011) was een Frans-Antil-
liaans schrijver, dichter en literair criticus. In 1999 werd 
Martinique vertaald in het Nederlands; in nY #37 verscheen 
recentelijk ‘De schreeuw van de wereld’.
Sébastien Hendrickx is dramaturg, criticus, docent aan 
KASK/School of  Arts en redacteur van Etcetera. Momenteel 
werkt hij aan SUICIDE, een theatervoorstelling over het 
goede leven.
Laura Herman is redacteur van De Witte Raaf, curator bij 
La Loge (Brussel) en van het twaalfde Satellite-programma 
van Jeu de Paume (Parijs).
Hilde Heynen is gewoon hoogleraar architectuurtheorie 
aan de KULeuven en publiceert over moderniteit, wonen en 
gender. In juli verscheen Sibyl Moholy-Nagy: Architecture, 
Modernism and its Discontents bij Bloomsbury.
Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker en cura-
tor. Hij doceert fotogeschiedenis aan het KASK in Antwerpen 
en is voorzitter van onderzoeksgroep Thinking Tools.
Vlad Ionescu is postdoctoraal onderzoeker, Faculteit 
Architectuur en Kunst, UHasselt. Hij werkt rond herbe-
stemming en de correlatie tussen kunst en architectuur.
Elfriede Jelinek is een Oostenrijkse auteur. In 2004 werd 
haar de Nobelprijs voor Literatuur toegekend. Bij Querido 
verschenen onder meer Lust, Hebzucht, De contracten van de 
koopman en Rijngoud.
Fieke Konijn is kunsthistorica, doceerde aan de VU 
Amsterdam en gaf  leiding aan de master Museumconser-
vator. Ze publiceert over museumgeschiedenis en presenta-
ties in musea.
Franziska Kunze is kunst- en fotografiehistoricus. Ze is 
curator hedendaagse kunst in het LWL-Museum für Kunst 
und Kultur in Münster.
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).
Laurens Otto behaalde masters in esthetica en kunstge-
schiedenis (Paris-Sorbonne). Als curator en criticus onder-
zoekt hij de impact van zowel ‘kritische’ kunst als massacul-
tuur.
Annelot Prins is promovendus aan het John F. Kennedy 
Instituut voor Amerikanistiek aan de FU Berlijn.
Daniël Rovers is schrijver – meest recent van Bakvis. Een 
leesautobiografie – en redacteur van De Witte Raaf.
Sanne Sinnige doctoreert in de kunstwetenschappen 
(VUB) over de behandeling van het koloniale verleden in 
hedendaagse film en video door middel van documentaire 
beelden.
Pieter T’Jonck is ingenieur-architect. Hij schrijft sinds 
1980 over dans en performance, architectuur en beeldende 
kunst, in kranten, tijdschriften en boeken in binnen- en bui-
tenland.
Aude Tournaye behaalde een master kunstwetenschap-
pen en archeologie (VUB), waarna ze een master Critical & 
Curatorial Studies aanvatte (Columbia University). Ze is 
co-curator van het kunstenplatform Limiditi – Temporary 
Art Projects.
Frank Vande Veire is filosoof  en docent aan het KASK in 
Gent. Hij schrijft over kunst, filosofie en cultuurkritiek en 
publiceerde in 2013 de roman Bloeiende Agatha.
Bart Verschaffel is filosoof  en gewoon hoogleraar (UGent). 
Recente publicaties: Charles Vandenhove. Architecture/
Architectuur 1954-2014 (2014); Mock Humanity. Two 
essays on James Ensor’s grotesques (2018).
Jorne Vriens is afgestudeerd als kunsthistoricus. Hij won 
de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 in de categorie 
recensie en schrijft voor diverse media.

Thema’s van de komende nummers: sport, kunst sinds 
1991/2008, redigeren en corrigeren, grafisch ontwerp, 
belastingen. Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over 
deze en andere onderwerpen kunnen worden inge-
stuurd via redactie@dewitteraaf.be.
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16.09.2016 — 22.10.2016 

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

SYMPTOM BAUHAUS 
HANS D. CHRIST AND IRIS DRESSLER 28.09.2019 — 31.12.2019
—————————————————————————————————————————————

TEHCHING HSIEH 
TIME - LIFE 16.02.2019 — 16.02.2020 
—————————————————————————————————————————————

SPINOZA AND THE ARTS PASSIONATE REASON 
2 DAY INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
MOIRA GATENS / BETH LORD / KATJA DIEFENBACH / MOGENS LAERKE / ANDREA SANGIACOMO / TORKILD THANEM / MOD. BARUCH GOTTLIEB 04 & 05.10.2019 
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM III / LAWS OF FORM GEORGE SPENCER-BROWN 28.09.2019 — 31.12.2019
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM IV / MISSING SCRIPTS J. BERGERHAUSEN & I.  HELMIG 28.09.2019 — 24.11.2019  
—————————————————————————————————————————————

ARCHITECTUUR RONDLEIDINGEN ELKE ZONDAG RSVP: WWW.ONZEAMBASSADE.NL
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: 7 DAYS A WEEK 12:00 — 18:00 H

 

West          WWW.WESTDENHAAG.NL 

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

Zhang Enli 
6 September — 19 October 2019

Nicolas Party 

15 November — 14 December 2019 

Zhang Enli 
6 September — 19 October 2019 

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


