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Nieuwe bezoekmogelijkheden

Regular Visit / elke eerste zondag van de maand
Sluit aan bij een rondleiding met gids of ontdek de 
tentoonstelling op eigen tempo 

10:00 – 12:00, individueel bezoek
11:00, geleid bezoek met gids (90 min., Nederlands)
14:00 – 16:00, individueel bezoek
15:00, geleid bezoek met gids (90 min., Nederlands)

Nocturne / elke eerste donderdag van de maand
Avondbezoek, met of zonder gids 

17:00 – 20:00, individueel bezoek
19:00, geleid bezoek met gids (90 min., Nederlands)

Private View / wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag
Bezoek de tentoonstelling in alle rust 

Onderstaande bezoekmomenten kunnen gereserveerd  
worden per bubbel met een maximum van 4 personen. 

10:00 (einde bezoek om 11:30)
11:30 (einde bezoek om 13:00)
13:00 (einde bezoek om 14:30)
14:30 (einde bezoek om 16:00)

Group Visit

Een groepsbezoek met gids kan wekelijks worden 
ingepland van maandag tot vrijdag. Rondleidingen zijn 
mogelijk in het Nederlands, Engels of Frans en duren  
ca. 90 minuten.

Voor elke bezoekformule is reserveren noodzakelijk via 
reservation@herbertfoundation.org of telefonisch op  
09 269 03 00. Meer informatie via www.herbertfoundation.org
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CAMIEL VAN WINKEL

Men slaat elkaar dood of  verbroedert zich 
zonder ooit zeker te weten of  men dat in volle 
ernst doet, omdat men immers een deel van 
zijn wezen buiten zichzelf  heeft, en alle 
gebeurtenissen schijnen zich half  vóór of  
achter de werkelijkheid te voltrekken, als een 
spiegelgevecht van de haat en de liefde.
 Robert Musil

Aan de rand van het bos, bij een tenten-
kamp. Ze draait zich naar me toe, kijkt me 
aan en zegt dat ik het toch nooit zal begrijpen. 
Ze is kalm, haar gezicht staat ernstig. Heeft 
ze het echt tegen mij? Ik ken haar niet. Ze is 
misschien achttien jaar. Hoe praten meisjes 
op die leeftijd? Er is dat korte moment van 
verwarring voordat je snapt dat de ander 
zich niet tot jou richt, maar aan het telefo-
neren is. Ze draait zich half  weg en loopt 
pratend verder. Ja, nee mama, maak je geen 
zorgen, we zitten hier veilig, dit is een eiland. 
Ze belooft dat ze haar zus zal gaan zoeken. 
Er is blijkbaar iets gebeurd, ergens anders.

Wat is een revolutionair? Het belangrijkste 
kenmerk is de haat die hij in zich heeft. 
Andere gevoelens kent hij niet. De drijfveer 
is puur en ondubbelzinnig. ‘Hij veracht en 
haat de bestaande maatschappelijke morele 
wet in al zijn uitingen.’ De haat leeft zelfs 
twee keer in de revolutionair: als eigenschap 
en als opdracht. ‘Hij moet alles in de wereld 
met dezelfde haat haten.’ Ik lees dit in De 
Revolutionaire Catechismus, een manifest 
geschreven in 1869 door de Russische 
anarchist Sergej Netchajev. De revolutio-
nair ‘heeft geen persoonlijke belangen, geen 
maatschappelijke betrekkingen, geen 
gevoelens, geen geestelijke banden, geen 
bezit en geen naam. Alles in hem wordt uit-
sluitend in beslag genomen door de gedach-
te aan de revolutie en door de hartstocht 
daarvoor.’ De revolutionair staat zichzelf  
niet toe om iets te denken of  te voelen dat 
afleidt van het doel om het systeem – ‘dit 
totaal verrotte systeem’ – te vernietigen. 
Ideeën en gevoelens van anderen interesse-
ren hem niet. Hij mag geen banden hebben 
met mensen die hun leven niet aan dezelfde 
zaak hebben gewijd. ‘Het wezen van de 
ware revolutionair sluit elk sentimenteel 
gedoe uit, alle romantische gevoelens, elke 
verliefdheid en elke verrukking.’ De zwak-
heid van de mensheid dient uitgeroeid te 
worden, om te beginnen met de zwakheid in 
hemzelf. ‘Hij moet alle zachtzinnige, ver-
zwakkende gevoelens van verwantschap, 
liefde, vriendschap, dankbaarheid en zelfs 
van eer in zichzelf  onderdrukken en moet 

de ijskoude, doelgerichte hartstocht voor de 
revolutie ruimte geven.’ Hoe de wereld er na 
de revolutie uit zal zien, en welke nieuwe 
orde van rechtvaardigheid dan zal zijn geïn-
stalleerd, vermeldt de catechismus niet. 
Misschien is dat niet eens van belang. De 
revolutionair heeft niemand nodig – van-
daag niet, morgen niet, en na de revolutie 
vermoedelijk ook niet. Hij is volledig soeve-
rein, en om te bewijzen dat hij niets en nie-
mand nodig heeft, maakt hij alles om zich 
heen kapot. Hij belichaamt een pure, auto-
nome haat. De nieuwe wereldorde die hij 
nastreeft, is als het voorwerp in de achter-
uitkijkspiegel dat steeds kleiner wordt naar-
mate hij het gaspedaal van de haat dieper 
intrapt.
 Maar bestaat dat wel, een haat die puur is 
– die niet vertroebeld wordt door zelfhaat of  
afgunst? Bevatten haat en woede niet altijd 
een kern van wrok, een element van narcis-
tische krenking? Haat is een geperverteerde 
vorm van liefde voor een object dat je wil 
maar niet kan bezitten. Wie zijn onderdruk-
kers haat, haat in de eerste of  tweede plaats 
zichzelf  – omdat hij zich onderdrukken laat. 
Heimelijk zou hij de plaats van zijn onder-
drukkers willen innemen en zelf  de zwakke-
ren straffen voor hun zwakte. 

Ik ben woedend

Elke dag zijn er weer nieuwsberichten over 
boze burgers, opstandige groepen ter linker- 
of  rechterzijde, in binnen- of  buitenland, 
die zich met hun grieven en eisen in de 
publieke ruimte manifesteren. Deze trend 
wordt vaak gezien als een wezenlijk ken-
merk van de huidige tijd – ‘the age of  anger’. 
Zo’n uitspraak is snel gedaan. Ik voel meer 
voor de stelling dat de combinatie van 
woede, haat en wrok als een rode draad 
door het hele moderne tijdperk loopt. Dit is 
wat Pankaj Mishra schrijft in zijn boek Age 
of  Anger. Wrok is volgens hem ‘the default 
metaphysics of  the modern world’, de 
grondtoon van een wereld die individuele 
vrijheid en lotsverbetering belooft, maar de 
realisatie van deze beloften in werkelijkheid 
frustreert. Wrok is een algemeen sentiment 
dat in alle richtingen door de wereldruimte 
stroomt, en periodiek over de randen van 
hardnekkige maatschappelijke structuren 
klotst. In een moderne democratie zijn alle 
mensen in theorie gelijk, maar individuele 
kansen en beloningen zijn dat niet – en zijn 
dat nooit geweest. Het individu wordt als 
principe geëerd en geprivilegieerd, maar 
tegelijk in een eindeloze competitie met tal-
loze andere individuen gebracht. Onder die 
omstandigheden is haat een uiting van 
ware vrijheid, schrijft Mishra met een ver-
wijzing naar Michail Bakoenin, een bond-
genoot van Netchajev; de vrijheid om ande-
ren te haten is de vervolmaking van de 
moderne, geïndividualiseerde mens.
 Met het poreus worden van de klassieke 
zuilen zijn haat, woede en wrok rondzweven-
de emoties geworden, niet langer gebonden 
aan vaste dragers. Ze kunnen willekeurig 
worden toegeëigend door wisselende groe-
pen met een aangenomen groepsidentiteit. 
‘Ik ben woedend’ is een zin die een waarheid 
wordt wanneer je hem vaak en luid genoeg 
uitspreekt. Iedereen heeft vandaag wel een 
reden om zich gekrenkt of  misdeeld te voe-
len. Boeren, gepensioneerden, kunstenaars, 
kinderen, vrouwen, mannen, immigranten, 
autochtonen, inheemsen, religieuzen, secu-
lieren, zwarten, witten, gekleurden, minder-
heden, meerderheden, twintigers, zestigers. 
We zitten middenin een kruisvuur van wrok 
tussen generaties, tussen regio’s, tussen 
geslachten, tussen stedelingen en provincia-
len, tussen vervuilers en schoonmakers, tus-
sen maatschappelijke stijgers en dalers, tus-
sen geschoolden en ongeschoolden, tussen 
culturele en financiële elites, tussen de ver-
liezers van gisteren, vandaag en morgen. 
 De haat van de revolutionair is niet meer 
van de revolutionair, of  van wie dan ook, 
maar zit nu in de lucht die we inademen. 
Het is een ‘atmosferisch verdeelde, tussen 
alle schepselen vibrerende haat’, schrijft 
Robert Musil in De man zonder eigenschappen, 
een haat ‘die zo typerend is voor de huidige 

beschaving en die het niet tevreden zijn met 
het eigen handelen vervangt door de 
gemakkelijk bereikbare ontevredenheid 
met het handelen van de anderen’. Niet 
alleen de haat, maar alle gevoelens, erva-
ringen en eigenschappen hebben zich losge-
maakt van individuen en zweven nu door 
een soort algemene ruimte. Ulrich, de 
hoofdpersoon van Musils roman, ziet hierin 
het ‘verval van het antropocentrische 
gedrag’ en zoekt een verklaring in de toene-
mende overheersing van zakelijke verban-
den; in die verbanden ligt nu het zwaarte-
punt van de verantwoordelijkheid, in plaats 
van bij de mensen zelf  – want ‘wie kan er 
tegenwoordig nog beweren dat zijn woede 
werkelijk zijn woede is als er zo veel mensen 
over meepraten en het beter begrijpen dan 
hij zelf ’? Individueel gedrag kan altijd her-
leid worden tot factoren die het individuele 
overstijgen, en dat weet het individu inmid-
dels zelf  ook. Eigenschappen en gedragin-
gen worden wetenschappelijk verklaard 
door ze in een groter, onpersoonlijk verband 
te plaatsen, en daarmee verschuift de ver-
antwoordelijkheid in zekere zin naar de 
instantie die de verklaring autoriseert – de 
sociologie, de psychiatrie, de sociale psycho-
logie. De ervaringen zijn volgens Musil ‘het 
toneel opgegaan; de boeken in, de rapporten 
van de onderzoeksinstellingen en weten-
schappelijke expedities in, de gemeenschap-
pen van gelijkgezinden en de religieuze 
groeperingen in, die bepaalde vormen van 
ervaring ontwikkelen ten koste van andere, 
als bij een sociaal experiment, en voor zover 
die ervaringen zich niet in het werk zelf  
bevinden, zitten ze gewoon in de lucht […]’. 
 Bijna tachtig jaar na Musils dood kunnen 
we dit nog tamelijk abstracte idee concreet 
invullen met de spraak-, beeld- en tekstvolu-
mes van een volgebouwd, arbeidsintensief  
medialandschap: de talkshows, de columns, 
de schandaalpers, 24-uurs nieuwskanalen, 
instagram- en twitterfeeds, reality fiction, 
nieuwssatire, online videoplatforms, tv-do-
cumentaires en reportages. De veralge-
meende wereld van de media is een pulse-
rend affectief  universum dat ervaringen 
uitvergroot en invoelbaar maakt door ze 
onophoudelijk rond te pompen, te reprodu-
ceren, te analyseren en te becommentarië-
ren. Ervaringen worden daarbij altijd in een 
mengvorm met emoties opgediend. Het geeft 
de mensen in hun individuele capsule het 
gevoel ergens bij te zijn, maar doet het 
onderscheid vervagen tussen wat ze zelf  
hebben meegemaakt en wat ze slechts uit 
tweede of  derde hand kennen. Om een erva-
ring of  beleving te hebben, volstaat het dat 
iemand deze met je deelt. In het ideale geval 
zal de individuele mens helemaal niets meer 

persoonlijk meemaken, schrijft Musil. Door 
het wegvallen van de ‘vriendelijke last van 
de persoonlijke verantwoording’ ontstaat 
een lichtheid die overgaat in vrijblijvend-
heid: radicale en extremistische gedachten 
zijn steeds gemakkelijker voor het individu te 
verantwoorden. In de digitale sfeer werken 
autonoom functionerende algoritmes een 
voortgaande radicalisering in de hand, 
waardoor de opvattingen, ideeën en gevoe-
lens van de mens die zelf  praktisch niets 
meer ervaart of  beleeft, langs geautomati-
seerde weg steeds extremer worden.

De wolk van wrok en haat die als een 
beschikbaar potentieel in de algemene 
ruimte tussen de mensen zweeft, is niet 
overal altijd even dik. Soms verdicht ze zich 
ergens tot een ware singulariteit – een 
atmosferisch lichaam met een disproportio-
neel volume. Na een periode van jaren 
waarin ze buiten het licht van de schijnwer-
pers is opgebouwd, wordt ze pas zichtbaar 
als het op een willekeurige dag tot een erup-
tie komt. De negatieve energie die daarbij in 
korte tijd vrijkomt is schokkend en monu-
mentaal. Eén of  twee mensen, meestal 
tamelijk vage figuren, doden twintig, zestig 
of  driehonderd anderen. Ze overleven het 
zelf, of  niet, maar dat maakt voor het beant-
woorden van de waarom-vraag – de vraag 
die de nieuwsmedia vanaf  het eerste 
moment indringend stellen en als een vast 
ritueel zullen blíjven stellen – weinig ver-
schil. Er worden achteraf  forensische rap-
porten opgesteld en psychiatrische diagno-
ses gemaakt, maar de singulariteit van de 
haat is ondoordringbaar voor ieder begrip 
en tegelijkertijd zodanig vertakt dat ieder 
denkbaar verklaringsmodel wel een moge-
lijk aanknopingspunt blijkt te hebben. De 
wortels van de radicalisering zijn tot een 
onontwarbare knoop vergroeid.
 Op 20 april 1999 schoten Dylan Klebold 
en Eric Harris, twee scholieren van de 
Columbine High School in Littleton, 
Colorado, twaalf  medescholieren, een leer-
kracht en ten slotte zichzelf  dood. Op 22 juli 
2011 pleegde Anders Breivik, een 32-jarige 
man uit Noorwegen, een dubbele aanslag op 
regeringsgebouwen in Oslo en een zomer-
kamp van de Noorse Arbeiderspartij op het 
eiland Utøya, waarbij in totaal 77 doden vie-
len. In beide gevallen lieten de daders 
geschreven tekstmateriaal na dat een zeker 
licht werpt op hun achtergrond en motiva-
tie, maar dat eigenlijk te veel en tegenstrijdi-
ge antwoorden op de waarom-vraag biedt. 
 Breivik had zijn paranoïde opvattingen 
over islamisering, politieke correctheid en 
de neergang van Europa geassembleerd tot 
een knip-en-plakdocument van 1.500 pagi-
na’s, dat te obees en te pseudoacademisch is 
om effectief  als manifest te dienen. Kort 
voor de aanslagen zette hij het online. Het 
doel van zijn ‘compendium’, zo schrijft hij in 
het voorwoord, is aan te tonen dat de angst 
voor de islamisering van Europa allesbehal-
ve irrationeel is. Het document bevat 
‘advanced ideological, practical, tactical, 
organisational and rhetorical solutions and 
strategies for all patriotic-minded individu-
als/movements’. De inhoudsopgave alleen 
al bestrijkt zeven pagina’s. Het grootste deel 
van de 1.500 pagina’s bestaat uit overgeno-
men internetteksten van rechts-radicale 
auteurs, Wikipedia-artikelen en dergelijke. 
 Van Eric Harris werd een incoherent, 
handgeschreven dagboek gevonden, waar-
in hij zijn haat tegen de wereld uitspreekt: ‘I 
hate the fucking world, to many god damn 
fuckers it in. […] HATE! I’m full of  hate and 
I Love it. I HATE PEOPLE and they better 
fucking fear me if  they know whats good for 
em. yes I hate and I guess I want others to 
know it, yes I’m racist and I don’t mind.’ 
Daarbij waarschuwt hij de lezer om de ver-
antwoordelijkheid voor de aanslag niet bij 
anderen te zoeken. Hij wil niet dat zijn 
ouders de schuld krijgen, of  de school, of  de 
wapenhandelaars, en hij roept zelfs op geen 
beleidswijzingen door te voeren: ‘i want to 
leave a lasting impression on the world, and 
god damnit do not blame anyone else besi-
des me and V for this. dont blame my family, 
they had no clue and there is nothing they 
could have done, they brought me up just 

‘Je zult het toch nooit begrijpen.’
Erik Poppe, Utøya 22. juli, 2017

Het eiland en de olifant
Een singulariteit van de haat

De oranje rookwolk verschijnt.
Erik Poppe, Utøya 22. juli, 2017
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fucking fine, dont blame toy stores or any 
other stores for selling us ammo, bomb 
materials or anything like that because its 
not their fault, i dont want no fucking laws 
on buying fucking PVC pipes. we are kind of  
a select case here so dont think this will 
happen again. dont blame the school, dont 
fucking put cops all over the place just 
because we went on a killing spree doesnt 
mean everyone else will and hardly ever do 
people bring bombs or guns to school any-
way, the admin is doing a fine job as it is, i 
dont know who will be left after we kill but 
damnit dont change any policies just becau-
se of  us.’ Maar dat hij zijn ouders, de school 
en in zekere zin de hele maatschappij 
vrijpleit is een strategische keuze. De invloed 
van dergelijke factoren erkennen zou hem 
tot een slachtoffer maken en dus de op zich-
zelf  staande betekenis van zijn bestaan en 
zijn daden ondermijnen. Hij wil ons doen 
geloven dat zijn haat zuiver en autonoom is.

De tijd opzuigen

Stuurt men een wetenschappelijke sonde 
met een camera het binnenste van een 
zwart gat in, dan leren we daar niets van. 
Lang voordat de apparatuur iets zou kun-
nen vastleggen, is deze al vernietigd door de 
immense hitte en zwaartekracht. Een sin-
gulariteit van de haat is in die zin vergelijk-
baar met een zwart gat: het object kan 
slechts op veilige afstand van buitenaf  wor-
den geobserveerd, en dan nog alleen indi-
rect, via de krachten die het op zijn omge-
ving uitoefent. De bepaling van het 
standpunt en de afstand tot het centrum 
van de haat is daarbij cruciaal – en penibel. 
 In de cinema zijn meerdere pogingen 
gedaan om een dergelijke eruptieve gebeur-
tenis in beeld te brengen, maar de vraag is 
wat dit medium nog kan toevoegen aan de 
enorme berg gegevens die al beschikbaar 
zijn. Tot het aanbreken van moment X was 
de dader een anonieme figuur wiens leven 
zich buiten het oog van de publiciteit 
afspeelde. Dit onopmerkelijke schaduwbe-
staan contrasteert hevig met de tienduizen-
den pagina’s die rechercheurs, aanklagers, 
onderzoekscommissies en journalisten 
naderhand wijden aan een reconstructie 
van de daad en de aanloop daartoe. Geen 
detail uit het onbetekenende bestaan van de 
dader blijft onbelicht. Wat te doen met deze 
overvloed van informatie, deze overcom-
pensatie? Hoe zich als filmmaker verhouden 
tot de allesoverheersende behoefte aan een 
antwoord op de waarom-vraag? Welk per-
spectief  kiezen, welke toon hanteren? Hoe 
omgaan met de behoefte van het bioscoop-
publiek aan spanning en sensatie? 
Cinematografische routines van heroïek en 
diabolisering blijken grotendeels onbruik-
baar, maar een neutrale, min of  meer docu-
mentaire benadering bevredigt evenmin.
 Cineasten die zich door een singulariteit 
van de haat laten ‘inspireren’ – ik kies hier 
bewust een fout woord – komen onvermijde-
lijk in de knoei als ze hun geijkte verteltech-
niek menen te kunnen toepassen. De film 22 
July die de Britse regisseur Paul Greengrass 
maakte naar aanleiding van de aanslagen in 
Noorwegen is hiervan een desastreus voor-
beeld. Alle conventies van mainstream film-
drama worden gerespecteerd, enkel om te 
voorkomen dat het publiek vervreemd raakt, 
of  verveeld, wat misschien nog erger zou 
zijn. Dat de filmindustrie de ene na de andere 
actiefilm produceert waarin excessief  
geweld tot de gangbare ingrediënten 
behoort, en willekeurige burgers zonder 
omkijken worden gedood, is geen enkel pro-
bleem – totdat men op een dag het idee krijgt 
om een recente, reële terreurdaad voor de 
camera’s te gaan naspelen. 
 De film van Greengrass verwart urgentie 
met tempo. Ze werkt de gebeurtenissen in 
Oslo en op het eiland Utøya met een bizarre 
snelheid af. Na precies 32 minuten zijn 
beide aanslagen al voorbij en is de dader 
gearresteerd. Dan resteren er nog bijna 
twee uur, die gewijd zijn aan revalidatie van 
de slachtoffers, juridische afwikkeling en 
herstel van de maatschappelijke schade. 
Om ieder misverstand weg te nemen zegt de 
advocaat van Breivik aan het eind van de 
film, voordat zijn cliënt voor zeer lange tijd 
in een cel wordt opgeborgen: ‘So, now the 
trial is complete.’ Hij neemt afscheid zonder 
de dader een hand te geven: het publiek 
moet wel begrijpen dat de advocaat slechts 
zijn werk heeft gedaan en geen enkele sym-
pathie voor hem koestert. 

De compressie van de tijd maakt alles in 
deze film tot een oppervlakkig sjabloon. 
Nergens wordt echt bij stilgestaan. De kijker 
wordt in tien minuten door de slachtpartij 
op Utøya geleid, waardoor er nauwelijks 
gelegenheid is om de slachtoffers werkelijk 
als individuen te gaan zien en zich in hun 
situatie van verlammende angst te verplaat-
sen. De meeste scènes duren korter dan een 
minuut, het uitspreken van het vonnis door 
de rechtbank beslaat twintig seconden. Er is 
geen perspectief  of  gezichtspunt, en om dat 
te verhullen springt de verhaallijn voortdu-
rend heen en weer: tussen de terrorist die 
zijn plan uitvoert, de minister-president die 
het hoofd koel houdt, de advocaat die braaf  
zijn werk doet maar ook aan zijn gezin moet 
denken, het slachtoffer dat met vijf  kogels in 
zijn lijf  overleeft, en de familie van deze jon-
gen, zwevend tussen hoop en vrees.
 Iedereen in de film spreekt Internationaal 
Engels met een Scandinavisch accent. Vaak 
en op voorspelbare momenten geeft men 
elkaar een troostende knuffel. Identificatie 
van de kijker wordt op de correcte wijze 
aangemoedigd: met een modelslachtoffer, 
zijn modelfamilie en een modelvriendin, 
een goed geïntegreerde immigrante. Breivik 
wordt voorgesteld als de morele verliezer 
van het verhaal, en de film benadrukt dat er 
niemand is die aan zijn kant staat of  zijn 
perfide ideeën deelt. Het filmpubliek mag 
meedoen aan de voorgeprogrammeerde 
consensus, die na de ellendige aanslag en de 
nasleep ervan de harten zou moeten ver-

warmen. ‘Hope survives’, zo luidt de expli-
ciet geformuleerde boodschap – een lege, 
bijna tautologische formule.
 Uit andere bronnen weten we dat Breivik 
een scrupuleuze planner en scenariodenker 
was. Hij had zich gedurende enkele jaren 
gedetailleerd voorbereid op zijn actie. Zo 
had hij een boerderij gehuurd en een agra-
risch bedrijf  opgericht om bij de aanschaf  
van grote hoeveelheden kunstmest – beno-
digd voor het maken van een explosief  – 
geen argwaan te wekken. Hij had in een 
scenario gedetailleerd uitgewerkt hoe hij de 
twee aanslagen in Oslo en op Utøya kort na 
elkaar en zonder helpers zelf  zou kunnen 
uitvoeren, de tweede onder dekking van de 
chaos die de eerste zou teweegbrengen. Het 
eerste half  uur ontleent de film zijn span-
ning aan een scenario dat grotendeels 
bedacht is door de terrorist die er zelf  de 
hoofdrol in speelt, waarna er een weke, 
opportunistische afwikkeling volgt, door-
drongen van een moralisme dat doorzichtig 
is en hypocriete trekjes heeft: is effectmaxi-
malisatie immers geen prioriteit die terro-
risten en regisseurs van actiefilms met 
elkaar gemeen hebben? Dat er een affiniteit 
of  zelfs een mimetische relatie bestaat tus-
sen dit scenario-denken en de scenario’s 
van de filmindustrie, waarbinnen ook 
Greengrass – maker van onder andere The 
Bourne Supremacy – zijn brood verdient, is 
iets waar de film volledig aan voorbijgaat.

Wat is een relevantere verwerking van ter-
rorisme in de cinema? Er zijn films die een 
terroristische aanslag daadwerkelijk bena-
deren als een historische singulariteit – een 
singulariteit van de haat. Ik denk aan 
Elephant van Gus Van Sant (2003) en Utøya 
22. juli van Erik Poppe (2017). Eigen aan 
deze benadering is dat de bron van de haat 
zich niet zichtbaar manifesteert, maar net 
buiten de randen van het beeld blijft. Over 
de dader of  daders krijgt het filmpubliek 
geen informatie, geen achtergrond, geen 
verhaal; de singulariteit van de haat wordt 
niet ‘gereconstrueerd’, maar als een nega-
tieve ruimte afgetekend. Zoals bij een zwart 
gat kan daar geen informatie uit worden 
teruggehaald. Wat deze films doen is een 
klein deel van de tijdruimte afsluiten en er 
onophoudelijk omheen cirkelen. Het ene 
moment denk je erbuiten te staan en naar 
binnen te kijken, het andere moment besef  
je dat je er al die tijd al middenin zat. Deze 
negatieve ruimte heeft in Elephant het 
karakter van een luchtbel, in Utøya 22. juli 
is het eerder een diep gat in de grond. 
Elephant beschrijft een vliedende beweging 
door tijd en ruimte, Utøya 22. juli een strom-
pelende. In Elephant zijn daders en slachtof-
fers loten aan dezelfde stam, in Utøya 22. 
juli speelt de dader letterlijk ‘geen rol’.
 De methodes die deze films hanteren zijn 
specifiek toegesneden op het materiaal en de 
locatie, waardoor de verschillen tussen de 
twee uiteindelijk minstens zo groot zijn als 
de overeenkomsten. In Van Sants film, losjes 
gebaseerd op de aanslag van april 1999 in 
de Columbine High School, draait de camera 
in kringen rond het singuliere punt, om dat 
punt zo dicht mogelijk te benaderen zonder 
erin opgezogen te worden. De film volgt in 
lange scènes steeds een figuur die voor de 
camera uitloopt. Je kijkt mee met leerlingen 
die zich kort voor de aanslag als satellieten 
door het schoolgebouw en de campus bewe-
gen – in lange, schijnbaar eindeloze trajec-
ten over sportvelden, langs balies, door gan-

gen en lokalen, van buiten naar binnen en 
weer naar buiten, in een alledaags ritme van 
aanpassing, gewenning en interactie, ande-
re satellietlichamen passerend die we later 
nog zullen volgen of  al eerder hebben gezien. 
Bepaalde ontmoetingen in het gangenstelsel 
van de school komen meerdere keren terug, 
steeds vanuit een ander gezichtspunt 
gefilmd. De camera beweegt als een soort 
stofzuiger door het gebouw – als een appa-
raat dat de tijd opzuigt, en dat omwille van 
de grondigheid regelmatig moet teruggaan 
om hetzelfde traject nog eens in tegengestel-
de richting af  te leggen. Hoewel vele uithoe-
ken van de campus op deze manier in beeld 
komen, wordt er niets in kaart gebracht; het 
collectief  van kijkers wordt niet op een spoor 
gezet, want dat spoor bestaat niet: schijn-
baar rechte lijnen zijn in werkelijkheid krom, 
en sporen verdwijnen zodra ze zijn uitgezet. 
De tijd springt heen en weer, alsof  een chro-
nologie, een ordening die houvast biedt, 
onder deze omstandigheden onmogelijk is.
 Utøya 22. juli hanteert een andere, per-
formatieve methode om de tijd op te zuigen, 
waarbij geheel wordt afgezien van tijd-
sprongen en onderbrekingen. De 93 minu-
ten durende film omvat in zijn geheel en 
zonder montage de werkelijke duur van de 
aanslag op het eiland – die 72 minuten 
waarin Breivik met zijn verzameling vuur-
wapens zoveel mogelijk slachtoffers maakte 
onder de jongeren in het zomerkamp. 
Anders dan bij de versie van Greengrass is 
er geen compressie – geen vogelvlucht, geen 
samenvatting, geen ingekorte ontwikke-
ling, geen nasleep, geen overslaan van dode 
momenten. Afgezien van de eenmalige ver-
schijning van een vaag silhouet op een heu-
veltop tussen de bomen, komt de dader niet 
in beeld. We horen slechts het schieten en 
zien het inslaan van de kogels. Het aantal 
van 405 schoten in de film komt precies 
overeen met het aantal dat hij in werkelijk-
heid heeft afgevuurd. Soms klinken ze veraf, 
soms opeens dichtbij; soms is het een tijdje 

Mama belt. Kaja, het dode meisje en de mug.
Erik Poppe, Utøya 22. juli, 2017

De moederfiguur als nagedachte.
Erik Poppe, Utøya 22. juli, 2017

Slotbeeld: Emilie gerematerialiseerd.
Erik Poppe, Utøya 22. juli, 2017
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stil, dan weer klinken de salvo’s snel achter-
een. In de ononderbroken stroom van de 
film creëert dit een alternatieve fasering van 
de gebeurtenissen, een trage, steeds her-
haalde penetratie van het weefsel van de 
tijd. Terwijl de inslaande kogels dit weefsel 
in een aleatorisch ritme doorboren, volgt de 
camera consequent één persoon – de acht-
tienjarige Kaja, het meisje dat in de ope-
ningsbeelden met haar moeder telefoneert. 
Gedurende de hele film blijft de camera in 
een ononderbroken opname aan haar 
lichaam kleven, terwijl ze zich over het 
eiland beweegt, rennend, struikelend, hij-
gend, schuilend, pratend, huilend; totdat ze, 
enkele minuten voor het einde, dan toch 
wordt geraakt. Ze valt letterlijk uit beeld en 
verdwijnt voorgoed. De camera die haar al 
die tijd heeft achtervolgd, beweegt zonder 
om te kijken mee met een groepje overleven-
den, die het water in rennen en worden 
opgepikt door een passerende motorboot.

Vaders en moeders

Breivik is tijdens zijn proces tweemaal door 
psychiaters onderzocht. De uitkomsten 

daarvan waren niet eenduidig. Het eerste 
onderzoek wees uit dat hij bij de planning en 
uitvoering van zijn daden psychotisch moet 
zijn geweest, met als belangrijkste aanwij-
zing zijn grootheidswaan. Hij zag voor zich-
zelf  na de staatsgreep die op de aanslagen 
van 22 juli zou volgen een rol als regent van 
Noorwegen. In die hoedanigheid was hij van 
plan om honderdduizenden moslims te 
deporteren naar Noord-Afrika en het geneti-
sche profiel van de bevolking te modificeren, 
waardoor ziektes zouden verdwijnen en het 
aantal echtscheidingen zou verminderen. 
De psychiaters concludeerden dat hij leed 
aan paranoïde schizofrenie. Het tweede 
onderzoek vond zes maanden later plaats. 
Het nieuwe onderzoeksteam bestreed de eer-
dere diagnose. Doordat er geen aanwijzin-
gen bestonden dat Breivik stemmen had 
gehoord (‘auditieve hallucinaties’) die hem 
instructies hadden gegeven, kon er geen 
sprake zijn geweest van een psychose. Wel 
constateerde men een pathologische zelfver-
groting en een zware narcistische persoon-
lijkheidsstoornis, gecombineerd met een zie-
kelijke aandrang tot liegen (pseudologica 
fantastica). De rechtbank was er uiteindelijk 
niet van overtuigd dat Breivik aan wanen 
leed of  schizofreen was, maar nam slechts 
het idee van een persoonlijkheidsstoornis 
over. De rechters beschouwden Breiviks 
denkbeelden over de eigen immense rol bij 
het redden van de Europese beschaving als 
niet meer dan een ‘primitief  verdedigings-
mechanisme’. Hij was volledig toerekenings-
vatbaar.
 In zijn manifest omarmt Breivik rabiate 
ideeën over het zogenaamde cultuurmarx-
isme. De inleiding is gewijd aan de rol van 
Adorno, Marcuse en andere filosofen van de 
Frankfurter Schule bij het vestigen van een 
‘politiek correct denkklimaat’ in de westerse 
wereld, dat gericht zou zijn op het afbreken 
van patriarchale en autoritaire structuren 
in de samenleving. Deze inleiding is een 
montage van fragmenten uit antifeministi-
sche boeken en artikelen die de schuld van 
de ‘spirituele crisis’ in het Westen toeschrij-
ven aan de afbraak van het klassieke gezin 
en de ondermijning van de opvoedende rol 
van de vader. Een ander hoofdstuk in het 
manifest – overgenomen van een blogger 
genaamd Fjordman – gaat hierop door met 
een kritiek op de ‘vaderloze samenleving’. 
Vrouwen hebben van de staat steeds meer 
mogelijkheden gekregen om zonder actieve 
bijdrage van een man kinderen te krijgen en 
op te voeden. Het feit dat ‘mannelijke waar-
den’ niet meer algemeen worden onder-
schreven, zou hebben bijgedragen aan de 
explosieve groei van het aantal gebroken 
gezinnen. Kinderen groeien op zonder 
regels en autoriteit, in een emotioneel 
limbo, zonder structuur; zorgtaken zijn gro-
tendeels overgenomen door de instituties 
van de verzorgingsstaat; de maatschappij 
als geheel is veranderd in een kinderdagver-
blijf. ‘The absence of  fatherhood’, zo staat er 
te lezen, ‘has created a society full of  social 
pathologies, and the lack of  male self-confi-
dence has made us easy prey for our ene-
mies. If  the West is to survive, we need to 
reassert a healthy dose of  male authority. In 
order to do so we need to roll back the welfa-
re state. Perhaps we need to roll back some 
of  the excesses of  Western Feminism, too.’
 Dergelijke theorieën zijn doordrenkt van 
paranoia, vrouwenhaat, en persoonlijk res-
sentiment. Breivik groeide zelf  op in een 
gebroken gezin: vanaf  zijn eerste jaar leefde 
hij bij zijn moeder en zag hij zijn vader 
slechts sporadisch. De film van Erik Poppe 
weigert niettemin te speculeren over de 
‘vaderloze’ dader, zijn drijfveren en zijn psy-
chische staat. In een harde breuk met de 
traditie van badguy-actiefilms wordt de 
figuur van de terrorist zelfs compleet uitge-
gumd. De mengeling van haat, wrok en 
woede die achter de aanslag zat, is door de 
makers losgemaakt van Breiviks persoon en 
in een algemene ruimte geplaatst, een over-
koepelende sfeer van waaruit een regen van 
kogels op het socialistische jongerenkamp 
neerdaalt. 
 De dader is niet de enige afwezige in deze 
film. In Utøya 22. juli figureren tot aan de 
laatste minuut überhaupt geen volwasse-
nen. Niet alleen verblijven de jongeren in 
het zomerkamp zonder hun ouders, er ver-
schijnt ook geen enkele begeleider in beeld. 
Dat is dan misschien het nut van de film van 
Paul Greengrass: een onderlinge vergelij-
king doet beseffen welke radicale ingreep er 
door de makers van de andere film is 
gepleegd. De kampleiders – die wel degelijk 

op het eiland aanwezig waren – zijn wegge-
laten. Wie niet beter weet, zou kunnen den-
ken dat de tieners in het kamp zelfstandig 
waren, en voor zichzelf  en elkaar zorgden. 
In de enscenering van Greengrass daaren-
tegen figureren de jongeren, in de halve dag 
die verstrijkt tussen hun aankomst op Utøya 
en het begin van de moordpartij, als kinde-
ren die voortdurend worden toegesproken, 
beziggehouden en aangestuurd door de vol-
wassen leiders van het kamp. De jongeren 
zijn niet meer dan trekpoppen met een uit 
bordkarton gesneden identiteit. Zie ze daar 
als halve idioten staan zwaaien op het 
pontje dat ze naar het eiland brengt… 
 Deze infantiliteit heeft in Utøya 22. juli 
plaatsgemaakt voor de onnadrukkelijke 
suggestie van een soort adolescenten-zelf-
bestuur. Desondanks – of  juist daardoor – 
ontstaat er grote paniek en chaos wanneer 
de schietpartij begint. De deelnemers aan 
het kamp zijn politiek geëngageerd en mon-
dig, maar onmiskenbaar minderjarigen, die 
intuïtief  om hun moeder roepen als ze in 
doodsnood op de grond liggen. Door de 
afwezigheid van kampleiders – een soort 
pseudo-ouders – wordt het gemis van de 
echte ouders des te pregnanter. Dit manifes-
teert zich als een existentiële verlatenheid. 
Het eiland is een begrensd stuk aarde, een 
kooi waaruit niet valt te ontsnappen en die 
bewaakt wordt door een onzichtbare man 
met geweren. Naast, onder of  tegenover 
deze onzichtbare dader staat de onzichtbare 
moeder – een figuur die in de loop van de 
film herhaaldelijk wordt aangeroepen, en 
waarvan de afwezigheid op den duur tast-
bare proporties aanneemt. Dat de moeder 
en niet de vader de paradigmatische ouder-
figuur in deze film is, zou als een bevestiging 
van het idee van een ‘vaderloze samenle-
ving’ kunnen worden opgevat, maar dan 
als een ironische, want het effect is eerder 
omgekeerd: het is juist de moeder die gemist 
wordt. 
 Een ruzie tussen Kaja en haar jongere zus 
Emilie aan het begin van de film kondigt 
aan dat de rol van de moeder in zekere zin 
vacant is. Kaja gedraagt zich als de verant-
woordelijke van de twee, het verlengstuk 
van haar ouders, terwijl Emilie de onverant-
woordelijke is. Ze heeft een rotzooi aange-
richt in de tent die de twee zussen op het 
eiland delen. Kaja is boos en vraagt haar om 
meer rekening met anderen te houden. ‘Ja 
mama,’ luidt het sarcastische antwoord. 
Kaja: ‘Mama heeft je gebeld, waarom nam 
je niet op?’ Emilie: ‘Alles wat ik doe is fout!’ 
Na deze woordenwisseling verdwijnt Emilie 
uit de film. Wanneer de schietpartij is 
begonnen, gaat Kaja in paniek op zoek naar 
haar zus, maar zonder succes. Ze treft een 
lege tent aan. Later heeft ze haar moeder 
aan de telefoon, twee keer zelfs, en belooft ze 
(huilend) dat ze Emilie zal vinden. 
 In negentig minuten film is allicht ruimte 
voor één moment waarop het artificiële van 
het medium door het narratieve kader 
breekt en als gestold beeldelement recht-
streeks zichtbaar wordt. De voortgang van 
het verhaal wordt dan kort onderbroken, 

om het collectief  te confronteren met het 
apparaat dat de illusies produceert waarin 
de kijkers, samen met de personages in de 
film, gevangen zitten. In Utøya 22. juli 
gebeurt dit na ongeveer vijftig minuten. 
Kaja ligt op de grond in het bos naast een 
zwaargewond meisje dat ze op de vlucht is 
tegengekomen, iemand van wie ze de naam 
niet kent maar die dezelfde leeftijd als haar 
zus lijkt te hebben. Ze bindt haar sweatshirt 
om het lichaam van het meisje, om het bloe-
den van de schotwond in haar rug te stop-
pen. ‘Ik wil m’n mama,’ huilt het meisje. Op 
fluistertoon probeert Kaja haar gerust te 
stellen en te troosten. Het schieten is intus-
sen tijdelijk gestopt, en er daalt een vreem-
de, spookachtige kalmte neer. Het stervende 
meisje is nu half  buiten bewustzijn; ze 
spreekt alleen nog flarden van zinnen uit. 
Dan zegt ze: ‘Rook…’ De camera, die de twee 
van zeer nabij opneemt, draait opzij en 
toont een oranje rookwolk die daar opeens, 
licht en zwaar tegelijk, als een levensgroot 
vraagteken stil tussen de bomen hangt. De 
wolk, die zonder verklaring blijft, lijkt terug 
te leiden naar de historische wortels van het 
filmmedium in panorama’s en diorama’s – 
de sfeer van beschilderd achterdoek, katrol-
len, hefbomen en rookmachines. Is dit dan 
de wolk van haat en wrok?
 Meteen zwenkt de camera terug. Het 
meisje zakt definitief  weg in de dood. Kaja 
huilt en smeekt en schudt aan het stervende 
lichaam. ‘Blijf  bij me!’ Op dat moment trilt 
de telefoon die op de buik van het gestorven 
meisje ligt, en verschijnt op het scherm de 
naam en foto van de beller: mamma. Kaja 
kijkt naar het scherm maar neemt niet op. 
Het trillen stopt. Er landt een mug op haar 
arm. Kort daarna begint het schieten weer.

Have fun

Hebben de daders van de aanslagen op 
Utøya en Columbine High School iets met 
elkaar gemeen? In elk geval delen ze bepaal-
de (demografische) kenmerken, zoals huids-
kleur, geslacht en generatie. Breivik werd 
geboren in 1979, Harris en Klebold in 
1981. In de aanslag op Columbine High 
School van 1999 is mogelijk een kiem terug 
te vinden van Breiviks daden twaalf  jaar 
later – de infantiele wortels van de boze 
witte man. Gus Van Sant tracht in Elephant 
echter geen coherente verklaring te geven 
voor het gedrag van de daders. Er worden 
verschillende factoren aangestipt, die niet 
tot een consistent geheel, laat staan tot een 
antwoord leiden. De openingsscène van de 
film toont een alcoholische vader die ’s och-
tends al te dronken is om zijn zoon naar 
school te brengen – maar het betreft de 
vader van een andere leerling, niet van een 
van de daders. De emotionele staat van Eric 
en Alex, zoals de daders in de film heten, 
blijft tamelijk vaag en onbepaald. Ten min-
ste een van de twee wordt op school gepest, 
maar het lijkt hem niet echt te raken. Ze spe-
len videogames, kijken naar een tv-docu-
mentaire over propaganda in het Derde 

John doorkruist het schoolgebouw.
Gus Van Sant, Elephant, 2003

Alex en Eric, kort voor het einde.
Gus Van Sant, Elephant, 2003
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Rijk, en er is de suggestie van een onvoldra-
gen homoseksualiteit. Alex speelt mooi 
piano. Hij komt niet uit een gebroken gezin. 
De ouders zijn weliswaar niet nadrukkelijk 
aanwezig, vanwege hun werk overdag, 
maar ook niet afwezig. Tijdens het ontbijt op 
de ochtend van de aanslag worden Alex’ 
ouders zonder hoofd in beeld gebracht. Eric 
logeerde die nacht bij hem. De twee jongens 
leiden een parallel bestaan naast dat van 
hun ouders. 
 ‘Have fun, man.’ Hoewel Eric en Alex 
weten dat ze die dag gaan sterven, blijven ze 
er tot het einde laconiek onder. De schiet-
partij is als een spel voor hen. Precies wat 
Utøya 22. juli níet laat zien, komt in Elephant 
op schokkende wijze in beeld: de daders in 
actie, schietend, moordend, pratend, 
lachend, treiterend. Eric houdt de rector 
onder schot, laat hem wegrennen en schiet 
hem dan alsnog neer. Het is lachen, het is 
sadisme zonder haat, voor de lol. De associ-
atie met een gewelddadig videospel, een 
first-person-shooter (FPS) zoals het befaam-
de Doom (1993), is niet te missen, en in een 
korte flits zien we inderdaad de loop van een 
geweer vanuit het narcistische gezichts-
punt van een dergelijk spel. Maar evengoed 
wordt een parallel gecreëerd tussen de han-
delingen van de twee schutters en de ach-
tervolgende beweging van de filmcamera 
door het schoolgebouw.
 Een camera is een kadrerend apparaat dat 
de ander insnoert en tot een levenloos object 
maakt. Dat geldt nog sterker voor een foto-
camera. In de film is deze in handen van 
Elias, een ontspannen, vriendelijke jongen 
die fotografie als hobby heeft en zijn mede-
leerlingen vraagt om voor hem te poseren. 
Kort voordat het schieten begint, ontmoet 
hij John, de jongen met de alcoholist als 
vader. Dit moment, dat zich afspeelt in een 
gang van de school, is verspreid door de film 
drie keer te zien, steeds vanuit een ander per-
spectief. ‘Can I take a picture of  you?’, vraagt 

Elias. ‘Yeah, sure,’ zegt John. Hij draait zich 
half  om, buigt voorover, telt tot drie en slaat 
zichzelf  bij de derde tel op zijn achterwerk, 
wat door Elias op de foto wordt gezet. Niets 
in deze scène is toevallig: het aftellen, de 
gespeelde onderwerping, het exacte samen-
vallen van de klik van de camera en de klap 
op de kont, en het passeren van een derde 
persoon, Michelle. Precies op het moment 
dat de foto wordt gemaakt, loopt zij langs de 
twee jongens, en begint ze te rennen omdat 
de schoolbel gaat en ze in de bibliotheek 
wordt verwacht. Michelle is een schuw per-
sonage, vol schaamte en complexen over 
haar lichaam. Tijdens het sporten op school 
weigert ze een korte broek te dragen, en in de 
kleedkamer wordt ze door knappere meisjes 
bespot. Hoewel John en Elias haar tijdens 
hun fotomoment niet eens opmerken, wordt 
er hier een driehoeksspel opgevoerd, een 
onbewuste choreografie die ook drie keer in 
beeld komt, steeds als incident in het door-
gaande traject van een van de drie.
 Een narcistische persoonlijkheidsstoornis 
zoals die van Breivik is in de psychoanalyti-
sche literatuur gekoppeld aan een verstoor-
de integratie tussen objectief  en subjectief  
zelfbewustzijn – een conditie die resulteert 
in het onvermogen om je in het gezichts-
punt van een ander te verplaatsen. In 
Elephant duiken de wortels van deze patho-
logische conditie op. Ze blijkt niet recht-
streeks uit het gedrag van Eric en Alex, 
maar verschijnt in een metonymische 
vorm, verdeeld over drie andere, onschuldi-
ge karakters. Elias is degene die de mensen 
uit zijn omgeving met zijn camera opsluit in 
een kader, en zo op een vriendelijke en 
belangstellende manier hun autonome 
bestaan ontkent; John is de jongen die zich-
zelf  tot een object reduceert voor het plezier 
van een ander; en Michelle belichaamt de 
schaamte en de vernedering van het bespot-
te en beschimpte onderkruipsel – niet toe-
vallig is zij de eerste die even later wordt 

doodgeschoten. Het pathologisch narcisme 
is als het ware uiteengelegd in losgeknipte 
aspecten van een sadomasochistische dia-
lectiek: de machtsfantasie van een uitver-
groot ego; de reductie van de ander tot een 
willoos object; de zelfhaat, vernedering, en 
schaamte; en ten slotte de vrijwillige onder-
werping van een gekleineerd ego aan de 
ingebeelde almacht van een ander. Het drie-
maal geënsceneerde moment waarop John 
zichzelf  op zijn achterwerk slaat, Elias de 
knop van de camera indrukt, en Michelle 
ongezien achter hen langs draaft, is het 
moment waarop deze psychische patronen 
bijeenkomen in één configuratie of  gestalt. 
Het lijkt een onbeduidende, alledaagse ont-
moeting, die onmiddellijk weer oplost in de 
stroom van de tijd, maar ze resoneert in de 
ruimtes in en rond de school.
 Deze psychomotorische resonantie is ook 
hoorbaar gemaakt. De geluidsband van 
Elephant is een dissociatieve montage van 
flarden muziek en geluiden die soms wel en 
soms niet te herleiden zijn tot de handelin-
gen van de personages in de film. Wanneer 
de camera een leerling volgt die komend 
van het sportveld het schoolgebouw bin-
nengaat, door lange gangen loopt, deuren 
opent en sluit, en verschillende geluids-
bronnen passeert, ontstaat er een vloeiende 
collage van stemmen en omgevingsgelui-
den; achter elke hoek of  geopende deur 
resoneert een andere architectonische 
ruimte. Verknoopt met deze geluidsdraden 
zijn fragmenten uit de soundscapes van 
Hildegard Westerkamp en Frances White – 
elektronisch bewerkte assemblages van 
natuurlijke en stedelijke omgevingsgelui-
den. De akoestische verdubbeling die dit 
teweegbrengt, werkt in twee richtingen ver-
vreemdend. In Westerkamps Beneath the 
Forest Floor (1992), grotendeels opgeno-
men in de oerbossen van British Columbia, 
hoor je ruisende bomen, stromend water, en 
vreemde, soms bijna mechanische geluiden 
van exotische vogels, reptielen en insecten, 
die klinken als een piepende deur of  een tik-
kende machine. Gemonteerd onder de beel-
den van Elephant gaan deze akoestische 
incidenten een verbrokkelde mimetische 
relatie aan met wat je hoort en ziet. Dit geldt 
op een andere manier nog sterker voor de 
gebruikte fragmenten uit Türen der 
Wahrnehmung uit 1989, Westerkamps col-
lage van geluiden van open- en dichtgaande 
deuren – huisdeuren, treindeuren, kerkdeu-
ren, kamerdeuren, autoportieren – waarin 
iedere deur anders klinkt en als een poort 
dient naar een anders resonerende ruimte, 
vol van stemmen, omgevingsgeluiden en 
ruis. Het traject dat de camera in Elephant 
door het schoollandschap aflegt, krijgt met 
deze toegevoegde geluidslagen een affectief  
parallelspoor waarin de emoties die de film-
personages soms lijken te missen, potentieel 
aanwezig en beschikbaar zijn, los van indi-
viduele karakters en gebeurtenissen. 
 De onwerkelijke sfeer die dit creëert tij-
dens de schietpartij in het laatste kwartier 

van de film wordt versterkt door de emotio-
nele onbepaaldheid van Eric en Alex, de 
aanslagplegers. Het ene moment staan ze 
aarzelend in een lege gang met hun gewe-
ren te wachten op een explosief  dat niet 
afgaat, het volgende moment schieten ze als 
geroutineerde killers hun medeleerlingen 
neer. De gebeurtenissen lijken zich, in 
Musils woorden, ‘half  vóór of  achter de 
werkelijkheid te voltrekken’. Het laatste 
slachtoffer dat een kogel krijgt, is Eric zelf. 
Onaangekondigd en schijnbaar zonder 
reden schiet Alex hem dood – zijn enige 
vriend in deze wereld, de jongen met wie hij 
diezelfde ochtend naakt onder de douche 
heeft staan kussen. Met dit incident berei-
ken we het einde van het ‘spiegelgevecht 
van de haat en de liefde’ – maar dan in een 
versie zonder haat en zonder liefde, en zon-
der spoor van een gevecht.

Einde

Het einde van een film is het moment dat er 
niets meer te tonen valt. Dit moment is geen 
gegeven, maar moet worden gekozen of  
geconstrueerd. Nu is er niets meer om te laten 
zien, is de impliciete mededeling die met het 
laatste beeld op het scherm wordt geprojec-
teerd. Dat geldt ook voor Elephant. Alex 
richt zijn geweer op een stel dat zich in de 
vriescel van de schoolkantine heeft ver-
stopt, en zegt een aftelrijmpje op, om te kie-
zen wie van de twee hij zal doden. Ze sme-
ken hem om het niet te doen. Juist voordat 
hij de trekker overhaalt, verdwijnt het beeld 
en begint de aftiteling. Zoals John eerder tot 
drie telde, zo tellen we mee naar het slot. 
 Het einde van Utøya 22. juli is zachter, 
reflectiever, en onverwacht. Vanuit de 
motorboot met overlevenden kijk je opzij 
naar het eiland waar alles zich heeft afge-
speeld. Dan zwenkt de camera terug naar de 
groep in de boot, en blijkt Emilie daar te zit-
ten, Kaja’s verdwenen zus, die dus toch nog 
in leven is. Ik weet zeker dat ze daar enkele 
ogenblikken eerder nog niet zat. Ze is bezig 
met het verzorgen van een gewonde. Achter 
haar staat de enige volwassene uit deze film, 
aan het roer van de boot: een vrouw. Kaja is 
dood, haar zus is gered, en daar verschijnt 
terloops, in de laatste minuut, als een nage-
dachte, de moederfiguur.

De citaten van Robert Musil zijn afkomstig 
uit De man zonder eigenschappen, verta-
ling Ingeborg Lesener, Amsterdam, 
Meulenhoff, 1996, p. 192 en p. 670. De 
geciteerde vertaling van Netchajevs 
Revolutionaire Catechismus door Thomas 
Eden is gepubliceerd op de Nederlandse tak 
van marxists.org. Het dagboek van Eric 
Harris is te lezen op acolumbinesite.com.

Driehoeksspel van John, Elias en Michelle:  
eerste perspectief.

Gus Van Sant, Elephant, 2003

Driehoeksspel van John, Elias en Michelle:  
tweede perspectief.

Gus Van Sant, Elephant, 2003

Driehoeksspel van John, Elias en Michelle:  
derde perspectief.

Gus Van Sant, Elephant, 2003

Het narcistische gezichtspunt van de first-person-shooter.
Gus Van Sant, Elephant, 2003
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Masereeldijk 5, 
2460 Kasterlee (BE)
fransmasereelcentrum.be

Wandelvertelling nieuwe publicatie

Wim Cuyvers: L’Autre

Een gloednieuwe bundeling van twaalf korte verhalen van Wim Cuyvers, 
geschreven over een tijdspanne van vijftien jaar. Op zondag 27.09 wordt 
‘L’Autre’ offi  cieel ingewandeld in en rondom het Frans Masereel Centrum. 
Wim Cuyvers zal gedurende 12 uur telkens een van de kortverhalen voorlezen 
aan max. 12 personen. Reserveren kan via de website en is verplicht.

Extra boekpresentatie: 18.11.2020 – WIELS, Brussel
— Vormgeving: Filiep Tacq

© Fabrice Samyn

Curating the Woodland

Fabrice Samyn
I am / here vertical
Een nieuwe reeks artistieke interventies 
op de buitensite van het Frans Masereel Centrum.
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ALAIN BADIOU

We moeten ongetwijfeld beginnen met een 
beroemde vraag uit het voorwoord bij Jean 
Genets toneelstuk Les Nègres (1958): ‘Wat is 
dat, een zwarte? En eerst en vooral, wat 
voor kleur heeft zo iemand?’
 Inderdaad. Nadat wij, de zogeheten blan-
ken van West-Europa, zwarte katten, de 
duistere krachten van de duivel, raven, hek-
sen in zwarte lompen, het zwart van de 
dood en de donkere kanten van de ziel had-
den verketterd, vonden we het ook nog eens 
nodig te bedenken dat de meeste bewoners 
van Afrika duidelijk tot een inferieur ‘ras’ 
behoorden, bestemd voor de slavernij, en 
daarna voor dwangarbeid onder koloniale 
bezetting, alleen omdat die enorme bevol-
king ‘zwart’ was. Alleen vanwege die zoge-
naamde kleur werden miljoenen mensen 
als vee naar de andere kant van de oceaan 
gebracht, vastgeketend in het scheepsruim, 
met als gevolg dat een zeer groot aantal van 
hen tijdens het vervoer het leven liet. De 
overlevenden werden verkocht aan rijke 
grondbezitters voor wie ze werkten in 
omstandigheden die perfect vergelijkbaar 
waren met die van de slavernij uit de oud-
heid. Grote Franse steden als Bordeaux en 
Nantes, die in de slavenhandel waren gespe-
cialiseerd, hadden hun grote bloei daaraan 
te danken. In 1885, lang na de oppervlakki-
ge ‘afschaffing van de slavernij’, zei Jules 
Ferry, een politicus die ook nu nog door 
‘links’ op handen wordt gedragen, publieke-
lijk het volgende: ‘Ik herhaal dat superieure 
rassen een recht hebben, want zij hebben 
een plicht. Het is hun plicht de inferieure 
rassen beschaving bij te brengen.’ En ja, die 
‘beschaving’ werd hun zeker bijgebracht, op 
de plantage, en met slagen van de karwats.
 Voor de overgrote meerderheid van de 
gekoloniseerde Afrikanen bestond de minst 
gewelddadige uitweg, die maar zeer weini-
gen gegeven was, eruit dat je huisbediende 
van een koloniaal werd. Elke koloniaal had 
zijn ‘boy’, logisch toch? Wie beschaving 
brengt, verdient een degelijke bediening. 
Vandaag zetten ontelbare Afrikanen hun 
leven nog steeds op het spel om eindelijk 
Europa te bereiken. Om er wat te doen? De 
mannen eindigen als bouwvakker of  bor-
denwasser, de vrouwen als werkster of  als 
kindermeid. Want ja, je bent nu eenmaal 
‘inferieur’ (want zwart) of  je bent het niet.
 In de Verenigde Staten, die befaamde 
democratie die de westerse wereld nog altijd 
aanstuurt, was de zwarte slavernij zo 
belangrijk geworden (er waren in 1860 
meer dan drie miljoen slaven) dat er ver in 
de negentiende eeuw een gewelddadige bur-
geroorlog en ongeveer 800.000 doden 
nodig waren om haar wettelijk te kunnen 
afschaffen. Die afschaffing liet op alle gebie-
den zoveel discriminatie en zo’n diepgewor-
teld onderliggend racisme voortbestaan dat 
‘het zwarte vraagstuk’ ook in de huidige 
Amerikaanse maatschappij een ongenees-
lijke wonde blijft, zelfs al is de president een 
‘zwarte’. Juist in de periode dat de witte 
mensen hun economische en militaire tri-
omfen beleefden, werd ‘zwart’ voor de 
mensheid een vervloekt adjectief  en een 
onuitroeibaar stigma.
 Die instelling, die stevig verankerd zit in 
een hele kleurenfantasie, was en blijft erg 
krachtig. Ze bleek dermate doeltreffend om 
de vreselijkste dingen op perverse wijze te 
rechtvaardigen dat de Europeanen en hun 
koloniale producten de hele mensheid 
wereldwijd hiërarchisch hebben ingekleurd. 
Bovenaan het ‘blanke’ ras, dat van de kolo-
niale veroveraars. Dan de geelhuiden, welis-
waar erg inferieur, maar toch complexer, 
‘mysterieuzer’, koppiger en lastiger om 
onder de knoet te houden. Vervolgens de 
roodhuiden, maar over hen hoeven we het 
nu niet meer te hebben, want die hadden de 
Yankees toch al zo goed als volledig uitge-
roeid. En tot slot, helemaal onderaan, de 
‘zwarten’, de ‘negers’. Als kind zat ik vaak te 
lezen in een Larousse Illustré uit de jaren der-
tig, in feite dus nog een boek van gisteren. 
Het bevatte een heel artikel met plaatjes die 
als een voldongen feit ‘aantoonden’ dat de 
schedel van een zwarte mens tussen die van 
de mensapen en de ‘blanken’ in stond.
 Een belangrijk moment in heel deze 
geschiedenis is zeker de treffend genoemde 

‘Code noir’ die de Franse koninklijke admi-
nistratie in de zeventiende eeuw had opge-
steld om de slavernij in de Franse Caraïben te 
reguleren. In tegenstelling tot wat men soms 
beweert, had dit wetboek, dat natuurlijk een 
gruwel was op het vlak van slavernij, toch 
een zekere ‘voorsprong’ op mijn republikein-
se Larousse uit de jaren dertig. De ‘Code noir’ 
bekrachtigde de slavernij en het erfelijke 
karakter ervan. Maar dezelfde wet veroor-
deelde ook het zogenoemde ‘vooroordeel op 
basis van kleur’, de stelling dat zwarte men-
sen vanzelf  inferieur zijn. Er stond in dat een 
‘zwarte’ na zijn vrijlating dezelfde rechten 
had als een ‘blanke’. Zo zien we dus hoe het 
moderne koloniale racisme, dat in principe 
tegen de slavernij is gekant, een verwerpelij-
ke vorm van sociale relatie op basis van 
kleur (een mens kan worden gekocht en 
andermans eigendom worden omdat hij 
zwart is) heeft vervangen door een gebiolo-
giseerde relatie, het racisme, dat mijns 
inziens nog verwerpelijker is (een mens is 
vanzelf  inferieur aan een ‘blanke’ omdat hij 
zwart is, en niet door zijn sociale positie).
 Het verzet tegen de hiërarchische stigma-
tisering van een deel van de mensheid van-
wege zijn veronderstelde kleur, in dit geval 
zwart, kan twee verschillende vormen aan-
nemen.
 De eerste vorm bekrachtigt de rol van 
kleur. Men zegt dan dat een deel van de 
mensheid inderdaad zwart is, maar de waar-
dehiërarchie wordt ontkend of  zelfs omge-
draaid: zwarte mensen zijn perfect gelijk aan 
witte mensen of  aan wie dan ook, of  nog, 
zwarte mensen zijn zelfs mooier, sterker, 
intelligenter, sexyer en leniger, ze staan dich-
ter bij de natuur, ze hebben meer gevoel voor 
ritme, ze behoren tot een ouder volk, ze 
beschikken over een meer ontwikkelde sym-
bolische orde, ze zijn poëtischer dan witte 
mensen enzovoort. Kortom: black is beautiful.
 De tweede vorm ontkent ieder verband 
met welk waardesysteem dan ook. Dat bete-
kent dat eender welk globaal oordeel over 
een veronderstelde ‘gemeenschap’ van 
kleur rationeel gesproken onbruikbaar is, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Kleur 
is dan wel een objectieve bepaling, maar die 
mag vervolgens geen enkel symbolisch ver-
lengstuk krijgen.
 Ik kan van die tweede zienswijze nog een 
radicalere versie voorstellen. Ik aanvaard er 
uiteraard de universalistische consequenties 
van, maar ik ga nog een stap verder: er 
bestaat zelfs niet zoiets als een objectief  oor-
deel over kleur. In feite kunnen we geen enkel 
menselijk individu een kleur toekennen, 
geen zwart, maar ook geen wit of  geel, of  
welke gekleurde identiteit dan ook. We kun-
nen een individu alleen maar het predicaat 
‘zwart’ toekennen en tot de categorie ‘zwarte 
mensen’ rekenen als we dat doen op een 
grove en nutteloos approximatieve manier.
 De eerste zienswijze, in haar radicaalste 
vorm, kende vooral haar barden van onge-
veer de jaren dertig tot de jaren tachtig. 
Toen bezongen de dichters wat men de 
‘négritude’ noemde, wat betekende dat zij 
hun zwart-zijn claimden en bezagen als het 
kloppende hart van zowel de Afrikaanse 

mensheid als van het deel daarvan dat naar 
Amerika was gedeporteerd. Men bezong 
kortom de grootsheid van de zwarte mens.
 Helaas heeft iedereen gehoord hoe witte 
mensen nog steeds het gore lef  hebben om 
zich te beklagen over alle gebreken, onwe-
tendheid en achterstand, zeg gerust alle bar-
baarsheid, die zij de Afrikaanse ‘zwarten’ 
blijven aanwrijven. We hebben onlangs nog 
gezien hoe een onderontwikkeld ventje als 
Sarkozy de Afrikanen ongegeneerd de les 
spelde en hun met zijn onvervalste koloniale 
paternalisme wist te vertellen dat ze ‘in de 
marge van de Geschiedenis’ zijn blijven ste-
ken! Welnu, al die ‘evidenties’ die witte men-
sen eeuwenlang over ‘de zwarten’ hebben 
uitgekraamd, al die clichés, heeft de stro-
ming van de négritude – zonder ook maar 
enige moeite te nemen om ze ter discussie te 
stellen en het ware van het valse te onder-
scheiden – als basis genomen om er de 
onvoorwaardelijke, ja zelfs exemplarische rol 
van de zwarte mensen in het heden en verle-
den van de mensheid mee uit te bouwen. De 
zeer grote dichter Aimé Césaire heeft die 
visie nog het indringendst verwoord:

mijn négritude is geen dove steen die 
afketst tegen het rumoer van de dag

mijn négritude is geen vlek dood water op 
het dode oog van de aarde

mijn négritude is toren noch kathedraal

ze gaat diep in het rode vlees van de bodem
ze gaat diep in het brandende vlees van de 

lucht
en duistere moedeloosheid doorboort ze 

met recht geduld

Het is dit ‘rechte geduld’ dat de zwarte mens, 
althans volgens de négritude, tot de voor-
naamste getuige op aarde maakt van wat 
het betekent om tot de menselijke soort te 
behoren. Voor anderen, met name in de 
Verenigde Staten, was het integendeel een 
zaak van het grootste ongeduld, van honger 
naar onmiddellijke actie en van schitteren-
de woede, dingen die ooit werden toege-
juicht, en nog steeds worden toegejuicht, 
als manieren waarop zwarte mensen de 
categorieën van het dominante Westen 
kunnen overstijgen. Een van de bewegingen 
uit die tijd was bijvoorbeeld de Black 
Panther Party, een naam die direct aansloot 
bij de dialectiek van het zwarte: de zwarte 
panter is de dierlijke schoonheid zelve, maar 
ook de lenigste en grimmigste van alle kat-
achtigen, een dier dat ’s nachts als een vre-
selijke, onbewuste dreiging rondwaart in de 
fletse dromen van witte mensen. Tegenover 
de witte mens kan de zwarte dan volkomen 
prat gaan op zijn zwart-zijn en zich beroe-
men op zijn aangeboren superioriteit.
 Dat zijn heel begrijpelijke ideeën: aange-
zien de witte mensen ons ‘zwarten’ hebben 
genoemd, waarom zouden we het dan niet 
omdraaien en met die naam tegen hun 
macht ingaan? De kleurendialectiek is hier 
buitengewoon compact. Zwart is een stig-
matiserende categorie binnen de witte over-
heersing, en de slachtoffers eigenen zich die 
categorie opnieuw toe om er de strijdvlag 
van hun opstand van te maken. De zwarte 
mens komt zo tussen twee witte mensen in 
te staan: de witte mens die de zwarte bedenkt 
om hem te kunnen knechten en te segrege-
ren, en de witte mens als mikpunt van de 
onafhankelijkheidsopstand van de zwarte.
 Dat zijn de onomkeerbare verworvenhe-
den van de jaren zestig en zeventig, de rode 
jaren waarin ook de zwarte revolutionair 
werd heruitgevonden, een figuur die reeds 
in het kielzog van de revolutie van 1789 
haar glorieuze en vrijwel definitieve vorm 
had gekregen met Toussaint Louverture. 
Dat gebeurde, zoals we zonet hebben gezien, 
in de Verenigde Staten, en ook in Afrika, 
waar een hele generatie revolutionaire lei-
ders kon spreken over de condities waarin 
hun onderdrukte volk echte vrijheid kon 
vinden: Nkrumah, Lumumba, Um Nyobé, 
Amílcar Cabral… Ze werden ook allemaal 
omgebracht of  afgezet, door de geheime 
diensten van koloniale mogendheden, door 
interventielegers of  door huurmoordenaars 
van een marionettenregime. Maar van 
Toussaint Louverture tot al die moderne lei-
ders hebben we kunnen leren dat ‘zwart’ in 
ieder geval niet hetzelfde betekende als sla-
vernij, onderdanigheid of  collaboratie.

Vandaag moeten we ongetwijfeld een stap 
verder zetten. Of  liever, vandaag moeten we 
het elders gaan zoeken. Niettegenstaande 
uitdrukkingen zoals ‘black power’ was de 
dominante visie van de Amerikaanse zwarte 
militanten, net als die van Toussaint 
Louverture en van de revolutionaire leiders 
in Afrika, niet segregationistisch in hun 
politieke handelen. Ze omvatte weliswaar de 
tijdelijke noodzaak van een onafhankelijke 
zwarte organisatie zonder witte leden. Maar 
dat was alleen maar om de breuk aan te dui-
den, om de ‘zwarten’ te verlossen van alle 
restanten van een onderdanige mentaliteit 
en hen te laten wennen aan de leidinggeven-
de taken en ideeën die nodig waren om de 
opstand te organiseren. Gezamenlijke acties 
met organisaties met een ‘witte meerder-
heid’ waren trouwens veeleer regel dan uit-
zondering. De radicaalste ‘witte’ organisatie, 
de Weathermen, verrichtte bijvoorbeeld 
hand-en-spandiensten voor de Black 
Panthers. De geleidelijke ontbinding van de 
hele zwart-witdialectiek in het voordeel van 
politiek universalisme was toen al aan de 
gang, ook al was het een werk van lange 
adem, dat bovendien een belangrijke periode 
inhield waarin zwarte mensen hun bestaan 
in eigen handen konden nemen zonder dat 
ze de vormen en rituelen van de witte domi-
nantie nog hoefden na te bootsen.
 In feite had de eerste opstandige benade-
ring, die van de trotse négritude, de tweede 
voorbereid: er zijn uiteraard gemeenschap-
pen, waaronder de zwarte, maar al die 
gemeenschappen moeten over strikt gelijke 
rechten beschikken. Uiteindelijk moet 
gelijkheid ook betekenen dat alle kleuren 
gelijk zijn. En zo komen we uit bij een 
typisch Amerikaanse bekommernis: de 
samenleving als patchwork van raciale, 
seksuele, gekleurde, professionele, nationa-
le gemeenschappen, en ga zo maar door. 
Het beste wat we dan kunnen hopen, is dat 
al die gemeenschappen in vrede samenle-
ven en over dezelfde rechten beschikken. Op 
die manier eindigt de politieke kwestie uit-
eindelijk in een juridische kwestie. De gelijk-
heid van politieke actie en creatie, in de 
jaren zestig en zeventig nog zo brandend 
actueel, verstart uiteindelijk in de wetge-
ving, onder het toeziende oog van een staat 
die het zogezegd goed voorheeft. En kleur 
blijft, onder de noemer ‘culturele verschil-
len’, het voorwerp van de vaderlijke aan-
dacht van de postkoloniale studies.
 Ik geloof  dat we nog een stap verder moe-
ten zetten en de ‘harde’ versie van de tweede 
benadering moeten volgen. De stelregel is dan 
dat we ermee moeten ophouden om naar ver-
onderstelde kleuren te verwijzen, in alle vor-
men van overleg en collectief  handelen. Voor 
eens en voor altijd moeten we stellen dat 
emancipatiepolitiek niets met kleur te maken 
heeft. Natuurlijk op het vlak van normen en 
hiërarchieën, maar ook in alle objectiviteit.
 Op Genets vraag ‘wat is de kleur van een 
zwarte?’ past het antwoord dat er voor wat 
de hele mensheid betreft in feite geen enkele 
kleur bestaat, en wit net zomin als zwart.
 Probeer maar eens werkelijk iemands 
huidskleur te bepalen. Is een witte mens 
wit? Hoegenaamd niet! Ik ken alleen maar 
witte clowns, met bepoederde gezichten, 
vertegenwoordigers van een ietwat dwaze 
wijsheid in vergelijking met hun collega 
August, die je voornamelijk aan zijn rode 
neus kunt herkennen. Een ‘witte mens’ is in 
feite iemand die wat bleker is dan een ver-
meende ‘zwarte mens’, met tussenin een 
oneindig aantal gradaties. Het varieert dan 
bijvoorbeeld van sommige Zweden tot som-
mige Mauretaniërs, via een aantal Aziaten. 
Sommige Tamils zijn trouwens beduidend 
donkerder dan veel ‘zwarte’ Afrikanen, ook 
al worden ze niet tot de categorie ‘zwarten’ 
gerekend. Veel Afrikanen hebben een don-
kere huidskleur zonder dat je kunt zeggen 
dat ze zwart zijn, en veel Europeanen zien er 
veel te donker uit om nog redelijkerwijs ‘wit’ 
te kunnen worden genoemd. Aziaten, die 
allesbehalve geel zijn (want wie is er nu 
geel? iemand met een leverziekte mis-
schien?) zijn vaak bleker dan een heleboel 
Zuid-Europeanen, en als je de zwartste 
mens die er is zou vergelijken met zwarte 
verf  of  zelfs een stukje houtskool, ziet hij of  
zij er al direct niet meer zwart uit.
 De eigenschap van de mens is in feite dat 
hij wellicht in meer of  mindere mate donker 

Een bedenksel van witte mensen

Robert Wilson / Odéon-Théâtre de l’Europe,  
Les Nègres van Jean Genet, 2015

Foto Lucie Jansch
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MARKUS MÜLLER

De ontmoeting tussen Jesse Owens en Leni 
Riefenstahl, ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen van München in 1972, 
is een mogelijk vertrekpunt voor het Duitse 
Gedächtnistheater, geheel in de betekenis die 
Max Czollek daaraan geeft.1 Hoe kapot moet 
een (olympische) gemeenschap zijn om zon-
der enige kritische framing een prominente 
overlever van structureel racisme op een 
fotoshoot samen te brengen met een promi-
nente vertegenwoordiger van een misdadig 
regime, domweg omdat beiden hun stempel 
hebben gedrukt op de laatste Olympische 
Spelen op ‘Duitse bodem’, die van 1936 in 
Berlijn? In het geval van Jesse Owens door 
het winnen van vier gouden medailles, een 
onbeschrijflijk sensationele sportieve presta-
tie, waarover hij terug in de VS het volgende 
zei: ‘Ik had vier gouden medailles, maar je 
kunt vier gouden medailles niet eten.’ Na 
1936 hield hij met talloze baantjes het hoofd 
boven water, onder andere, en niet geheel 
zonder succes, als dj. Wie aan die uitspraak 
over zijn medailles denkt, en aan het feit dat 
hij zich uit geldnood zelfs gedwongen zag om 
tegen renpaarden te lopen, zou enige affini-
teit met de Black Powerbeweging kunnen 
vermoeden. Toen de sprinters Tommie Smith 
en John Carlos in 1968 hun medailles in 
Rome met het Black Powergebaar in ont-
vangst namen, liet hij zich daar evenwel kri-
tisch over uit: ‘De zwarte vuist is een beteke-
nisloos symbool. Als je hem opent, heb je 
alleen maar vingers – zwakke, lege vingers. 
Een zwarte vuist heeft alleen betekenis als er 
geld in zit. Daar zit de macht.’2 Een kleine 
vier jaar later schreef  hij daarentegen in zijn 
boek I Have Changed: ‘Ik besef  nu dat mili-
tant zijn in de beste zin van dat woord het 
enige antwoord was wat de zwarte man 
betreft, en dat die als hij in 1970 niet mili-
tant was, ofwel blind ofwel een lafaard was.’ 
 Hoe moet het voor Jesse Owens in 1972 
wel niet gevoeld hebben om Leni Riefenstahl 
te ontmoeten, die midden in haar ‘Noeba-
fase’ zat en hard op weg was om in kringen 
van Duitse daders (m/v) en hun erfgena-
men (en laten we eerlijk zijn, niet alleen in 
die kringen) ‘herontdekt’ en ‘gerehabili-
teerd’ te worden?3 Susan Sontags verhelde-
rende essay ‘Fascinating Fascism’, dat onder 
andere over het ‘Noeba-boek’ gaat, ver-
scheen pas in 1975.4

 In de groots opgezette installatie Black 
Chapel (2019) van Theaster Gates, die ont-
worpen werd voor de erezaal van het 
Münchense Haus der Kunst, wordt dat 
Duitse Gedächtnistheater in feite evenzeer 
gethematiseerd als iedere andere stellige 
aanname over duidelijk afgebakende identi-
teit of  groepsverbondenheid. Het Haus der 
Kunst werd in 1937, een jaar na de 
Olympische Spelen van Berlijn, geopend 
voor de Riefenstahls van het naziregime. Nu 
heeft Theaster Gates hier, in een nog samen 
met Okwui Enwezor uitgedachte tentoon-
stelling, een plek gecreëerd die hij tijdens de 
opening in een gesprek met Hamza Walker 
als volgt omschreef: ‘Ik heb dit gemaakt 
omdat ik een veilig thuis in het Haus der 
Kunst nodig heb, en ik geloof  dat ik overal 
een veilig huis kan bouwen. De titel hoefde 
niet Black Chapel te zijn. Dus waarom ‘Zwart’ 
in de titel zetten? Omdat ik hoopte dat ‘Zwart’ 
in de titel in Duitsland duidelijk zou maken 
dat dit geen tentoonstelling over een kapel 
zou zijn, wat dan zou neerkomen op een 
witte kapel, maar omdat ik hoop dat er een 

paar extra brothers en sisters aanwezig zijn, 
wordt dat zwart een soort visitekaartje, 
wordt het… ‘Hé, we worden gerepresen-
teerd!’ En omdat die keuze zo krachtig over-
komt, is het een keuze, en omdat het een 
keuze is zouden sommige curatoren kunnen 
zeggen: ‘Aaah, nee. Dit is te essentialistisch.’’5

 Black Chapel bestaat uit acht grotere ele-
menten: twee paviljoens, die als sokkel, lijst en 
vitrine, maar ook als zelfstandige architec-
tuur functioneren, en twee paar van binnen-
uit verlichte billboards zoals je die in de stad 
wel vaker ziet, waarop van tekst ontdane 
reclamefoto’s van de Johnson Publishing 
Company roteren.6 Op vrijstaande sokkels 
draait een met spiegeltjes beplakte, uitgelichte 
sculptuur rond, door Gates Houseberg (2019) 
genoemd; een tweede exemplaar staat in het 
eerste paviljoen, omringd door drie zwarte 
aardewerken vazen van Gates zelf, die in hun 
ogenschijnlijke soberheid en eenvoud doen 
denken aan het Japanse concept wabi-sabi.7 
Hoog boven in de toch al indrukwekkende 
zaal hangen twee lichtreclames: een van de 
soulfoodketen Harold’s Chicken Shack uit 
Chicago en een van Rothschild Liquor, een 
nachtwinkel van vóór de Drooglegging, waar 
de klandizie in de oorspronkelijke vestiging 
ooit bestond uit zogeheten white trash, maar 
die tegenwoordig als gevolg van politieke ver-
schuivingen in de stad hoofdzakelijk wordt 
bezocht door de black communities. Op dit 
gevonden voorwerp heeft Gates tussen 
‘Rothschild’ en ‘Liquors’ in neonletters de 
woorden ‘Mama’s Milk’ aangebracht.
 Het best kun je deze gelaagde, de ruimte op 
verbazingwekkende wijze dominerende situ-
atie bekijken vanaf  een strikt op de middenas 
geplaatste rode leren bank, een origineel ont-
werp van Arthur Elrod, afkomstig uit de 
lobby van de Johnson Publishing Company. 
Het door de Housebergs weerkaatste, discobal-
achtige licht betovert de hele middelste zaal, 
op de billboards komen naast klassieke 
modefoto’s ook twee foto’s langs van zange-
res, danseres en filmster Eartha Kitt, het Civil 
Rightsboegbeeld dat in 1968 in de Verenigde 
Staten praktisch een beroepsverbod kreeg 
opgelegd. Als je geluk hebt klinkt er dan ook 
nog muziek uit het aangrenzende vertrek, de 
zogenaamde Archiv-Galerie, die doorgaans 
in het teken staat van de geschiedenis van 
het Haus der Kunst. Daar wordt de eveneens 
door Theaster Gates aangekochte platencol-
lectie van Jesse Owens tentoongesteld, 1.800 
lp’s met voornamelijk dansbare zwarte 

muziek, en een film waarin Gates beelden 
uit Riefenstahls Olympia-film afwisselt met 
onder andere passages uit Johnsons marke-
ting tutorial The Secret of  Selling the Negro uit 
1954, beelden die hij voorziet van geluiden 
zoals: de startschoten van de olympische 
hardloopnummers, het technisch versterkte 
knisperen van het olympische vuur, de stem 
van Martin Luther King (‘There is nothing 
wrong with power’), maar ook een greep uit 
Owens’ platenverzameling.
 Het centrale paviljoen herbergt de tweede 
Houseberg, voor Gates enerzijds een verwij-
zing naar disco en house en daarmee ook 
naar een ‘viering van queerness, een feestje 
vóór de commodificatie van het feestje’, 
oftewel naar ‘alternatieve vormen van 
macht en waar die destijds bestonden, en ze 
vormen een alchemistische reactivering 
van een bepaald type macht’.8 Anderzijds 
zijn de Housebergs ook ‘stand-ins voor Jesse 
Owens, die exemplarisch is voor een 
Amerika dat niet in staat is deze soldaat van 
de liefde dankbaarheid te betuigen’.9

 In het tweede paviljoen bevinden zich drie 
vitrines met onder andere Afrikaanse mas-
kers – zowel ‘authentieke’ (uit de collectie 
van John H. Johnson) als exemplaren die in 
Afrika voor toeristen worden gemaakt – en 
door Gates zelf  vervaardigde witte keramie-
ken afgietsels van Afrikaanse maskers.
 Al deze blackness tropes (en hier kunnen 
alleen voorbeelden worden opgesomd) wer-
pen de vraag op wat ze als betekenaars in deze 
context uitdrukken en wat ermee bereikt 
wordt. Gates bedient zich van een overweldi-
gende hoeveelheid objets trouvés. Hij ver-
klaart en verheerlijkt, toont, speelt met de 
tokenisms, doceert, vraagt door, koestert zijn 
manier van kijken, zijn keuzes, zijn verbeel-
ding van blackness. Maar de vraag die hij 
stelt, ‘Zouden deze alledaagse zwarte dingen 
macht in de ruimte kunnen brengen, en voor 
mij althans kunnen werken als een synthe-
se?’, lokt ook tegenspraak uit.10 Zo vroeg 
Hamza Walker aan Gates tijdens het gesprek 
naar de dunne lijn tussen Blackness en Black 
Facing, die Gates bewust zichtbaar maakt. 
Voor het geestesoog van de auteur van deze 
tekst voltrekt zich echter ook een uiterst pro-
ductieve battle met Renée Greens Import/
Export Funk Office (1992), want in beide 
gevallen worden codes uit de Afrikaans-
Amerikaanse cultuur en de popcultuur naar 
een andere context verschoven, en raken wij 
als toeschouwers bij die verschuiving betrok-

ken. Daarbij vallen alle parameters van de 
tentoonstelling die hier zijn beschreven 
inderdaad te lezen in het licht van Max 
Imdahls sehendes Sehen (‘ziende zien’). 
Sehendes Sehen betekent bij Imdahl dat de kij-
ker zich tijdens de handeling van het kijken 
van zichzelf  bewust wordt. Zien is dan niet 
zozeer een bepaalde activiteit als wel een 
activering van het bewustzijn van de visuele 
ervaring.11 Wat dat betreft gaat Gates hier 
als een voorbeeldig ‘curerend kunstenaar’ te 
werk: hij redt, bewaart en configureert 
Blacknesserfgoed – systematisch (naast de 
platen van Owens bezit hij onder andere de 
collectie van de Godfather of  House Frankie 
Knuckles), poëtisch en zelfverzekerd.12

 Aangezien deze betekenaars ook kunnen 
worden opgevat als plaatsvervangers voor 
andere beelden van andere gemarginali-
seerde bevolkingsgroepen, beantwoordt 
Gates Maurice Bergers vraag van september 
1990, ‘Are Art Museums Racist?’, bijna der-
tig jaar later met: ‘Yes, they are!’ Dit syste-
mische racisme houdt Black Chapel een spie-
gel voor. Wat is onze rol, wat is de rol van de 
leden van de meerderheid, als het gaat om 
de tenhemelschreiende, door ons zelf  
gemaakte en veroorzaakte fouten in ons 
systeem? Ter ere van de opening gaf  
Theaster Gates in München ook een concert 
met zijn Black Monks, als toegift verscheen 
hij alleen op het podium, sprak, zong, 
improviseerde en werd toegejuicht. Terwijl 
hij het podium afliep scandeerde hij rit-
misch ‘Black, Black, Black’ en ‘White, 
White, White’. Daarbij wees hij naar zich-
zelf  en naar ons, het publiek in de uitver-
kochte westvleugel van het Haus der Kunst. 

Noten
 1  Max Czollek, Desintegriert Euch!, München, 

Carl Hanser Verlag, 2020, p. 9 e.v.
 2  https://www.blackhistorymonth.org.uk/

article/section/sporting-heroes/jesse-owens/, 
geraadpleegd op 2 april 2020.

 3  Ook hier verschuif  ik het werk van Max Czollek 
naar deze context.

 4  Susan Sontag, ‘Fascinating Fascism’, in: Under 
the Sign of  Saturn, New York, Farrar, Straus and 
Giroux, 1981, pp. 71-108.

 5  Gesprek tussen Hamza Walker en Theaster Gates, 
Haus der Kunst, München, 24 oktober 2019.

 6  De uitgeverij Johnson Publishing Company 
werd in 1942 in Chicago opgericht en groeide 
met onder andere de tijdschriften Ebony en Jet 
uit tot de grootste Afrikaans-Amerikaanse 
uitgeversmaatschappij in de Verenigde Staten. 
Het archief  van de Johnson Publishing 
Company werd in 2019 mede door Theaster 
Gates gekocht.

 7  In de betekenis van Richard Sennett, The Crafts-
man, New Haven, Yale University Press, 2008.

 8  Op. cit. (noot 5).
 9  Ibid.
 10  Ibid.
 11  Zie Max Imdahl, Gesammelte Schriften, 

samengesteld door Angeli Jansen Vukićević 
(deel 1), Gundolf  Winter (deel 2), Gottfried 
Boehm (deel 3), Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 
1996. Vooral de delen 1, Zur Kunst der Moderne 
en 2, Reflexion Theorie Methode.

 12  Met dit soort klassiek curerend werk staat hij niet 
alleen: Adam Pendleton, Rashid Johnson, Ellen 
Gallagher en Julie Mehretu kochten in 2017 het 
geboortehuis van Nina Simone in Tyron, 
Alabama, dat zij willen openstellen voor publiek.

Vertaling uit het Duits: Heleen Oomen

Oorspronkelijk verschenen in: Texte zur 
Kunst, nr. 118, 2020, pp. 134-138. De ten-
toonstelling Black Chapel van Theaster 
Gates liep tot 20 augustus in het Haus der 
Kunst, München. Foto’s: Jens Weber.

Waarom ‘Zwart’ in de titel zetten? 
Black Chapel van Theaster Gates

is en ondertussen veel verschillende tinten 
kan aannemen, maar in werkelijkheid geen 
enkele bepaalde kleur heeft. Hoe dat komt? 
Omdat de mens geen pels, geen verenkleed 
en geen pantser heeft, omdat hij het enige 
dier is dat van nature naakt is en zijn huids-
kleur niet vaststaat maar alleen variaties 
kent.
 Puur qua uitzicht is dat het opvallendste 
verschil tussen het menselijke dier en de 
mensaap. Van ver gezien lijkt een zittende 
gorilla die met een stok speelt door zijn hou-
ding en motoriek als twee druppels water op 

ons. Maar hij is écht zwart, want het haar 
dat hem volledig bedekt is zwart. Zo lijkt een 
orang-oetang op een oud mannetje, met dat 
verschil dat een orang-oetang helemaal 
roodharig is.
 Het duidelijkste objectieve kenmerk van 
het menselijke dier is dat het geen enkele 
kleur bezit. En, meer in het bijzonder, dat 
het onmogelijk zwart kan zijn, écht zwart, 
net zomin als wit, en nog minder geel of  
rood (behalve bij ernstige zonnebrand).
 Laten we zeggen dat mensen wat hun 
voorkomen betreft geleidelijk variëren van 

een ietwat gebroken bleek ultrawit naar een 
donker infrazwart, en dat de onnoemelijke 
oneindigheid van al die tinten geen enkele 
classificatie toelaat.
 ‘Zwarten’, ‘geelhuiden’, ‘roodhuiden’ en 
in nog grotere mate ‘blanken’ vormden 
alleen maar een valse ‘objectieve’ basis voor 
onderdrukkende classificaties, dubieuze 
symbolische berekeningen, minachting en 
ellendige zelfgenoegzaamheid.
 We moeten dus uitkijken voor iedere 
vorm van symbolisering, voor alle collectie-
ve waardeoordelen, voor alle politieke 

ondernemingen en alle generalisaties op 
basis van welke kleur dan ook.
 In de universele orde die de mensheid 
nastreeft hebben wit noch zwart bestaans-
recht. De mensheid als zodanig heeft geen kleur.

Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Oorspronkelijk verschenen in: Alain Badiou, 
Le Noir. Éclats d’une non-couleur, Parijs, 
Éditions Autrement, Collection Les Grands 
Mots, 2015, pp. 107-122.
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Galerie  Galerie  
S & H S & H 
De BuckDe Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
wo– za, 15:00–18:00 en op afspraak
Gesloten: zondag en feestdagen /  
Herfstvakantie 18/10–18/11
www.galeriedebuck.be
www.siegfrieddebuck.be

Le parole, le immagini del 
desiderio 
Johan Clarysse, Siegfried Johan Clarysse, Siegfried 
De Buck, Philip Henderickx, De Buck, Philip Henderickx, 
Jean De Groote, Roger Jean De Groote, Roger 
Laute, Alessandra Ruyten, Laute, Alessandra Ruyten, 
Stefaan Van Biesen, May Stefaan Van Biesen, May 
Oostvogels, Frans Westers, Oostvogels, Frans Westers, 
W.Vynck, Kathleen Ramboer, W.Vynck, Kathleen Ramboer, 
Patrick Keulemans, Hanne Patrick Keulemans, Hanne 
Lamon, Frans Labath, Lamon, Frans Labath, 
Christine Marchand, Sven Christine Marchand, Sven 
Verhaeghe, Christina Verhaeghe, Christina 
Mignolet, Maureen Bachaus, Mignolet, Maureen Bachaus, 
Jeton Muja, Hervé Martijn, Jeton Muja, Hervé Martijn, 
Matthieu Lobelle, Andreas Matthieu Lobelle, Andreas 
Lyberatos, Robine Clignett & Lyberatos, Robine Clignett & 
Klaus Baumgârtner, Félicia Klaus Baumgârtner, Félicia 
Parent, Patrick VerlaakParent, Patrick Verlaak

t/m 17/10

Fotokabinet: Jeroen Daled  Jeroen Daled 
t/m - 17/10

Johan Clarysse Fotokabinet:  
W. VynckW. Vynck

22/11 t/m 31/12

Voortschrijdend 
inzicht op een niet 
nader gedifferentieerde 
behandeling van een 
oppervlak...
Jean De GrooteJean De Groote

14/11–22/12
Locatie: Filosofisch centrum 
De Corridor van Johan Braeckman 
te Wetteren

Voorstelling door Willem 
Elias van het kunstboek 
In de stilte van de dingen, 
een kijk- én leesboek met 
een essay van Filosoof Eric 
Bolle, teksten van Willem 
Elias, Daan Rau, Edith 
Doove, Antoon Van Den 
Braembussche e.a.

14/11, 20:00

Hedendaagse juwelen 
en objecten van 
Siegfried De BuckSiegfried De Buck

Permanent

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

Classics
Johan De WitJohan De Wit

26/09–25/10

New Works
German Stegmaier & Katrin German Stegmaier & Katrin 
BremermannBremermann

21/11–20/12

S.M.A.K.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

EXIT
Kris MartinKris Martin

t/m 03/01/2021

Uit de Collectie
– Museum for a Small 

City / Rebuild by Richard 
Venlet
t/m 21/02/2021

Uit de Collectie
– Panamarenko (werken 

op papier)
– Broodthaerskabinet

t/m 31/12

Uit de Collectie
– Poetic Faith

t/m 11.10

The Sun is My Only Ally
Charbel-joseph H. BoutrosCharbel-joseph H. Boutros

t/m 11/10

Artist in Residence | 
Adam Leech

vanaf 30/04

Anna BoghiguianAnna Boghiguian
31/10–21/02/2021

KIOSKKIOSK
Louis Pasteurlaan 2  09 243 36 44 
www.kiosk.art

ringing critical forests
Heide HinrichsHeide Hinrichs

09/10–28/11

croxhapoxcroxhapox
croxhapox.org

Looking at the letter A 
Thir(s)ty Thir(s)ty, 30 jaar 
croxhapox
Lore Smolders invites Lore Smolders invites 
Eleanor Ivory Weber, Eleanor Ivory Weber, 
Laure Prouvost, Leendert Laure Prouvost, Leendert 
van Accoleyen, Lieselotte van Accoleyen, Lieselotte 
Vloeberghs, Maarten De Vloeberghs, Maarten De 
Vrieze, Mekhitar Garabedian Vrieze, Mekhitar Garabedian 
& Sjoerd Van Leeuwen& Sjoerd Van Leeuwen

25/09–25/10
Locatie: Kunsthal Gent
25/09, 26/09, 27/09: performances 
Sjoerd Van Leeuwen (15’)
25/10: Eleanor Ivory Weber (4x12’)
Elke zondag: gegidste rondleiding

Beuys Gardens : Im Garden 
Beuys : In de tuin van Joseph 
Beuys
Window project with newly Window project with newly 
created art editions. A gradual created art editions. A gradual 
spread of locations in- & spread of locations in- & 
outside ghentoutside ghent
ON VIEW: René Van Gijsegem, ON VIEW: René Van Gijsegem, 
Joël Verwimp, Robbert&Frank Joël Verwimp, Robbert&Frank 
Frank&Robbert, Peter Frank&Robbert, Peter 
Morrens, Ria Bauwens, Morrens, Ria Bauwens, 
Lore Smolders, Sacha Eckes, Lore Smolders, Sacha Eckes, 
Maria BlondeelMaria Blondeel
COMING SOON 
or more or less soon:
Ann Vandersleyen, Rémie Ann Vandersleyen, Rémie 
Vanderhaegen, buren, Thomas Vanderhaegen, buren, Thomas 
Karz, Aaron Daem, Jan Op Karz, Aaron Daem, Jan Op 
de Beeck, Vincent de Roder, de Beeck, Vincent de Roder, 
Jeroen Frateur, Lieve D’Hondt, Jeroen Frateur, Lieve D’Hondt, 
Renée PevernagieRenée Pevernagie

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

Remuer ciel et terre
Martin BelouMartin Belou

25/09–20/12

Memories of things to be 
done
Ritsart GobynRitsart Gobyn

25/09–29/11

Looking at the letter A 
Thir(s)ty Thir(s)ty, 30 jaar 
croxhapox

25/09–25/10

Endless Exhibition – 
permanently on view:  
Nina Beier, Olivier Goethals, Nina Beier, Olivier Goethals, 
Rudi Guedj, Jesse Jones, Rudi Guedj, Jesse Jones, 
Prem Krishnamurthy, Egon Prem Krishnamurthy, Egon 
Van Herreweghe & Thomas Van Herreweghe & Thomas 
Min, Charlotte Stuby, Joëlle Min, Charlotte Stuby, Joëlle 
Tuerlinckx & Steve Van Tuerlinckx & Steve Van 
den Boschden Bosch
Development programme: 
– Ja Ja Ja Nee Nee Nee – Ja Ja Ja Nee Nee Nee 
– Younes Baba Ali – Younes Baba Ali 
– The Post Collective– The Post Collective

t/m 20/12

Workshop: Re-Enchanting 
the World
Silvia FedericiSilvia Federici

29/10, 17:00–00:00

Waregem

BE PARTBE PART
Westerlaan 17 056 62 94 10 
Open op afspraak: di–vr, zo, 13:00 – 17:00
Tijdslot reserveren  
via www.bepartexhibitions.be   
of +32 56 62 94 10 
www.bepartexhibitions.be

BREADCRUMBS
Frank&Robbert Frank&Robbert 
Robbert&FrankRobbert&Frank

t/m 29/11

BBruthausruthaus  
GalleryGallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
vr–za op afspraak via  
joris.vander.borght@bruthaus.be /  
0473 63 69 63
zo vrij te bezoeken tussen 14:00–18:00
www.bruthausgallery.be

Newspace - Frontspace - 
Showcase 
PRIVAAT
Leyla Aydoslu, Ben Leyla Aydoslu, Ben 
Benaouisse, Gery De Smet, Benaouisse, Gery De Smet, 
Joëlle Dubois, Merlyn Joëlle Dubois, Merlyn 
Paridaen, Juan Pablo PlazasParidaen, Juan Pablo Plazas

Curator: Han Decorte & Joris Van 
der Borght
openingsweekend :
19/09, 17:00–20:00 
20/09, 11:00–18:00
19/09, vanaf 17:00; performance 
‘Private Strike’ Ben Benaouisse 
04/10 vanaf 15:00; performance 
‘Private Time’ with Juan Pablo 
Plazas'
19/09–25/10

Otegem

GALERIE GALERIE 
10 A10 A
Zolderstraat 10a 0495 57 60 31
za–zo 14:00–18:00 of op afspraak
galerie10a.be

STIR - Grafisch werk en 
klein sculptuur 1995–2020
Johan Tahon Johan Tahon 

t/m 31/10 

Wetteren

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

Raadpleeg de website  
www.loods12.be

Deinze

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

‘SSTT..’
Stijn Cole & Stief DesmetStijn Cole & Stief Desmet

t/m 11/10

Filip Verreycke & Filip Verreycke & 
Wannes LecompteWannes Lecompte

Opening: 15/11
15/11–13/12

Deurle

Museum Museum 
Dhondt-Dhondt-
DhaenensDhaenens
Museumlaan 14 09 330 17 30
wo–zo, 10:00–17:00
www.museumdd.be

7de Biënnale van 
de schilderkunst - 
Binnenskamers /  
Huis clos / Inner Spaces

i.s.m. mudel (Deinze), Roger Raveel 
Museum en gemeente  
Sint - Martens - Latem
26/07–18/10

Kortrijk

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
www.bepartexhibitions.be

Instant Light
Benoît van InnisBenoît van Innis

Kortrijk 1302, Dormitorium, 
Begijnhofpark, 8500 Kortrijk
t/m 18/10
www.bepartexhibitions.be

Dark Uncles
Klaas RommelaereKlaas Rommelaere

i.s.m. Texture, Museum over Leie en 
Vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
04/10–31/1/2021
www.texturekortrijk.be

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
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Mede mogelijk gemaakt door

Klara Kristalova, View of the exhibition Camouflage, 2017 at Perrotin Paris (France). Courtesy of the artist and Perrotin, Paris Foto Claire Dorn Ontwerp UNA designers

Partners

10 okt 2020  |  5 sep 2021
Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden princessehof.nl

William Cobbing
Nathalie Djurberg & Hans Berg
Leiko Ikemura
Klara Kristalova
Kris Lemsalu
Sharon van Overmeiren
Liliana Porter
Mariken Wessels
Geng Xue

Ceramic Reflections in Contemporary Art
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PAOLETTA HOLST

In het boek The Politics of  Heritage in Indonesia 
(2020) is een foto opgenomen die gemaakt 
werd op 20 december 1953: we zien een bij-
eenkomst van een groot aantal toeschou-
wers, wachtend op de feestelijke inauguratie 
van de Shiva-tempel door president 
Soekarno. Honderden kinderen, opgesteld in 
rijen, wuiven met hun rood-witte vlaggetjes. 
In zijn toespraak legde Soekarno aan zijn 
voornamelijk islamitische publiek uit dat de 
Shiva-tempel – de grootste tempel van het 
negende-eeuwse hindoetempelcomplex 
Prambanan – het bewijs was van de capaci-
teiten van het Indonesische volk in het verle-
den, en een belofte voor de moderne onaf-
hankelijke Republiek Indonesië van de 
toekomst. Met de woorden ‘Neem de vlam, 
niet de as’ maakte hij duidelijk dat het niet de 
stenen waren, maar de geest van dit monu-
ment die ertoe deed. De inauguratie transfor-
meerde de Shiva-tempel in het eerste natio-
nale monument van Indonesië dat later, in 
1991, aan de Unesco-werelderf goed lijst zou 
worden toegevoegd. Archeologische sites 
bleken na de onafhankelijkheid niet alleen 
een effectief  middel te zijn voor nation buil-
ding en identiteitspolitiek, ze openden ook 
mogelijkheden voor culturele diplomatie en 
zorgden voor (internationale) status, met 
name in de Aziatische context. De appropria-
tie van de archeologische sites als nationaal 
erfgoed deed ook de koloniale voorgeschiede-
nis en het werk van opeenvolgende archeolo-
gische diensten, onder wisselende regimes 
(Nederland, Japan, opnieuw Nederland en 
vervolgens Indonesië), naar de achtergrond 
verdwijnen. 
 Soekarno legde de culturele (niet de reli-
gieuze) focus voor natievorming bij prekolo-
niale monumenten; de erfenis van het 
recente koloniale verleden werd grotendeels 
genegeerd. Koloniale herdenkingsmonu-
menten werden verwijderd, maar de gebou-
wen en stadsplannen, ontworpen en 
gebouwd voor Nederlanders in de koloniale 
tijd, bleven jarenlang ongewijzigd. 
 De afgelopen decennia is er zowel in 
Indonesië als in Nederland steeds meer aan-
dacht ontstaan voor gebouwd koloniaal erf-
goed en zijn er initiatieven genomen voor de 
conservatie en restauratie ervan. Dergelijke 
initiatieven, waarbij niet alleen lokale 
beleidsmakers betrokken zijn, maar in toe-
nemende mate ook internationale organi-
saties, overheidsinstanties en erfgoedex-
perts, wakkeren het debat aan over de vraag 
hoe met dat erfgoed om te gaan. Dat dit 
debat politiek gevoelig ligt en zeer gelaagd 
is, mag niet verbazen. De verschillende par-
tijen benaderen het vanuit verschillende 
perspectieven en met uiteenlopende belan-
gen, waardoor een wezenlijke discussie over 
kolonialisme en de wijze waarop gebouwd 
erfgoed koloniale ideologieën en hiërarchie-
en vertegenwoordigt op de achtergrond 
dreigt te raken. Wat kan (gebouwd) koloni-
aal erfgoed ons vertellen over de huidige 
verhoudingen in de wereld? Wie maakt er 
aanspraak op en waarom? Wie heeft baat 
bij belangstelling voor dit erfgoed? En hoe 
kunnen we het in een postkoloniaal licht 
onderzoeken en begrijpen?

Erfgoed of  diplomatie

Pas vanaf  de jaren tachtig van de vorige 
eeuw, toen de economie in Indonesië in rap 
tempo begon te groeien, werden de eerste 
serieuze veranderingen in de bestaande ste-
delijke en sociale weefsels zichtbaar en voel-
baar. Met de constructie van generieke kan-
toorgebouwen en de aanleg van nieuwe, 
verbrede verkeersaders voegden de steden 
zich steeds meer naar de mondiale markt-
economie. Oudere gebouwen op econo-
misch strategische locaties werden gesloopt. 
De opkomende Indonesische middenklasse 
begon de verdwijning van deze sporen van 
het (koloniale) verleden, die tot dan toe gro-
tendeels genegeerd waren, te bevragen. Dit 
leidde tot verschillende private en burgeri-
nitiatieven, en vervolgens tot de oprichting 
van architectuur- en erfgoedorganisaties 

door de overheid. Door middel van publieke 
programma’s en projecten werd geprobeerd 
het bewustzijn rond de geschiedenis van 
Indonesië en specifiek het koloniale verle-
den te vergroten. Daarnaast werd ook de 
historische relevantie van het gebouwde 
erfgoed benadrukt. 
 De opflakkerende interesse voor gebouwd 
koloniaal erfgoed in Indonesië kwam in 
Nederland op een andere manier tot stand. 
In 1949 verloor Nederland het grootste deel 
van de archipel (Nederlands Nieuw-Guinea 
bleef  nog tot 1963 in Nederlands ‘bezit’). 
Daaraan ging een bloedige oorlog vooraf, 
die in Indonesië Agresi Militer (militaire 
agressie) wordt genoemd, maar in 
Nederland nog altijd met ‘politionele acties’ 
wordt aangeduid. Vanaf  de jaren vijftig 
werd de aandacht definitief  verlegd naar de 
eigen naoorlogse wederopbouw. In de jaren 
tachtig, toen de diplomatieke betrekkingen 
tussen beide landen verbeterden, ontstond 
er in de private sector, in overheidskringen 
en in de academische wereld weer aandacht 
voor het Nederlandse ‘overzeese’ erfgoed. 
De motivatie vanuit de private sector en de 
politiek ontstond door het besef  dat de 
Nederlandse invloed op wereldschaal 
beperkt was geworden en dat culturele 
diplomatie wellicht de enige manier was om 
betrekkingen met voormalige koloniën te 
onderhouden. Vanuit de academische 
wereld heeft het onderzoek naar gebouwd 
koloniaal erfgoed zich met name vanuit de 
architectuur, maar ook vanuit de cultuur-
geschiedenis en sociale wetenschappen ont-
wikkeld. 
 Interessant is dat er in de jaren negentig 
een term ontstond die de diplomatieke 
samenwerking tussen Nederland en 

Indonesië vergemakkelijkte. Men ging het 
ongemakkelijke en beladen ‘koloniaal erf-
goed’ uit de weg en sprak over ‘gemeen-
schappelijk cultureel erfgoed’. Deze term 
werd vanaf  2009 officieel ingeschreven in 
het internationale beleid van de Nederlandse 
overheid, opgesteld door de ministeries van 
Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Het beleid wees acht ‘prio-
ritaire landen’ aan waar Nederland in de 
geschiedenis langdurig ‘contact’ mee had. 
In de eerste beleidsperiode (2009-2012) 
waren dat Indonesië, Suriname, Zuid-
Afrika, India, Sri Lanka, Rusland, Brazilië 
en Ghana. In de tweede beleidsperiode 
(2013-2016) verdween Ghana opmerkelijk 
genoeg van de lijst en werden Japan, 
Australië en de Verenigde Staten eraan toe-
gevoegd. De term ‘gemeenschappelijk’ werd 
vervangen door ‘gedeeld’. Deze term wordt 
nog altijd gehanteerd, en de bovengenoem-
de tien landen zijn in de derde beleidsperio-
de (2017-2020) dezelfde gebleven. De 
ambassades van Nederland in de partner-
landen hebben een budget voor de onder-
steuning van lokale projecten voor ‘gedeeld 
cultureel erfgoed’. Vanuit Nederland en ter 
plekke voeren drie instituten dit beleid uit: 
DutchCulture (centrum voor internationa-
le samenwerking), het Nationaal Archief  
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Het Beleidskader internationaal cultuurbeleid 
2017-2020 van de Nederlandse overheid 
windt er geen doekjes om: ‘Ook in de moder-
ne diplomatie biedt cultuur vele mogelijkhe-
den om de belangen van Nederland in het 
buitenland te dienen. Het kan hierbij gaan 
om de economische belangen van 
Nederland of  beeldvorming over Nederland, 
maar ook om het ondersteunen van andere 

beleidsdoelstellingen zoals democratisering, 
mensenrechten en gendergelijkheid. 
Optredens van Nederlandse topinstellingen 
zijn bovendien een uitstekend visitekaartje 
voor Nederland.’ Het roept de vraag op waar 
de werkelijke belangen en intenties van het 
beleid liggen: bij erfgoed of  bij diplomatie?
 Binnen het internationaal cultuurbeleid 
van de Nederlandse overheid maken acade-
mici, experts en erfgoedorganisaties gebruik 
van de connecties en financiële toelages, 
met als gevolg dat de term ‘gedeeld cultureel 
erfgoed’ inmiddels over de hele wereld in 
(Engelstalige) varianten als ‘shared’, ‘mutu-
al’ en ‘common’ resoneert. Met name van-
uit de academische wereld is hier veel kri-
tiek op. De betekenissen van deze termen 
zijn enorm vaag en vrijwel onwerkbaar in 
een postkoloniale context, omdat ze precies 
het pijnpunt van de discussie, het kolonia-
lisme en de implicaties daarvan, verhult. 
Voor de Nederlandse overheid is de term 
‘gedeeld erfgoed’ echter een groot succes, zo 
blijkt uit de drie opeenvolgende beleidster-
mijnen, juist omdat het – je zou het ‘diplo-
matiek’ kunnen noemen – de discussie over 
het kolonialisme vermijdt. 
 De politiek strategische houding van de 
Nederlandse overheid heeft via het ‘gedeeld 
cultureel erfgoedbeleid’ de afgelopen decen-
nia vanzelfsprekend een doorwerking gehad 
op het werkveld van onderzoekers en erf-
goedspecialisten. De nadruk lag bij het op de 
kaart te zetten van gebouwd koloniaal erf-
goed – door archief- en veldonderzoek, 
samenwerkingsverbanden en kennisuitwis-
seling – en niet op het debat over het koloni-
alisme. Tot nu toe werd er, in de traditie van 
westerse kunstgeschiedschrijving, veel 
energie gestoken in het ontwikkelen van 

‘Neem de vlam, niet de as’ 
Erfgoedpolitiek in Indonesië

President Soekarno spreekt de menigte toe bij de Shiva-tempel van Prambanan nabij Jogjakarta, 1953, archief  KITLV
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een Nederlands-Indische architectuurca-
non, waarin met name de exceptionele 
gebouwen en stadsplannen van architecten 
en stedenbouwkundigen een plek kregen. 
Onderzoek richtte zich op het uitbreiden en 
interpreteren van de kennis over 
Nederlands-Indische architecten, hun ont-
werpen, de gerealiseerde gebouwen, de dis-
cussies daaromtrent, en politieke beleidska-
ders voor architectuur en stedenbouw. Het 
belang van dit werk mag niet onderschat 
worden, want de kennis hierover was zeer 
gering en aandacht voor koloniale architec-
tuur en stedenbouw was er in Nederland 
nauwelijks. Toch rijst de vraag wat deze 
kennis aan het licht brengt en wat onzicht-
baar blijft wanneer een kritische context 
ontbreekt. In het licht van de huidige ont-
wikkelingen – binnen bijvoorbeeld feminis-
tische en postkoloniale studies – wordt het 
tijd om het onderzoek naar gebouwd kolo-
niaal erfgoed te verbreden, open te breken, 
complexer te maken en kritisch te bevragen. 
Dat betekent ook dat het systeem dat derge-
lijk onderzoek mogelijk maakt – het (inter-
nationaal) cultuurbeleid, de uitvoerende 
instituten en organisaties – zal moeten ver-
anderen.

De verbeelding van het verleden

Het recent gepubliceerde The Politics of  
Heritage in Indonesia van Marieke 
Bloembergen en Martijn Eickhoff  biedt aan-
knopingspunten voor een herinterpretatie 
van het onderzoek naar gebouwd koloniaal 
erfgoed en cultuurdiplomatie. Het boek pro-
beert de vorming van erfgoed in Indonesië, 
vanaf  de eerste helft van de negentiende 
eeuw tot en met het ontstaan van de 
Indonesische Republiek, vanuit verschillen-
de invalshoeken te begrijpen. Daarbij beper-
ken de auteurs zich niet tot de nationale 
grenzen, maar richten zij zich, zoals ze het 
zelf  noemen, op een site-centered en mobile 
onderzoeksmethode. Beginnend bij de erf-
goedsites zelf  (site-centered) volgen de 
auteurs de continu in beweging zijnde 
belangen van plaatselijke bevolkingsgroe-
pen en elites, van kunstenaars en toeristen, 
van geleerden en pelgrims, van staats- en 
amateurarcheologen, van transnationale 
culturele verenigingen en wereldpolitieke 
spelers. Deze benadering stelt hen in staat 
om de verschillende en veranderende 
hiërarchieën te begrijpen waarbinnen het 
erfgoed vorm krijgt, en die in de loop van de 
tijd groepen mensen in- of  uitsluit. 
 Het onderzoek van Bloembergen en 
Eickhoff  vertrekt vanuit het idee dat cul-
tuur (en dus ook erfgoed als uiting en 
expressie daarvan) bij uitstek politiek is, 
omdat het een imaginaire arena vertegen-
woordigt waarbinnen expressies van idea-
len (al dan niet) vrijelijk kunnen botsen. 
Hun onderzoek ontvouwt zich met name 
vanuit prekoloniale erfgoedsites, zoals de 
eerder genoemde Shiva-tempel, die het 
strijdtoneel werden van verschillende cul-
turele en politieke idealen en belangen. Het 
boek bespreekt dus geen gebouwd koloniaal 
erfgoed, maar wel erfgoed waar het kolonia-
lisme een verregaand effect op had. Dat 
blijkt uit de groeiende interesse vanuit de 
Nederlands-Indische staat in het begin van 
de twintigste eeuw om archeologische vind-
plaatsen te conserveren en reconstrueren. 
Op de koloniale afdelingen van wereldten-
toonstellingen bijvoorbeeld maakte 
Nederland goede sier met zijn archeologi-
sche vondsten en projecten. Dat bracht de 
professionalisering van de archeologie op 
gang en resulteerde in de oprichting van de 
koloniale Archeologische Dienst. De erf-
goedpolitiek en het door de staat gesteunde 
onderzoek omvatten enkele bekende sites 
zoals die van Borobudur en Prambanan, 
maar ook vrij nieuwe categorieën zoals de 
Balinese, Chinese, islamitische en koloniale 
oudheden. 
 De erfgoedsites bevonden zich bij de ‘ont-
dekking’ ervan, rond het begin van de 
negentiende eeuw, in ruïneuze staat. 
Hierdoor onstond bij een architect als H.P. 
Berlage, die in 1923 een reis door 
Nederlands-Indië maakte met de semi-offi-
ciële missie om in Indië te adviseren omtrent 
restauratiepolitiek, het idee dat zij niet meer 
in gebruik waren en dus benaderd moesten 
worden als historische monumenten. Dat 
de plaatselijke bevolking offers bracht aan 
hindoeïstische en boeddhistische beelden 
beschouwde hij als uitingen van een nog 
bestaand animistisch geloof, dat niets te 

maken zou hebben met de oude hindoeïsti-
sche beschaving. Zijn conclusie luidde dat 
deze monumenten niet geschikt waren voor 
reconstructie, maar simpelweg geconser-
veerd moesten worden. In Indië dachten de 
Nederlandse bestuurders daar heel anders 
over. De Oudheidkundige Dienst in 
Nederlands-Indië was zich bewust van het 
geopolitieke potentieel van de erfgoedsites 
en ontwikkelde met vallen en opstaan een 
methode die uitging van het principe dat 
reconstructie alleen mogelijk is met het 
gebruik van originele elementen die, door 
middel van driedimensionale deductie, 
teruggeplaatst moeten worden in hun oor-
spronkelijke positie. Vanaf  de jaren 1910 
begon de Oudheidkundige Dienst volgens 
deze methode een reconstructie van de 
Shiva-tempel. Men wilde zich graag bewij-
zen ten opzichte van andere koloniale 
grootmachten, en ontwikkelde een metho-
de die gebruikt kon worden voor vergelijk-
bare erfgoedsites in Frans Indochina. De 
Fransen introduceerden vervolgens de term 
‘anastylosis’ voor deze koloniale praktijk 
van reconstructie.
 De gereconstrueerde monumenten wer-
den symbolen die de koloniale staat, als wel-
willende beheerder van de voordien ver-
waarloosde ruïnes van grote hindoeïstische 
beschavingen, legitimeerden. Maar de 
ingrepen op erfgoedsites wekten ook de 
belangstelling van andere partijen, waar-
onder de regionale en lokale elites, die hun 
machtspositie wilden versterken door aan 
te tonen dat de sites en hun geschiedenis 
een directe link met hun voorouders boden. 
Hetzelfde gold voor de nationalisten, voor 
wie de monumenten belangrijke bewijzen 
werden van de vroegere ‘eenheid in ver-
scheidenheid’ van de archipel, maar ook 
voor koning Chulalongkorn van Siam, die 
in 1896 een reis langs verschillende hin-
doe-boeddhistische tempels op Java maakte 
als onderdeel van zijn onofficiële missie om 
directe politieke betrekkingen aan te kno-
pen met de Nederlandse kolonie. 
 Bloembergen en Eickhoff  tonen enerzijds 
aan hoe erfgoedsites in Indonesië dankzij de 
reconstructie en het onderhoud een nieuwe 
aantrekkingskracht op de bevolking uitoe-
fenden. Anderzijds laten zij zien dat dezelfde 
praktijken van reconstructie en onderhoud 
de perceptie van erfgoed veranderden. De 
politiek van restauratie is een verbeelding, en 
daarmee een toe-eigening. Het erfgoed dat 
vanaf  1949 aan de Indonesische Republiek 
toebehoorde is dus allesbehalve neutraal. 
Het inauguratiemoment van de Shiva-
tempel bijvoorbeeld laat zien hoe de 
Indonesische Republiek het monument 
bewust in een nationale context plaatste en 
daarmee de koloniale connotatie uitwiste, 
terwijl er tegelijkertijd werd voortgebouwd 
op de koloniale kennisproductie. 

Heritagization 

In de tentoonstelling Segar Bugar. The Story 
of  Conservation in Jakarta, 1920’s-Present, 
die van 24 oktober tot 24 november 2019 
plaatsvond in Jakarta, werd de boven 
besproken problematiek rond (koloniaal) 
erfgoed aangekaart. De tentoonstelling 
werd geïnitieerd door DutchCulture in het 
kader van het Indonesia Now-programma, 
bedoeld om te herdenken dat vierhonderd 
jaar geleden Jan Pieterszoon Coen de stad 
Jayakarta veroverde en er de buitenpost 
Batavia voor de VOC stichtte. De lokale 
organisaties die meewerkten waren Pusat 

Dokumentasi Arsitektur (Centrum voor 
Indonesische Architectuur), Ruangruppa 
en Bank Indonesia (voorheen Javasche 
Bank). De tentoonstelling vond plaats in het 
imposante koloniale gebouw van de bank. 
De curatoren Ayos Purwoaji en Rifandi 
Septiawan Nugroho baseerden zich voor 
het tentoonstellingsconcept onder meer op 
de inzichten van Bloembergen en Eickhoff. 
Aan de hand van verschillende voorbeelden 
in Jakarta en andere Indonesische locaties 
namen zij de relatie tussen de verschillende 
erfgoeddiscoursen van begin de twintigste 
eeuw tot heden onder de loep en probeerden 
de verschillende benaderingen en idealen 
van instituten en personen te doorgronden. 
De tentoonstelling benaderde erfgoed als 
een denkbeeldig concept dat door de tijd 
heen opnieuw geïnterpreteerd kan worden 
– ook door de bezoekers zelf. Dit werd ver-
sterkt doordat er zowel archiefmateriaal 
(foto’s, documenten, modellen) als werk 
van hedendaagse Indonesische kunste-
naars getoond werd. 
 In een gesprek met de curatoren kwam 
naar voren dat zij de tentoonstelling hebben 
aangegrepen om een statement tegen het 
bestaande cultuur- en erfgoeddiscours te 
maken. Ze spraken zich expliciet uit tegen 
een eenduidige benadering van erfgoed, 
door hen heritagization (‘erfgoedisering’) 
genoemd: ‘Bloembergen en Eickhoffs 
methodologie en aanpak is interessant 
omdat het onze lezing van gebieden die als 
marginaal en informeel worden beschouwd 
in het mainstreamerfgoeddiscours […] uit-
breidt. Deze benadering moet worden 
gebruikt om bloot te leggen hoe heritagizati-
on optreedt en in de loop van de tijd wordt 
betwist, vooral in postkoloniale gebieden als 
Zuidoost-Azië, Afrika en de post-Sovjetsta-
ten.’ Dit kwam in het inventieve tentoon-
stellingsconcept goed naar voren. Purwoaji 
en Nugroho kozen ervoor om vanuit de 
metafoor van jamu te werken. Jamu is een 
traditioneel Indonesisch kruidendrankje 
dat gedronken wordt om bepaalde lichaams-
functies op te frissen en de gezondheid te 
herstellen. Restauratie en conserverings-
werken kunnen gezien worden als een ver-
gelijkbare poging om de collectieve herinne-
ringen ‘op te frissen’ door middel van het 
‘herstellen van de gezondheid’ van gebou-
wen en artefacten uit het verleden. Binnen 
restauratie- en conserveringspraktijken 
onderscheiden de curatoren twee benade-
ringen. Er is ten eerste, te vergelijken met 
een pakje instant jamu uit de supermarkt, 
binnen de erfgoedpraktijk een groep die 
gelooft in gestandaardiseerde formules: 
regels en voorschriften opgesteld door de 
overheid of  werelderfgoedinstellingen zoals 
Unesco. Maar er is ook, te vergelijken met 
een zelfgemaakt jamu-recept, een groep die 
gelooft in een meer informele aanpak, een 
aanpak die zich aanpast aan de lokale prak-
tijk en zich richt op lokale behoeften. 
Erfgoedpraktijken kunnen voor lokale 
bewoners overlevingsstrategieën zijn in een 
steeds duurder wordend stedelijk centrum, 
maar evengoed als een excuus dienen voor 
de toeristische industrie.
 Dit laatste werd duidelijk in de film 
Everyday Heritage, gemaakt door Ari 
Rusyadi. Hierin worden enkele mensen 
gevolgd die actief  zijn in Kota Tua, het histo-
rische centrum van Jakarta. Zo zien we hoe 
een buurtgemeenschap haar kleine mos-
kee, opgebouwd uit Javaanse, Balinese, 
Chinese en Europese architectuurstijlen, 
kon restaureren als nationaal monument 

omdat ze een samengaan van Indonesische 
culturen vertegenwoordigt. Maar ook het 
initiatief  van een vereniging van lokale fiet-
senmakers die toestemming kreeg om oude 
Nederlandse omafietsen op het Fatahillah-
plein te verhuren aan toeristen die graag 
met een koloniale hoed of  tropenhelm een 
rondje om het plein willen maken. 
 Deze voorbeelden staan in schril contrast 
met een groeiende groep ondernemers en 
privé-investeerders die de ruimte krijgt om 
historische panden te restaureren voor de 
toeristische industrie. Een jonge onderne-
mer, die in de film aan het woord komt, 
greep zijn kans om een verdieping in een 
pand aan de Kali Besar te restaureren en om 
te bouwen tot hostel. ‘Er werd ons verteld 
dat ze op zoek waren naar actieve privé-in-
vesteerders in de logiessector om het toeris-
me in het gebied te verbeteren’, aldus de 
hosteleigenaar. ‘Ik herinner me dat zelfs de 
verf  voor het pand gesponsord werd, omdat 
erfgoedpanden speciale verf  nodig hebben.’ 
De belangen van het erfgoed liggen voor de 
Indonesische overheid, investeerders en 
lokale ondernemers bij economische voor-
uitgang, en het toerisme is daarvoor een 
instrument. Een Unesco-status, waar 
Jakarta naar streeft, moet het toerisme een 
boost geven. Dat brengt een heel pakket 
regels met zich mee, opgesteld vanuit een 
westerse perceptie op erfgoed, regels die niet 
noodzakelijkerwijs corresponderen met 
lokale belangen en de dagelijkse realiteit. 
Bovendien werken deze regels heritagization 
in de hand: alle panden krijgen eenzijdige 
horecabestemmingen en dat gaat ten koste 
van de diversiteit en leefbaarheid van het 
gebied. Maar alternatieven zijn schaars. Het 
toerisme is vaak de enige oplossing voor het 
bijeenbrengen van de middelen om bepaal-
de gebieden te revitaliseren, en de conserva-
tie en restauratie van gebouwd koloniaal 
erfgoed te garanderen. 
 De vraag is: wie bepaalt of  koloniaal erf-
goed behouden moet worden en onder 
welke condities? Hoe kunnen we ons bewust 
worden van de belangen die rond erfgoed 
spelen en hierop anticiperen zonder in neo-
koloniale systemen te vervallen? The Politics 
of  Heritage in Indonesia en Segar Bugar laten 
zien dat koloniale erfenissen complex en 
gelaagd zijn en dat koloniale systemen rond 
erfgoed (beleid, politiek, diplomatie et cete-
ra) doorwerken in het heden. Erfgoedsites 
vormen nog steeds het strijdtoneel voor de 
representatie en verbeelding van verschil-
lende culturele en politieke belangen. Ze 
tonen aan hoe koloniale, postkoloniale en 
globale erfgoedpraktijken met elkaar ver-
strengeld zijn. Het is veelzeggend dat de 
Nederlandse overheid via DutchCulture in 
Indonesië ‘goede sier’ maakt met een kriti-
sche tentoonstelling over erfgoed in haar 
voormalige kolonie. Helaas bereikte die kri-
tiek alleen een Indonesisch publiek. In eigen 
land dooft de discussie over het koloniale 
verleden na sporadische opflakkeringen tel-
kens opnieuw uit. Het leidt niet tot een 
ander zelfbeeld, laat staan tot een ander 
beleid. Waarom was de tentoonstelling niet 
ook in Nederland te zien? 

The Politics of  Heritage in Indonesia. A 
Cultural History van Marieke Bloembergen 
en Martijn Eickhoff  verscheen in 2020 bij 
Cambridge University Press.

Ari Rusyadi, Everyday Heritage, 2019
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DANIËL ROVERS

In het essayboek In Praise of  Forgetting 
(2015) schrijft David Rieff  over de zin en 
onzin van het herdenken van historische 
gebeurtenissen en trauma’s. Analoog aan 
de waarschuwing van zijn moeder, Susan 
Sontag, dat schokkende oorlogsfoto’s de 
onderliggende conflicten niet per se oplos-
sen en zelfs kunnen versterken door wraak-
gevoelens op te roepen, lijkt hij te pleiten 
voor een relativering van de geschiedenis en 
– dat zegt de titel tenminste – het vergeten 
ervan. Als voorbeeld noemt hij een paar 
keer het voormalige Joegoslavië, waarvan 
de inwoners veel baat zouden hebben gehad 
bij wat meer collectieve amnesie. Wanneer 
Rieff  echter een fundamentele episode uit 
de geschiedenis van de Verenigde Staten 
bespreekt, klinkt hij minder relativerend. 
Dan maakt zijn wellicht ‘gedurfde’, maar 
ook wat ongerichte pleidooi plaats voor een 
concrete beschrijving van de Amerikaanse 
geschiedenis, een historie die hij paradoxaal 
genoeg dus juist in herinnering brengt. 
 Direct na de Amerikaanse Burgeroorlog in 
1865 – een oorlog met als voornaamste 
inzet het einde van de slavernij – hielden de 
veteranen aan beide zijden zich bewust bezig 
met de manier waarop de strijd herinnerd 
zou worden. Hoewel het Noorden in militai-
re zin gewonnen had, valt er veel voor te zeg-
gen, schrijft Rieff, dat het Zuiden de slag om 
de herinnering gewonnen heeft. In de loop 
van jaren raakten de redenen voor de oorlog 
in de vergetelheid en werd de herdenking 
een hoogmis van patriotisme. In het Zuiden 
voerde nostalgie de boventoon en wapperde 
de vlag van de Confederatie; de vier jaar 
durende burgeroorlog werd gezien als een 
onfortuinlijke broedertwist. (Witte) Noorder-
lingen gingen mee in dat verhaal, en 
stonden uiteindelijk toe – door niets te 
ondernemen – dat de zuidelijke staten op 
grond van de zogeheten Jim Crowwetten 
een verregaande segregatie invoerden. Na 
de lange politieke strijd van de burgerrech-
tenbeweging werden die wetten weer onge-
daan gemaakt, maar de vlag van de 
Confederatie bleef  wapperen, ondanks 
waarschuwingen dat er een gevaarlijk soort 
nostalgie door in stand gehouden werd. 
Lang werden die waarschuwingen in de 
wind geslagen, tot in de zomer van 2015 
een voorstander van de oude Confederatie 
en witte superioriteit, Dylann Roof, de epis-
copale kerk van Charleston binnenwandel-
de en negen zwarte kerkgangers dood-
schoot, onder wie de predikant. Nu werden 
overheidsorganisaties door de publieke opi-
nie gedwongen een keuze te maken; de staat 
South Carolina besloot de vlag voorgoed te 
strijken. 
  Waarschijnlijk is dat wat het meest opvalt 
als het gaat om de geschiedenis van je eigen 
land, waar je jarenlang les over hebt gekre-
gen: dat er door de jaren heen zoveel verge-
ten wordt en buiten beeld raakt, en dat 
bovendien het ‘bestaande’ verhaal over het 
verleden een verschillende invulling krijgt 
naargelang de auteur. Dat heeft met het 
verstrijken van de tijd te maken, de voor-
waarde voor het ontstaan én veranderen 
van ‘de geschiedenis’, maar zeker ook met 
de manier waarop (nieuwe) opvattingen 
over klasse, gender en kleur ingang vinden, 
en andere perspectieven laten zien. 
 De Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën, de statenbond waar Nederland 
uit zou voortkomen, maakte in de zeven-
tiende eeuw een verbluffende groei door en 
zou tal van wereldberoemde kunstenaars 
en wetenschappers voortbrengen. Tegelijk 
wierp de republiek zich op als agressieve, op 
winst gerichte handelsnatie – een drijvende 
kracht achter de trans-Atlantische drie-
hoekshandel in onder meer buskruit, goud, 
suiker en mensen. Een willekeurige en 
beslist onvolledige greep in de sectie zeven-
tiende eeuw leert dat de geschiedschrijving 
van het thema slavernij grote verschillen 
vertoont. Huizinga wijdt er in Nederland’s 
beschaving in de 17de eeuw (1941) geen 
woord aan, en betreurt juist – het zegt iets 
over de oorlogstijd waarin hij schreef  – dat 
het vaderland aan het einde van de zeven-

tiende eeuw ‘te vreedzaam’ was geworden, 
een renteniersstaat. A. Th. Van Deursen 
stelt (in De last van geluk. De geschiedenis van 
Nederland 1555-1702 uit 2001) in één ali-
nea vast dat de Nederlanders in Brazilië 
vooral de Portugese ‘productiemethode’ 
voortzetten. Daarmee ontwikkelden ze zich 
weliswaar gedurende enige tijd tot de groot-
ste partij in de slavernij, maar in de 
Republiek werd het verschil tussen het ver-
voeren van goederen en mensen niet genoeg 
waargenomen om het ‘indringend ter dis-
cussie te stellen’. De studie 1650. Bevochten 
eendracht (1999, redactie Willem Frijhoff  en 
Marijke Spies) legt andere accenten. Er 
bestond wel degelijk in de zeventiende eeuw 
een discussie over de toelaatbaarheid van 
slavernij, met name onder gereformeerden; 
het werd gezien als een typische wandaad 
van papisten zoals Portugezen en 
Spanjaarden. Toen de Nederlanders een-
maal Brazilië op de Portugezen veroverden, 
kantelde de consensus. De verontwaardi-
ging over slavernij richtte zich louter en 
alleen op het tot slaaf  maken van (Europese) 
christenen. Een christen, zo werd gerede-
neerd, mocht zelf  alleen slaven bezitten als 
gevolg van ‘een rechtvaardige oorlog’, of  als 
die slaven door ‘hun eigen ouders’ in die 
positie waren gebracht. Deze heidenen 
dienden het christendom onderwezen te 
krijgen en, op termijn, idealiter, te worden 
vrijgelaten. In Plaatsen van herinnering. 
Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw 
(2006, redactie Maarten Prak) concludeert 
Alex van Stipriaan, in een hoofdstuk over de 
Surinaamse Plantage Somerszorg, dat die 
plek eerder een ‘lieu de l’amnésie’ dan een 
‘lieu de mémoire’ kan worden genoemd. Er 
is in het verleden heel weinig onderzoek 
gedaan, schrijft Van Stipriaan, naar ‘dit deel 
van het Nederlandse verleden, dat tot voor 
kort nauwelijks een plaats had in het histo-
rische bewustzijn van de samenleving’.
 De tentoonstelling Hier. Zwart in 
Rembrandts tijd biedt nieuwe stof  om die 

kennisleemte te verkleinen en het perspec-
tief  op de Nederlandse (kunst)geschiedenis 
te verbreden. En daarbij gaat het om de peri-
ode helemaal aan het begin van de kolonia-
le expansie, toen er mede als gevolg daar-
van sporadisch Afrikanen naar de lage 
landen trokken. De expositie is gebaseerd op 
nieuw onderzoek en maakt gebruik van 
recente kunsthistorische kennis, onder 
meer de boekenreeks The Image of  the Black 
in Western Art en de tentoonstelling Le modè-
le noir in Parijs, en toont in twee zalen van 
het Rembrandthuis een rijke verzameling 
kaarten, etsen, schilderijen en prenten.
 De catalogus biedt drie ingangen tot de 
tentoongestelde beelden: een kunsthistori-
sche ingang, verwoord door Elmer Kolfin, 
Epco Runia en David de Witt; een sociaal-
historische ingang, van de hand van Mark 
Ponte; en tot slot een benadering waarin de 
ideeëngeschiedenis centraal staat, een bij-
drage van Stephanie Archangel. Als conser-
vator betrokken bij de komende slavernij-
tentoonstelling in het Rijksmuseum (2021) 
stelt zij dat de Europeanen die voor het eerst 
de kusten van Afrika aandeden, de mensen 
daar weliswaar als barbaren zagen en ook 
algauw als ‘bezit’, maar dat er aanvankelijk 
geen vaststaand vertoog was om slavernij te 
legitimeren. Met name Rubens en Rembrandt 
schilderden voor het eerst zwarte mensen 
naar model, en toonden ze als krachtige 
(Rubens) en menselijke (Rembrandt) aan-
wezigheid. Archangel laat zien dat er onder 
(enkele) calvinistische predikanten over de 
toelaatbaarheid van slavernij nagedacht en 
gepreekt werd, maar weerstand maakte 
mettertijd plaats voor acceptatie, zo niet 
verdediging. 
 Het is dus niet genoeg om te stellen dat je 
de zeventiende-eeuwse slavernij en wat 
daarover geschreven is altijd ‘in die tijd 
moet plaatsen’. Natuurlijk, maar dan wel 
met de aantekening dat juist in die tijd hier-
over wel degelijk verschillende en strijdige 
opvattingen bestonden. Met een voorbeeld 

dat niet in de catalogus staat: als de dich-
ter-diplomaat Constantijn Huygens in zijn 
loflied op Hofwijck zich voorstelt dat hij uit 
Brazilië ‘Tapoejers’ zou kunnen laten over-
komen, die hij ‘mijn gelijk’ wil maken, 
‘dienstbaar in blanke zinnen’, zou je daar-
mee de ambigue positie van een wereldwijs 
man als Huygens kunnen proberen te 
reconstrueren. 
 Vanaf  het moment dat de Republiek en de 
stad Amsterdam zich gingen bezighouden 
met wereldhandel, kwam de wereld naar 
Amsterdam, schrijft Mark Ponte, conserva-
tor van het Amsterdamse stadsarchief. 
Ponte is initiator van de tentoonstelling in 
het stadsarchief  over de relatie van 
Amsterdam met de slavernij, vanaf  het eer-
ste slavenschip De Fortuyn uit 1596, tot het 
imposante gebouw van het stadsarchief  
zelf, ooit hoofdkantoor van de Nederlandse 
Handelsmaatschappij (die voortkwam uit 
de VOC, en voortleeft in het huidige ABN 
Amro), waar hoog boven het straatniveau 
de koloniale helden van weleer Daendels, 
Van Heutsz en Coen aan dat verleden herin-
neren. Ponte legt uit dat in de late zestiende 
eeuw Afrikaanse (aanvankelijk tot slaaf  
gemaakte) bedienden met gevluchte 
Sefardische joden uit het Iberisch schierei-
land naar de stad trokken. Een dertigtal jaar 
later, toen Johan Maurits, de stichter van 
het Mauritshuis in Den Haag, de scepter 
zwaaide over een kolonie met suikerplanta-
ges in Noordoost Brazilië, en de West-
Indische Compagnie (WIC) langs de west-
kust van Afrika slavenforten veroverde om 
die kolonie van arbeidskracht te voorzien, 
kwamen er opnieuw Afrikanen naar 
Amsterdam. 
 Het bijzondere van Pontes onderzoek is 
dat hij het leven van die Afrikaanse 
Amsterdammers, die bij elkaar in de buurt 
woonden, woonruimte deelden en een soci-
ale gemeenschap vormden, reconstrueert 
aan de hand van notariële aktes en doop- en 
trouwregisters. De mannen waren vaak 
matroos, de vrouwen moesten om de huur 
te betalen als bediende werken, en verhuur-
den vaak kamers aan migranten die naar de 
stad trokken. Ze waren arm, maar zelfstan-
dig. Slavernij was vanaf  1644 officieel ver-
boden in de stad, en Ponte diepte de casus 
van een Afrikaans-Amsterdamse vrouw op, 
die naar het gerecht stapte toen ze naar de 
koloniën dreigde te worden gestuurd, wat 
een terugkeer naar de slavernij zou beteke-
nen. Ze werd officieel vrijverklaard, en kon 
in de stad blijven wonen. Vooral in de buurt 
van het huis van Rembrandt in de huidige 
Jodenbreestraat waren in de zeventiende 
eeuw veel zwarte Amsterdammers woon-
achtig, en sommigen van hen hebben waar-
schijnlijk model gestaan in zijn inpandige 
atelier. Ponte heeft geprobeerd de identiteit 
te achterhalen van de mannen die 
Rembrandt afbeeldde op Twee Afrikaanse 
mannen, uit de collectie van het Mauritshuis, 
dat het doek helaas niet kon of  wilde uitle-
nen. Ponte veronderstelt dat het schilderij 
rond 1656 tot stand kwam (het is gedateerd 
op 1661), voor Rembrandts faillissement en 
gedwongen verhuizing, en hij leidt uit de 
intieme manier waarop de twee figuren zich 
tot elkaar verhouden af  dat ze mogelijk 
broers waren. Het zou kunnen gaan om 
Bastiaan en Manuel Fernando uit Sao 
Tomé, een eiland in de Golf  van Guinee, die 
zich als bootsmannen aan de Amsterdamse 
Admiraliteit hadden verhuurd. 
 Aanvankelijk beelden kunstenaars in de 
lage landen onwennig Afrikaanse figuren 
af. Wanneer Cornelis van Haarlem in 1594 
een zwarte bediende van Batsheba presen-
teert, is dat een grijsblauw ingekleurde 
Europese vrouwenfiguur. Pas wanneer kun-
stenaars naar levend model tekenen, zoals 
Rubens deed bij de weergave van de drie 
koningen, vallen er specifiek Afrikaanse 
gezichtstrekken te zien, zoals volle lippen en 
een brede neus, en is de huidskleur werke-
lijkheidsgetrouwer afgebeeld, ook in pren-
ten. De paradox is dat waar het verschil 
gezien wordt, die verschillen ook kunnen 
worden vertekend in stereotypische, racisti-
sche karikaturen; ook daarvan toont de 
tentoonstelling voorbeelden, van de acht-
tiende tot twintigste eeuw. 

Vergeetplaatsen
Hier. Zwart in Rembrandts tijd

Wenzel Hollar, Portret van een jonge vrouw, 1645, Rijksmuseum, Amsterdam
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Wat niet aan bod komt, althans niet op deze 
al zeer volle tentoonstelling, is de categori-
satie in het verleden op grond van kleur 
door kunsthistorici. Een voorbeeld is 
Rembrandts ets (te vinden als kaart in de 
giftshop van het Rembrandthuis) Liggende 
naakte vrouw uit 1659: de afbeelding van 
een vrouw van wie het naakte lijf  – op de 
rug gezien – veel donkerder is dan de lakens 
waarop ze ligt. Jarenlang werd aangeno-
men dat het om een Afrikaanse vrouw ging, 
en het werk droeg tot voor kort de bena-
ming La negresse couchée. In de catalogus 
wordt hier in het voorbijgaan aan gerefe-
reerd (‘lang werd gedacht dat Rembrandts 
ets van een achteroverliggend [sic] vrouwe-
lijk naakt een zwart model betrof ’), maar de 
titel blijft onvermeld en de betreffende ets 
niet afgebeeld, waardoor moeilijk te begrij-
pen valt over welk werk het gaat. Het zou 
aanleiding kunnen zijn om te spreken over 
de ‘raciale’ verschillen die louter in het oog 
van de kijker(s) aanwezig zijn.
  Elmer Kolfin onderzoekt de iconografie 
van zwarte mensen in de zeventiende eeuw, 
zoals op de doeken van Frans Post, die in 
Brazilië flora, fauna en inwoners vastlegde 
in een schijnbaar zorgeloze harmonie. 
Kolfin wijst vooral op een reeks onbekende-
re werken waar per doek positie en status 
van het zwarte model verschillen, en waar-
in diverse (nieuwe) technieken werden toe-
gepast. In de portretten van een jongen, een 
meisje en een vrouw uit 1645 liet etser 
Wenzel Hollar bijvoorbeeld zien dat hij zijn 
vak verstond. Hij heeft de etsgroeven heel 
dicht op elkaar moeten zetten om het 
gezicht en het haar in verschillende tinten 
donker te krijgen, wat mooi afstak tegen het 
witte kant van kragen en kapjes. Vooral de 
jongen lijkt levensecht, terwijl het meisje en 
de vrouw enigszins stijve beeltenissen blij-
ven. De mezzotint-techniek – waar de basis-
kleur donker is – liet Europese kunstenaars 
toe om zich meer te concentreren op spre-
kende details, daar waar bijvoorbeeld het 
licht weerkaatst op een wang of  voorhoofd, 
wat bijdroeg aan de levensechtheid. Een 
knap voorbeeld is een prent van Wallerand 
Vaillant, gemaakt rond 1670, afkomstig uit 
het Rijksmuseum.
 Portretten in olieverf  (en dus in kleur) 
vergen een andere benadering. Pronkstuk 
in het Rembrandthuis is Tronie van een jon-
gen met een tulband (circa 1635) van Gerrit 
Dou, een bruikleen uit Hannover. De West-
Afrikaanse jongeman kijkt vragend, een 
tikje onzeker, maar toch ook vroegrijp voor 
zich uit; hij is gekleed als een prins. Niet 
meer jong en schuchter, maar zelfbewust, ja 
machtig, is de blik van Dom Miguel de 
Castro, inmiddels een controversiële figuur 
doordat hij handelde in slaven. Zijn portret 
is geschilderd door Jasper of  diens broer 
Jeronimus Beecks in 1643, een bruikleen 
uit het Staatsmuseum in Kopenhagen. Dom 
Miguel was een Congolese gezant die vanuit 

Brazilië naar de Republiek was gereisd, en in 
Zeeland op kosten van de WIC samen met 
twee zwarte jonge pages vereeuwigd werd, 
waarschijnlijk in het pak en de hoed met 
rode veer die hem door Johan Maurits in 
Brazilië geschonken werd. Is dit portret 
gelijkend? Die vraag is moeilijk te beant-
woorden. Het is in elk geval een realistische 
weergave. In de catalogus luidt het dat schil-
ders in de Republiek bij zwarte geportret-
teerden niet konden terugvallen op stereo-
typische beelden, en dus extra goed keken, 
hoewel het ook mogelijk is het tegendeel te 
beweren: een donkere huidskleur zou juist 
problemen kunnen opleveren voor witte 
schilders die daar geen ervaring mee had-
den. Het zal waarschijnlijk van kunstenaar 
tot kunstenaar hebben verschild. 
 Een aparte status in de tentoonstelling en 
het boek is – niet verwonderlijk – weggelegd 
voor Rembrandt. Een van zijn verbluffende 
etsen is de Honderguldenprent (1643-49), die 
zijn naam dankt aan het enorme bedrag 
waarmee Rembrandt naar verluidt de ets 
heeft teruggekocht. Het zou amper opval-
len, maar hier is aan de rechterzijde een 
zwarte man met een bontmuts afgebeeld. 
Waarom? Rembrandt was zeer goed op de 
hoogte van de zeer diverse samenstelling 
van de bevolking van Jeruzalem en het 
Romeinse Rijk, zo luidt de uitleg, maar het 
kan ook dat hij wilde benadrukken dat het 
evangelie verlossing bracht aan alle volke-
ren, omdat de christelijke leer gericht was 
op de hele wereld. 
 Een hoogtepunt in het oeuvre van 
Rembrandt, en in deze tentoonstelling, is de 
ets Christus voor Pilatus, zo’n 55 bij 45 centi-
meter groot. De geboeide, smartelijk ten 
hemel kijkende Christus staat op een ver-
hoog, met een wollen mantel om het ontblo-
te bovenlijf, omringd door soldaten of  cipiers. 
Rechts van hem, ter hoogte van zijn middel, 
bevindt zich de Romeinse prefect Pilatus, die 
bevreesd naar de woedende en arglistige 
mannen aan zijn voeten staart, mannen met 
boschiaanse, karikaturale trekken, dronk-
aards die aan zijn mantel sjorren en ervoor 
pleiten die charlatan de hoogste straf  te 
geven. Zo niet, dan dreigt er wat! 
 Het geëtste oproer is, in de definitie van 
Valéry, van een grote schoonheid: je kunt 
niet ophouden ernaar te kijken. Rembrandt 
slaagt erin een pelsmantel, op zich niet meer 
dan een detail, te suggereren in al zijn harig-
heid. En het hout van het doorbuigende 
bankje waarop Pilatus staat, dat kun je 
haast horen kraken, zo treffend is het afge-
beeld. De enscenering, of  beter gezegd de 
‘troepering’, is bijzonder krachtig, heel 
barok. Links van de gespierde, witte, zonver-
lichte Christus staat, in de schaduw, maar 
goed zichtbaar omdat hij over de rand van 
een balustrade heen kijkt, een jongeman 
met haarband, een volgeling van Christus, 
die bangelijk afwacht hoe dit gaat aflopen. 
Het is een jongen met een donkere huid, 

kroeshaar, een bredere neus – wellicht 
gebaseerd op een jongen die voor Rembrandt 
heeft geposeerd. Hij is, vergeleken met die 
smartelijke Christus, de laffe Pilatus en de 
dronkemanskoppen, een van de sympathie-
kere, levendigste figuren op de prent; vlak in 
zijn buurt nam Rembrandt een beeltenis 
van zijn eigen gezicht op.
 In de catalogus kent David de Witt 
Rembrandt alle lof  toe voor de wijze waarop 
hij zwarte mensen afbeeldde. Rembrandts 
weergaven waren een overwogen keuze, en 
niet, zoals de mindere goden dat deden, een 
trucje om een witte huid beter tegen te laten 
afsteken. Rembrandt stond open voor vreem-
de culturen en voorwerpen uit onbekende 
werelddelen, en hij werkte naar verhouding 
met veel joodse en zwarte modellen. De Witt 
concludeert: ‘Dat zal hem ongetwijfeld gesti-
muleerd hebben om na te denken over de 
weergave van een gezamenlijke aanwezig-
heid en een gedeelde geschiedenis, ook in de 
wereld van de Bijbel.’ Misschien. De tekst 
over die ‘gedeelde geschiedenis’ doet denken 
aan de woorden die bij het Keti Kotimonument 
in het Amsterdamse Oosterpark zijn aange-
bracht: ‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toe-
komst.’ Rembrandt moet een bijzonder 
mens zijn geweest, en het hoeft heus niet 
altijd te gaan over de vele conflicten die hij 
met zijn buren had, of  de manier waarop hij 
zich van een lastige minnares ontdeed, 
maar wordt hem hier niet met terugwer-
kende kracht een (postkoloniaal) historisch 
bewustzijn toegedicht? 
 De tentoonstelling sluit af  met schilderij-
en en foto’s van zwarte kunstenaars met 
wortels in (voornamelijk) Suriname en de 
Antillen. De werken hangen dicht op elkaar, 
en zijn op de tweede verdieping van de ten-
toonstelling in de op zich al krappe ruimte 
gescheiden door een voorzetwand. Als toe-
lichting is een uitspraak van Iris Kensmil op 

de wand gedrukt, een oproep – of  poëtica – 
om zwarte intellectuelen in plaats van zwar-
te lichamen centraal te stellen, zoals in haar 
portretten van Hermina Huiswoud en Amy 
Ashwood Gravey te zien valt; het laatste 
doek hangt op de eerste verdieping, tussen 
historische prenten. Verdere uitleg ont-
breekt bij deze toch zeer verschillende wer-
ken, onder meer een fotografische enscene-
ring van het bezoek van Dom Miguel de 
Castro aan Amsterdam, behalve dan de zeer 
voorzichtige, opzichtig verbroederende 
tekst: ‘Nog sterker dan in het verleden geldt 
dat zwarte mensen aanwezig zijn, hier, in de 
maatschappij én in de kunst.’ Je mag het 
hopen, maar kunnen we het ook hebben 
over de specifieke vormen en de intellectuele 
inhoud die aanwezig worden gesteld?
 Dankzij Hier en soortgelijke exposities en 
publicaties is het niet zozeer de vraag of, 
maar hoe in de loop van de komende jaren 
de blik op het koloniale verleden veranderen 
zal bij het grotere publiek. In vergelijking 
met buurlanden als Frankrijk, België en 
Engeland zijn Nederlanders door de bank 
genomen vaker trots op het koloniale verle-
den van hun land, liet recent onderzoek 
(YouGov, 2019) zien. Het zou Heinrich 
Heine opnieuw gelijk geven: in Nederland 
gebeurt alles vijftig jaar later, zodat we nu 
eindelijk klaar zijn voor een postkoloniale 
benadering in mainstreammusea. Als in het 
Rijksmuseum volgend jaar de grote ten-
toonstelling over slavernij van start gaat, 
zullen veel bezoekers voor het eerst met een 
andere blik naar de meesterwerken in de 
aloude Eregalerij kijken. Dan zouden ze bij-
voorbeeld bij Rembrandts meesterlijke por-
tret van Oopjen Coppit kunnen stilstaan, 
met in het achterhoofd het verhaal van 
haar tweede man Maarten Daey, een mili-
tair in Brazilië. Mark Ponte diepte tijdens 
eerder onderzoek de annalen van de 
Hervormde Kerk aldaar op, waarin beschre-
ven staat hoe Daey de zwarte vrouw 
Francesca gevangennam en verkrachtte, en 
haar het huis uitzette toen ze eenmaal 
zwanger bleek; Daey wilde niets meer met 
de vrouw en haar kind te maken hebben. 
Het verandert niets aan de kracht van 
Rembrandts portret, en toch lijkt er iets in 
het beeld te zijn verschoven.
 In Wij slaven van Suriname (1934), dat in 
de Tweede Wereldoorlog verboden werd en 
in de vergetelheid raakte, maar dit jaar een 
veelbesproken herdruk beleefde, stelt schrij-
ver, antikoloniaal activist en verzetsheld 
Anton de Kom dat hij vaak te horen heeft 
gekregen dat slavernij van alle tijden is, en 
dat de Griekse tempels toch ook door slaven 
zijn gebouwd. Als dat zo is, vervolgt hij, dan 
mogen ze mij de tempels aanwijzen die de 
Hollanders in Suriname hebben achtergela-
ten. Waar de plantagehouders met hun 
‘goorbleke gezichten’ vooral in investeer-
den, dat waren feesten op hun landhuizen: 
‘De schuttersstukken van Frans Hals verto-
nen nog altijd de uitbundige overdaad dezer 
bijna tot een kunst verheven zwelgpartijen.’ 
Het is een interpretatie die kan worden afge-
daan als ‘moralistisch’, maar wordt die 
moraal niet juist in het oeuvre van Hals aan 
de orde gesteld? John Berger heeft min of  
meer hetzelfde beweerd: dat je op Hals’ 
schuttersstukken het afscheid van traditio-
nele calvinistische waarden als spaarzaam-
heid en soberheid ziet, in een tijdperk waar-
in de Staten van Holland de vrijhandel 
propageerden en besloten dat de Kerk niet 
de macht heeft om woeker (rente) te verbie-
den. Berger volgt Hals tot aan het eind van 
diens carrière, wanneer hij berooid in het 
armenhuis belandt en daar regenten en 
regentessen schildert, met hypocriete haat 
op hun gezichten. 
 Het is niet de enige lezing van zulke por-
tretten, maar ze lijkt niet onaannemelijk. 
Een schilder beeldt niet alleen af  wat hij 
bewondert, maar ook dat waarvoor hij 
weerzin bespeurt. Zou je zo niet ook naar de 
soms zo opvallend bleke of  juist coupero-
se-rode, arrogante koppen op Rembrandts 
portretten kunnen kijken? Het zou een 
mogelijkheid bieden om aan het negentien-
de-eeuwse ontzag voor Rembrandt en diens 
tijd te ontkomen, en leven scheppen in de 
Eregalerij. De toekomst is allang aangebro-
ken, alleen het verleden staat nog niet vast. 

Hier. Zwart in Rembrandts tijd liep tot 29 
augustus in Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam. De gelijknamige catalogus, 
onder redactie van Elmer Kolfin en Epco 
Runia, is uitgeven door W Books, Zwolle.

Gerrit Dou, Tronie van een jongen met een tulband, circa 1635, Landesmuseum, 
Hannover

Rembrandt, Christus voor Pilatus, 1636, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

Rembrandt, Christus voor Pilatus, detail, 1636, 
Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
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1.

Er wordt nog weleens verondersteld dat 
Adolph Menzel een tijdgenoot van Frederik 
de Grote was omdat hij het leven van de 
vorst (1712-86) zo vaak heeft weergegeven. 
Toch klopt dit niet. Menzel was een tijdge-
noot van Otto von Bismarck, de twee zijn in 
hetzelfde jaar geboren (1815) en werden 
bijna even oud. Bismarck was groot, een 
meter negentig, en Menzel was klein, nog 
geen een meter veertig. Dat maakte hem op 
tal van terreinen een buitenstaander. Maar, 
zoals hij zelf  eens riposteerde toen een van 
de nazaten van de keurvorst hem pesterig 
aansprak op zijn geringe lengte: ‘U bent gro-
ter, niet hoger.’ Daarin resoneerde Menzels 
lak aan hiërarchie. 
 Menzel werd niettemin, vertelt Ilse 
Kleberger in Adolph Menzel. Preuße, Bürger 
und Genie, steevast uitgenodigd op de 
belangrijkste feesten en partijen. Die uitno-
digingen nam hij vrijwel altijd aan. Als een 
kwaadaardige gnoom klom hij dan op tafels 
en stoelen zodat hij iedereen goed kon 
observeren en tekenen.
 Je kunt je vergapen aan de pracht en praal 
op een aantal van Menzels doeken, maar 
Menzel zelf  keek vooral naar de ‘gewone’ 
mens. En alhoewel hij achteraf  wordt 
bestempeld als de eerste impressionist (en 
zijn beroemde Das Balkonzimmer als het eer-
ste impressionistische schilderij), zou je 
hem evengoed als een voorloper van de sar-
castische Otto Dix kunnen zien. De buiten-
staander Menzel, die zelf  eens optekende 
dat het hem aan Klebstoff  zur Welt ontbrak, 
gaf  de rangen en standen geen spat aardi-
ger weer dan later Dix zou doen. En in 
Menzels uiterst realistische tekeningen van 
de soldaten die vielen in de Slag bij 
Königgrätz (het huidige Hradec Králové in 
Tsjechië) kondigde zich al een zeer rauwe 
werkelijkheid aan. 
 Menzels krachtmeting met de werkelijk-
heid was echter ook een gevecht om zelfver-
werkelijking, benadrukt kunsthistoricus 
Werner Busch in zijn in 2015 verschenen 
monografie Adolph Menzel. Auf  der Suche 
nach der Wirklichkeit. Oorlogen en veldsla-
gen die Menzel had geschilderd of  geïllus-
treerd, kende hij slechts uit beelden en ver-
halen. Vanwege zijn lengte was hij niet 
geschikt voor militaire dienst. Toen op 3 juli 
1866 de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog tij-
dens de Slag bij Königgrätz eindigde met 
een overwinning van de Pruisen op de 
Oostenrijkers, wilde Menzel de oorlog ech-
ter in werkelijkheid zien. Hij reisde af  naar 
het getroffen gebied en belandde in 
Königinhof, twintig kilometer ten noorden 
van Köninggrätz, waar tal van gewonde en 
gedode Oostenrijkse soldaten naartoe 
waren gebracht. Hier maakte Menzel een 
reeks tekeningen die tot de vreselijkste beel-
den behoren die tot dan van een oorlog 
waren gemaakt. Ze waren in hun soort 
slechts vergelijkbaar met Los Desastres de la 
Guerra van Goya – en die reeks was imagi-
nair. In een schuur en in het lazaret van 
Königinhof  maakte Menzel naast de teke-
ningen ook een drietal niets verhullende 
aquarellen: Drei Tote Soldaten in einer 
Scheune, Zwei tote Soldaten auf  Stroh en Der 
sterbende Soldat. 
 Laten we kijken naar dat laatste werk. De 
aquarel toont een jonge, zwaargewonde sol-
daat. Hij ligt op de grond, zijn arm hangt in 
een kom met water. Naast hem ligt een 
andere jongen, slechts in enkele lijnen weer-
gegeven. De soldaat kijkt niet naar zijn met-
gezel, hij heeft zijn blik afgewend. De soldaat 
kijkt helemaal nergens naar, richt zijn blik 
zelfs niet naar binnen. Zijn hoofd rust op 
een plunjezak. Zijn mond is halfgeopend. 
Zijn ribben steken uit. Zijn blouse is opge-
rold. Zijn buikwond is afgedekt met lappen, 
reepjes en pleisters. Zijn geslacht is groten-
deels zichtbaar, over zijn dijen ligt een doek.
 Als kijker denk je: waarom dat doek niet 
omhooggetrokken en over zijn lendenen 
geworpen, waarom niet een laatste restje 
medemenselijkheid voor deze man? Had 
Menzel zélf  dat doek niet even omhoog kun-
nen trekken? Kennelijk niet. Menzel zat 
daar niet om die soldaat toe te dekken, maar 
om de wereld te laten zien hoe de oorlog 

eruitzag. Had Menzel een toegedekte sol-
daat getekend, hij had geen realistische 
afbeelding gemaakt. Menzel was, toen hij 
deze soldaat tekende, een oorlogscorrespon-
dent. Eentje die de werkelijkheid niet ver-
fraaide. 
 Werner Busch schrijft in zijn studie dat 
Menzel de soldaten genadeloos heeft weer-
gegeven en dat de enorme precisie waarmee 
hij werkte, het uiterste van zijn zelfbeheer-
sing moet hebben gevraagd. Na Königgrätz 
heeft Menzel nooit meer een oorlog willen 
tekenen. 

2.

Sinds een jaar of  drie verzamel ik beelden 
die visueel sterk op elkaar lijken, maar 
inhoudelijk flink van elkaar verschillen. 
Toen ik de soldaat van Menzel voor de eerste 
keer zag, schoot me een soortgelijke afbeel-
ding van Egon Schiele te binnen. Ik doel op 
een zelfportret dat een halve eeuw na de sol-
daat van Menzel is ontstaan: Selbstbildnis als 
Akt, hockend (1916). Op dit zelfportret is een 
gehurkte, naakte Schiele te zien die de kijker 
vragend aanstaart. Hij houdt zijn hoofd 
scheef, bedelend, zoals een kind kan doen. 
Doordat hij zijn hoofd ver naar links buigt, 
onderbreekt hij de lichaamslijn van schou-
der naar arm vrijwel niet, en dit verleent de 
tekening een vloeiende dynamiek. Zijn 
rechterbeen heeft hij voor zijn lichaam 
opgetrokken, zijn linker naar buiten geklapt. 
Zijn lid is duidelijk te zien, dat lijkt ook de 
bedoeling te zijn. 
 En hij, met zijn vragende blik, observeert 
ondertussen hoe wij kijken. Onze blik blijft 
hangen tussen zijn benen, en gaat dan 
terug. Dwaalt over zijn ranke torso, tepels, 
navel. Volgt de lichaamslijnen, het fijne 
haar onder de oksels en op de ellenbogen. 
Gaat naar het piekhaar op zijn hoofd. We 
bekijken de hele Schiele zoals hij wil – ver-
onderstel ik – dat we hem bekijken. 
 Schiele exposeert zichzelf  op een kwets-
bare wijze met die vragende blik en dat 
magere lijf, maar hij weet die kwetsbaarheid 
om te zetten in macht. Macht over de kijker 
vanwege de keuze die hij maakte voordat de 
toeschouwer die zelf  kon maken. Hij zegt: ik 
exposeer mij naakt en ik laat er geen enkel 
misverstand over bestaan in welke hoeda-
nigheid ik mij wil laten zien. U kijker, heeft 
deze keuze niet. U kunt wegkijken, maar 
dan is het al te laat. U heeft mij hoe dan ook 
gezien. Ik wil bekeken worden. De blik van 
de afgebeelde Schiele krijgt op deze manier 
iets uitermate dwingends. En hoe langer je 
naar hem kijkt, des te dwingender zijn blik.
 De soldaat van Menzel daarentegen wil 
helemaal niet bekeken worden. Niet dat hij 

dat aangeeft, zijn wil is uitgeschakeld. Hij is 
machteloos. Zijn lichaam staat op non-ac-
tief, zoals zijn geest op non-actief  staat, lou-
ter om krachten te sparen. Wij toeschou-
wers beseffen donders goed dat hij zo niet 
weergegeven wil worden, in alle opzichten 
zo naakt, zo kwijnend, zo kwetsbaar tot op 
het bot. Dat wil geen mens. 
 Het gekke is dat wanneer je nu het (zelf)
portret van Schiele vergelijkt met het por-
tret van de soldaat, je eenzelfde onderwerp 
ziet (blote man), eenzelfde lijnvoering (snel, 
geagiteerd) en eenzelfde wijze waarop de 
werkelijkheid wordt benaderd (‘realistisch’). 
Je ziet twee zeer sterk op elkaar lijkende 
beelden en tóch ontwaar je tussen hen een 
wereld van verschil; je kunt ze onmogelijk 
op dezelfde wijze ‘lezen’. En dat verschil 
wordt nog duidelijker wanneer je vanuit 
deze twee beelden een denkbeeldige lijn 
trekt naar een paar kunstenaars van nu.
 Het beeld van de (dwingende) Schiele zou 
je kunnen relateren aan performances van 
kunstenaars als Marina Abramović of  
Tracy Emin, die zichzelf  net als Schiele 
schaamteloos en zelfbewust centraal heb-
ben gesteld. Het beeld van Menzel valt te 
verbinden met de journalistieke fotografie. 
Bijvoorbeeld met de iconische foto uit 1972 
van Kim Phuc, het ‘napalmmeisje’ dat gil-
lend over een zandweg rent nadat haar dorp 
onder vuur was genomen door een Zuid-
Vietnamese bommenwerper. Of  het film-
beeld van Settela Steinbach, dat in 1944 per 
goederenwagon uit Westerbork naar 
Auschwitz werd gedeporteerd. Of  het beeld 
van het Colombiaanse meisje Omayra 
Sánchez dat in 1985 na een vulkaanuitbar-
sting in een modderpoel verdronk. Het kind 
werd gefilmd en gefotografeerd door een 
man die niks anders kon doen dan haar 
langzame dood vastleggen; de benen en het 
onderlichaam van het meisje zaten muur-
vast in het puin van haar ingestorte huis. 
 De jonge meisjes op de foto’s – op de zand-
weg, in de wagon, in de modderpoel – wil-
den helemaal niet dat we naar ze keken. Net 
als de soldaat van Menzel waren ze slachtof-
fer, en ze zouden er nooit voor hebben geko-
zen om in die hoedanigheid te worden gefo-
tografeerd. Ze konden de blik van de 
fotograaf  (die onze blik werd) echter niet 
ontwijken. Die blik rustte op iemand die wil-
loos naakt was, die willoos in een goederen-
wagon werd afgevoerd, of  langzaam maar 
zeker – huilend en de ouders aanroepend – 
in een modderstroom verdween. Misschien 
had een aantal van de slachtoffers de came-
ra (of  het schetsboek) wel uit de handen van 
de fotograaf  of  kunstenaar willen meppen. 
Want alleen dat al moet een bevreemdende 
huiver hebben opgeleverd: iemand die jouw 
ellende van een afstand vastlegt. 

3.

In 1909 zonk er tijdens een nachtelijke 
storm een vrachtschip in de Oostzee. Pas de 
volgende ochtend, toen de storm enigszins 
was afgenomen, kon de reddingsploeg iets 
doen. De ploeg vuurde een aan een kabel 
bevestigde kogel op het lekgeslagen vracht-
schip af. Het derde schot was raak; de kogel 
haakte zich aan het vaartuig vast. De kabel 
reikte van het schip naar het strand. Na 
enkele mislukte pogingen lukte het een 
scheepsjongen om de kabel vast te grijpen. 
De hulpploeg probeerde hem aan land te 
krijgen, maar de kabel brak. De jongen 
schoot door het zwenken van het schip keer 
op keer de lucht in en dook even zo vaak 
weer onbarmhartig naar beneden. Op het 
strand had zich een menigte verzameld, 
voornamelijk badgasten. Ze staarden naar 
het afschuwelijke stijgen en dalen van de 
jongen. Pas toen de storm nog verder was 
geluwd, kon een reddingsboot uitvaren. De 
inmiddels bewusteloze jongen werd in de 
sloep getrokken en op het strand met 
kamfer injecties gereanimeerd. Daarna brak 
het schip in tweeën. De zee voerde wrak-
hout en scheepspuin naar het strand. De 
Stralsunder Zeitung vermeldde de volgende 
dag dat ten gevolge van de vreselijke aan-
blik van de jongen een aantal dames was 
flauwgevallen. Anderen waren in huilen 
uitgebarsten. 
 Dit verhaal staat opgetekend in Mein 
Hiddensee van Ulrike Draesner, die het op 
haar beurt tijdens een vakantie had gelezen 
in de archieven van de Stralsunder Zeitung. 
Draesner schrijft: ‘Door de eeuwen heen, 
dat wil zeggen, tot aan het gebruik van de 
moderne mediatechnologieën, kan de 
scheepsondergang niet ver van de kust als 
de lievelingscatastrofe van de mens worden 
beschouwd. De ramp voltrekt zich onover-
troffen dramatisch (want onvermijdelijk), 
maar de toeschouwers zijn schuldeloos, ze 
kunnen er niks aan doen. Men ziet heel 
goed wat er gebeurt, hoort zelfs het schreeu-
wen om hulp, maar men kán niet helpen. 
Men staat erbij, en kijkt ernaar. De scène op 
het water is reëel maar onaanraakbaar als 
op een beeldscherm.’ 
 Draesner noemt dit de oeraanvang van de 
televisie, en die vergelijking is treffend. 
Dagelijks voltrekken zich via allerhande 
beeldschermen rampen voor onze ogen 
waar we vrijwel niets aan kunnen doen, en 
de beelden ervan worden in veelvoud ver-
toond en verspreid. Daarom, beweerde 
Susan Sontag in On Photography, dringen 
foto’s en televisiebeelden uiteindelijk niet 
meer tot ons door. We worden ‘doodge-
gooid’ met beelden, we raken eraan gewend 
en zien daardoor op den duur de ellende niet 

Adolph Menzel, Der sterbende Soldat, 1866, Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Krachtmetingen met de werkelijkheid



De Witte Raaf  – 207 / september – oktober 2020 19

meer. Met andere woorden: we stompen af. 
Misschien, nuanceerde Sontag vervolgens 
in Regarding the Pain of  Others, raken we niet 
afgemat door de hoeveelheid beelden als 
zodanig, maar door ons gevoel van machte-
loosheid: we kunnen ons medeleven niet 
omzetten in daden. 
 Ik vraag me af  of  dat waar is. Eens in de 
zoveel tijd verschijnt er weer een foto die 
aan alle afstomping een einde lijkt te maken, 
ondanks het bombardement aan beelden 
dat we dagelijks krijgen. Denk aan de smar-
telijke foto van de Syrische peuter Alan 
Kurdi die in 2015 verdronk tijdens de vlucht 
van zijn familie naar Europa en aanspoelde 
op een Turks strand. Een dergelijk beeld 
komt wel degelijk ‘binnen’. Zo’n beeld wordt 
een icoon en is zo veelzeggend dat we onze 
onmacht niet langer als ‘veilig’ beschou-
wen. We komen in actie. We gaan het ver-
haal optekenen en doorvertellen, we ver-
spreiden het via de sociale media, gaan geld 
inzamelen, om hulp of  maatregelen vragen. 

De iconische foto heeft de macht om ons 
gevoel van machteloosheid (enigszins) te 
doorbreken. We stompen niet af, we leren 
anders kijken. 

4.

De tekening van de stervende soldaat van 
Menzel lijkt op het zelfportret van Schiele. 
In eerste instantie kun je veronderstellen 
dat je beide beelden op eenzelfde wijze kunt 
lezen. Niets blijkt minder waar. Wanneer 
twee beelden – of  een beeld en het afgebeel-
de – overeenkomen, moet je juist goed kij-
ken. Alert zijn. De context erbij halen, en 
andere beelden. We zien wat we weten, 
maar beelden vertellen ons regelmatig iets 
wat we nog niet weten. Iets wat we echter 
wel zouden kúnnen zien. Het iconische 
beeld excelleert daarin. Niet zozeer omdat 
een iconisch beeld het best de werkelijkheid 
van bijvoorbeeld een oorlog of  een ramp 

weergeeft, maar omdat het een indringend 
voorstel doet om naar die werkelijkheid te 
kijken. Het beeld biedt een invalshoek, we 
zien opeens een treffend deel van het geheel. 
 Menzel heeft na Königinhof  geen oorlogs-
taferelen meer weergegeven. De criticus 
Friedrich Pecht, die aan een biografie over 
Menzel werkte, vroeg hem in 1878 waarom 
niet. Menzel antwoordde in een brief  dat hij 
zich schaamde. Niet voor de beelden, maar 
voor de hele onderneming. De brief  eindigt 
als volgt: ‘[…] muß den der Grauel gemalt 
werden? Ich habe anno 66 (post festum) 
einen Ausflug nach Böhmen gemacht _ _ _ 
_ _ _ Hochachtungsvoll! Ihr Menzel’.
 Verbergt Menzel achter deze zes streepjes 
de gevoelens die hij nooit eerder kon toelaten? 
Dat is de stelling van Werner Busch. Met de 
drie aquarellen heeft Menzel volgens hem de 
pijngrens van zijn zelfverloochening bereikt. 
Zijn hele leven was een strijd en een worste-
ling met het weergeven van de werkelijkheid 
ter compensatie van zijn buitenstaander-

schap. Menzel, die nooit getrouwd is geweest, 
of  een relatie had, dacht lang dat opstand en 
oorlog de meest vitale uitingen van het leven 
waren. Daar wilde hij indirect aan deelne-
men. Maar de confrontatie met de ellende 
van de oorlog wierp hem op zichzelf  terug. 
 De reis naar Königgrätz, schrijft Busch, 
bracht Menzel in aanraking met drie kwes-
ties. De reis confronteerde hem met zijn 
eigen handicap. De reis liet zijn oorlogspa-
triotisme verdwijnen. En de reis gooide zijn 
kunstopvatting om: nooit meer zou hij een 
oorlog of  ‘de’ geschiedenis weergeven. In 
helden of  overwinnaars geloofde hij niet 
meer. Wat restte, was het heden met zijn 
chaos en zinloosheid. Een jaar later vertrok 
Menzel naar Parijs, naar de heldenlose 
Großstadt, waar de kunstenaar vertwijfeld 
bleef  vasthouden aan wat Busch de Ist-
Zustand noemt: het chaotische zijn zoals het 
zich dagelijks aan je voordoet. 
 Busch wijst in zijn studie op een beteke-
nisvolle illustratie van Menzel uit Franz 
Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen uit 
1840. Frederik de Grote keert aan het einde 
van de Zevenjarige Oorlog (1763) terug 
naar Berlijn en wordt daar met fakkels en 
gejuich begroet. Op de tekening van Menzel 
(Fackelzug beim Einzug Friedrichs des Großen 
in Berlin) is Frederik echter nauwelijks te 
zien. Hij zit in een hoekje van zijn koets en 
het is alsof  hij zich schaamt. Hij weet 
immers dat de oorlog, ondanks het militaire 
succes van Pruisen, het land in een afgrond 
heeft gebracht en hemzelf  zijn levenskracht 
heeft ontnomen. Helemaal links op de teke-
ning is een kleine gestalte met een bochel te 
zien; deze figuur, waarschijnlijk de filosoof  
Moses Mendelssohn, doet überhaupt niet 
mee met het feestgedruis. Menzel heeft zich 
herkend in de kleine, Joodse Mendelssohn, 
veronderstelt Busch, alsook in de homosek-
suele, eenzame Frederik. 
 De buitenstaander Menzel had in de 
buurt van Schiele of  Emin kunnen komen, 
dat wil zeggen, hij had zichzelf  (al dan niet 
obsessief) kunnen weergeven als een gepij-
nigd mens. Toch heeft Menzel zich nooit op 
een dergelijke wijze afgebeeld. Was de tijd 
daar nog niet rijp voor? Of  zou het sowieso 
bij een gevecht met de werkelijkheid zijn 
gebleven, los van zijn persoon? Een strijd 
met een chaotische zinloze werkelijkheid, 
die zich blijvend aan de krachtmeting van 
zijn kunst met de werkelijkheid onttrok?

Egon Schiele, Selbstbildnis als Akt, hockend, 1916, Albertina, Wenen

Adolph Menzel, Fackelzug beim Einzug Friedrichs des Großen in Berlin, illustratie in Franz Kugler,  
Geschichte Friedrichs des Großen, 1840
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GEERTJAN DE VUGT 

1.

Genodigden haasten zich door de wirwar 
van straten in het Milanese centrum. Het is 
warm, zeker voor dit late middaguur. In juli 
stijgt het kwik in Milaan al gauw richting de 
dertig graden. En ofschoon de hoge bebou-
wing langs de smalle straten soms voor wat 
beschutting zorgt, valt aan de verzengende 
hitte niet te ontkomen. De Via Clerici is een 
van de nauwe straten in het centrum. Je ziet 
er niet veel mensen. Hooguit een keurig 
geklede zakenman of  confectioneur. Maar 
de laatste tijd is het er wat drukker gewor-
den. Een aantal kunstenaars, op het oog 
keurige jonge heren, heeft er een galerie 
gesticht, de Galleria Azimut. Deze donder-
dag, 21 juli 1960, is er een opmerkelijke 
drukte. Een flinke groep mensen is op de Via 
Clerici 12 afgekomen, de kakofonie aan 
luide stemmen verraadt een opgewonden 
stemming. Even voor zeven uur stroomt de 
zwetende menigte de expositieruimte van de 
galerie binnen, onder hen de regisseur Gian 
Paolo Maccentelli, de criticus en uitgever 
Vanni Scheiwiller, de dichters Nanni 
Balestrini en Luciano Erba, de schrijver Enzo 
Siciliano en de vormgever Carla Bosisio. 
Waar normaal gesproken uiterst modern 
werk te zien valt, zijn de muren nu leeg. De 
lampen, die tijdens tentoonstellingen zorgen 
voor een uitgebalanceerde belichting, han-
gen als geknakte lelies aan de muren. Voor 
de smalle hoge ramen zijn gordijnen gehan-
gen. Het buitenlicht, dat gewoonlijk overdag 
zorgt voor een haast oogverblindend witte 
gloed, wordt zo gedimd. 
 De ruimte is gevuld met drie rijen stoelen, 
naar het voorbeeld van de opstelling in het 
schip van de katholieke kerk, die gericht zijn 
naar de ramen. Daarvoor staat een grote 
tafel bedekt met een tafellaken, als een een-
voudig soort altaar. Daarbij staat ook iets 
dat op een fornuis lijkt, met zelfs een panne-
tje erop. Sommigen kunnen een lach maar 
moeilijk bedwingen: wordt er dan echt voor 
ons gekookt? Het ‘altaar’ is gevuld met een 
aantal stapels kleine houten kistjes, terwijl 
er op een andere hoek  van de tafel enorme 
schalen met eieren staan. Daartussenin is 
plaats voor een klein bakje, maar het is niet 
duidelijk wat de inhoud daarvan is. 
 Het gebeier van klokken dringt de ruimte 
binnen – de Via Clerici is omgeven door ker-
ken – en maakt duidelijk dat het zeven uur 
geworden is. Consumazione dell’arte dinamica 
del pubblico divorare l’arte kan beginnen. 
Onder het klokgelui loopt rustig en behoed-
zaam een jonge man naar het altaar. Hij 
draagt een donker pak met brede, lichte 
krijtstreep en een lichte das met zwart 
patroon. Hij wordt gevolgd door drie jonge-
mannen, allen gekleed in een grijs jasje, 
donkere broek en grof  geruite das. Een van 
die laatste twee draagt een zwarte zonne-
bril. Het publiek zwijgt, alleen het ritme van 
de collectieve ademhaling is te horen, alsof  
alle lichamen een zijn geworden en er een 
groot pneuma door de ruimte waart. 
Manzoni en zijn gevolg komen aan bij het 
altaar en nemen plaats. Er staat een stoel, 
maar gedurende Consumazione zal niemand 
er op gaan zitten. Manzoni zelf  is veel te 
druk met het uitvoeren van zijn artistieke 
liturgie.1 De jonge mannen scharen zich 
aan weerszijden schuin achter hem. 
 Manzoni heet zijn publiek welkom. Hij is 
blij dat zij op deze warme julidag de weg 
naar de Galleria Azimut hebben weten te 
vinden. Ze zijn niet voor niets gekomen, zegt 
hij: wat ze die avond mee gaan maken, is 
nog nooit vertoond in de geschiedenis van 
de kunst. Daarop keert Manzoni het publiek 
de rug toe en gaat zwijgzaam aan het werk. 
De kookpit wordt aangestoken, het steel-
pannetje gevuld met water. Wanneer het 
aan de kook raakt, kan hij er voorzichtig de 
eieren in laten glijden. Niet allemaal tegelijk 
natuurlijk, daarvoor biedt dit pannetje veel 
te weinig plaats. Drie, vier gaat gemakkelijk, 
bij zes of  zeven wordt het krap. Het is een 
werk dat om concentratie vraagt. Het koken 
van eieren komt nauw; kook je ze kort dan 
blijven ze zacht, wil je een hardgekookt ei 

dan heb je toch al gauw tien minuten nodig. 
Het is alledaagse alchemie. Dankzij het 
koken wordt het kleurloze, transparante 
albumine omgetoverd in een witte, meer 
coherente substantie. Het is de transforma-
tie van een vloeistof  in een vastere stof, de 
toverkracht van het ei.
 Nadat ze lang genoeg in het kokende 
water hebben gelegen, pakt Manzoni een 
gereedliggende lepel van zijn altaar. Hij 
schept een voor een de eieren uit het panne-
tje en legt ze in een doorzichtige schaal. Het 
publiek volgt het handenspel van Manzoni 
nauwlettend. Als het schaaltje vol is, neemt 
hij het bakje met de onbekende inhoud en 
doopt er zijn duim in. Met de andere hand 
pakt hij een gekookt ei. Hij balt zijn vuist en 
steekt de duim omhoog. De top, de halve 
duim, is inktzwart. Vervolgens zet hij zijn 
duim op de schaal van het ei, een goddelijke 
signatuur.
 Het is blijkbaar het gebaar waarop werd 
gewacht. Zijn misdienaren schieten hem te 
hulp. Een van hen reikt hem een houten 
kistje aan en de kunstenaar laat het ei voor-
zichtig zakken op de katoenen ondergrond. 
Dit herhaalt hij een aantal keer en daarna 
wordt het publiek uitgenodigd om ter com-
munie te gaan. Een voor een komen de men-
sen naar voren, als eerste een vrouw met 
kort krulhaar en een donkere jurk. Manzoni 
buigt over zijn altaar en reikt haar het doos-
je aan. De vrouw op haar beurt buigt zich 
nederig naar hem toe. Terwijl hij haar het ei 
overhandigt, zegt hij: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ De vrouw komen deze woorden 
uit Matteüs 26 maar al te bekend voor. Zij 
antwoordt haast automatisch: ‘Amen.’ Na 
haar volgen er nog velen, 149 mensen om 
precies te zijn. Alle aanwezigen worden uit-
genodigd om het ei met duimafdruk uit het 
kistje te nemen en op te eten. Een uur en 

tien minuten later, de lengte van een stevige 
zondagsmis, komt er een einde aan deze 
‘tentoonstelling’. Zeventig minuten lang 
heeft Manzoni eieren staan koken, bestem-
pelen en uitdelen. 

2.

Eieren zijn vreemde dingen. Ze hebben een 
eenvoudige, elegante vorm en bevatten in 
hun harde, maar fragiele schaal talloze 
mogelijkheden.2 Hoewel de schaal breek-
baar is, maakt de ovale vorm het ei ontzet-
tend stevig. Eieren zijn onderdeel van de 
seksuele reproductie van bijvoorbeeld 
vogels en hebben iets sensueels. Volgens 
sommigen hebben eieren zelfs een specifiek 
‘erotisch aura’.3 Ze zijn het begin van al het 
leven en als zodanig het absolute symbool 
van vruchtbaarheid. Over zo’n beetje de 
gehele wereld kom je mythes tegen waarin 
het ei symbool staat voor het kosmisch 
begin. In het christendom, en Manzoni had 
een gedegen katholieke opvoeding genoten, 
staat het ei symbool voor de wederopstan-
ding van Jezus. Het is alsof  hij wilde reïn-
carneren in zijn kunstwerk, om het vervol-
gens aan te bieden voor consumptie. Het 
eten van dit lichaam brengt het publiek in 
direct contact met de kunstenaar, sterker 
nog, het geeft het zijn kracht. Wilde hij zich-
zelf, in zijn herformulering van de eucharis-
tie, als een heldhaftige martelaar presente-
ren?4 Of  zag deze wereldcreator zichzelf  als 
een god, die op een ironische wijze probeer-
de overal zijn ‘goddelijke handtekening’ 
achter te laten? Niet veel later zou Manzoni 
overgaan tot het signeren van menselijke 
lichaamsdelen om daarmee ‘levende sculp-
turen’ te creëren. Meer en meer ontwikkel-
de Manzoni zich van een kunstenaar van de 

negatio tot een kunstenaar van de goddelijke 
creatio. 
 Niemand heeft het bestaan van de godde-
lijke handtekening (waar theologen in de 
Bijbel eeuwenlang naar hebben gespeurd) 
zo letterlijk genomen als Manzoni. In een 
zorgvuldige georkestreerde liturgie reikte 
hij zijn eigen lichaam uit. Om er zeker van te 
zijn dat zijn publiek het ei met hem zou 
identificeren, voegde hij datgene toe wat 
een paar jaar eerder nog totaal ondenkbaar 
voor hem zou zijn geweest, namelijk zijn 
signatuur. Terwijl hij voorheen ten koste 
van alles de relatie tussen zijn persoon en 
zijn werk probeerde uit te bannen (denk aan 
de ‘achromen’, de volledige witte of  beter 
gezegd kleurloze, in kaolien gedrenkte doe-
ken, die weliswaar de structuur van huid 
hadden, maar verder volledig onpersoonlijk 
leken te zijn), herintroduceert hij die relatie 
nu en plaatst haar zelfs centraal in wat zijn 
meest tot de verbeelding sprekende kunst-
werk zou worden. Voortaan zijn werk, 
maker én publiek onlosmakelijk verbonden 
in een gemeenschap. Ze zijn één geworden. 
En dat alles door een enkele ‘vingerafdruk 
van god’.

3.

Opgewonden en perplex verlaat het publiek 
de Galleria Azimut. Sommigen gaan naar 
het terras om bij een glas rode wijn deze 
gebeurtenis nog eens te overdenken. 
Anderen voelen zich bedonderd: denkt deze 
malloot nu werkelijk dat hij Jezus Christus 
is? Verslaggevers hebben zich al vaker afge-
vraagd hoe ze Manzoni moeten duiden: ‘Is 
het een idioot die zichzelf  serieus neemt? 
Misschien neemt hij zichzelf  zeer serieus, 
maar lijkt hij in de verste verte niet op een 
idioot? Wil hij mensen vermaken, wat zeer 
goed mogelijk is, maar is zijn werk mis-
schien weinig vermakelijk? Of  is hij een 
intelligente jongeman die op zoek is naar 
nieuwe ontdekkingen?’5 
 Voor welke optie men ook kiest, de deelne-
mers aan Consumazione moesten in ieder 
geval toegeven dat ze zoiets nooit eerder 
hadden meegemaakt. Niemand van hen zal 
ooit eerder eetbare vingerafdrukken hebben 
geconsumeerd, zelfs die van een bakker ver-
dwijnen bij het eindeloze kneden voorgoed 
in het elastische deeg. Terwijl het publiek in 
de Milanese nacht uitwaaiert, blijft Manzoni 
alleen achter. Je ziet hem daar nog zo zitten. 
Hij staart naar de lege stoelen, overal liggen 
lege doosjes en gebroken eierschalen, en hij 
barst in een onbedaarlijk lachen uit, totdat 
de tranen hem over de wangen rollen. Dan 
wordt het stil. De lichten gaan uit, hij loopt 
naar buiten, de donkere nacht in. 

4.

Is het werkelijk zo gegaan? Er is maar wei-
nig bekend over deze gebeurtenis, sterker 
nog, het is niet eens zeker of  ze überhaupt 
heeft plaatsgevonden. Manzoni heeft zelf  
verwarring gecreëerd en enkele ‘getuigen’ 
hebben daar nog een schep bovenop 
gedaan. Alsof  de toch al enigmatische 
gebeurtenis voorgoed een mysterie moest 
blijven. Voorafgaand aan de Consumazione 
schreef  Manzoni in een brief  aan Henk 
Peeters: ‘Over enkele dagen ga ik een ten-
toonstelling van eetbare sculpturen hou-
den: dynamische interactie met de toe-
schouwer.’6 Een dag na de tentoonstelling 
schrijft hij aan de Japanse redacteur Shozo 
Yamazaki: ‘Gisteren, op 21 juli, heb ik mijn 
kunst aan het publiek gegeven om op te 
eten en zij aten deze artefacten die waren 
gewijd door de ‘persoon’ van de kunste-
naar: directe gemeenschap. De tentoonstel-
ling werd geconsumeerd door de toeschou-
wers in een uur en tien minuten.’7 
 Daarmee lijkt de gebeurtenis bevestigd. In 
een latere tekst, waarin Manzoni een kort 
overzicht van zijn oeuvre geeft, schrijft hij 
dan weer: ‘In 1960, gedurende twee avon-
den (Kopenhagen en Milaan) heb ik kunst 
gewijd door mijn vingerafdruk achter te 
laten op hardgekookte eieren. Het publiek 
kon direct contact maken met deze werken, 

La fine di Dio
Piero Manzoni’s vingerafdrukken

Piero Manzoni in de studio van Filmgiornale SEDI, 1960
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door een gehele tentoonstelling in 70 minu-
ten te verorberen. In 1960 heb ik m’n rech-
ter en linker duimafdruk verkocht.’8 De 
opvoering in Milaan was dus niet de eerste 
keer! 
 Een maand eerder zou Manzoni dezelfde 
liturgie hebben opgevoerd in Galerie Køpcke 
in Kopenhagen; bezoekers konden er een 
Uovo scultura kopen voor vijftig Deense kro-
nen, omgerekend komt dat neer op zo’n 
honderd euro vandaag de dag, genoeg om 
pak hem beet vierhonderd scharreleieren in 
de supermarkt te kopen, maar die komen 
van een kip en een kip is geen god. In een 
brief  aan zijn vriend Gian Paolo Maccentelli 
kan Manzoni zijn enthousiasme voor de eet-
bare sculpturen nauwelijks verhullen: 
‘Beste Gian Paolo, Moet je opletten! Mijn 
nieuwste project (dat je absoluut geheim 
moet houden, omdat niemand in Italië er 
nog van weet) bestaat uit eetbare sculptu-
ren, gemaakt om een meer directe relatie 
tussen mijn werk en toeschouwer te creë-
ren.’9 En inderdaad, hij heeft in Denemarken 
eieren met duimafdrukken tentoongesteld. 
Er is zelfs een foto, die in Kopenhagen geno-
men schijnt te zijn, waarop de kunstenaar 
te zien is wanneer hij zelf  een ei in zijn mond 
stopt. Bovendien moet hier zijn verblijf  in de 
‘zwarte fabriek’ in Herning, een provincie-
stad in het westen van Denemarken, wor-
den vermeld. De overhemdenfabriek, zo 
genoemd vanwege de kleuren van de bui-
tenmuren, bood residenties aan kunste-
naars. Ook Manzoni verbleef  er enige tijd. 
Klaarblijkelijk heeft hij er de werknemers, 
op wie hij dol was, regelmatig een vingeraf-
druk op papier cadeau gedaan. Het moeten 
er ontzettend veel zijn geweest. Het schijnt 
dat tot op de dag van vandaag onbekende 
snippers goedkoop papier met vingeraf-
drukken van Manzoni opduiken10 – een 
feest voor de vinder, een crime voor de 
kunsthistoricus die een overzichtscatalogus 
op moet stellen. Het is dan zeker ook niet 
ondenkbaar, misschien zelfs wel heel aan-
nemelijk dat de liturgie voor het eerst in 
Kopenhagen werd opgevoerd. Maar waar-
om is er dan niet meer bekend over de 
Deense versie van Consumazione?
 En het raadsel wordt nog groter. Manzoni 
heeft in dezelfde periode ook meegewerkt 
aan een aantal korte films voor de 
‘Filmgiornale SEDI’. Deze filmpjes van enke-
le minuten werden vertoond in bioscopen 
voorafgaand aan de hoofdfilm. Vier van dit 
soort films heeft hij gemaakt. Een daarvan 
betreft een verkorte weergave van zijn 
Consumazione-liturgie. Het filmpje is helaas 
verloren gegaan, maar de enige overgeble-
ven beelden van dit mysterieuze kunstwerk 
zijn beelden van de filmset destijds. De loca-
tie was niet de Galleria Azimut, maar een 
speciale filmstudio in Milaan. Dat zou dus 
goed de derde vertoning van deze perfor-
mance kunnen zijn. Of  was het de eerste en 
enige keer? Ten minste één bron beweert dat 
dit het geval is. De samenstellers van de 
Catalogue Raisonné van Piero Manzoni ver-
wijzen naar een persoonlijk gesprek dat ze 
voerden met Gian Paolo Maccentelli. Die 
beweert dat de hele opvoering nooit heeft 
plaatsgevonden, maar dat alleen een filmpje 
werd geschoten in de Milanese studio.11 En 
Flaminio Gualdoni, de biograaf  van 
Manzoni, besteedt slechts enkele regels aan 
deze performance. Filmgiornale SEDI zou 
de gebeurtenis hebben ‘gedocumenteerd’, 
zij het ‘in fictionele vorm’.12 Zelfs het bruine 
kaartje met rode letters dat diende als uitno-
diging voor de performance in Milaan zou 
deel van de misleiding zijn geweest.  

5.

Er is weinig tot niets bekend over waarom 
Manzoni de duimafdruk in zijn werk heeft 
geïntroduceerd. Het is goed mogelijk dat zijn 
eerdere ‘achromen’, met hun eindeloze 
hoeveelheid plooien, bochten en lijnen, 
hem deden denken aan de menselijke epi-
dermis. Evengoed zouden de talloze lijnen 
van dat andere grote project – Linee – hem 
op een idee kunnen hebben gebracht. 
Bekend zijn de beelden van Manzoni die met 
een kwast achter een grote rol wit papier zit 
en er al draaiend een enkele, zij het zeer 
lange, lijn op achterlaat. Manzoni’s handen 
zagen zwart van alle verf  die er na het werk 
op achterbleef. Hij zou er de belangrijkste 
steden over de gehele wereld mee verbin-
den, althans, dat was zijn idee: een reusach-
tig lijnenspel over een sferisch oppervlak – 
met een beetje goede wil kun je er de 

morfologische gelijkenis met de patronen 
van onze vingertoppen in herkennen, zij het 
op veel grotere schaal. Manzoni’s Linee als 
papillairlijnen van globale omvang? 
 Hoe dan ook: vanaf  1960 staat de duim-
afdruk voor korte tijd centraal in zijn 
werk.13 Het manuscript van een korte auto-
biografische schets uit dat jaar signeert hij 
met een duimafdruk.14 Hij heeft zich er niet 
vaak over uitgesproken. Eén opmerking van 
hem is de uitzondering: ‘Ik zou graag zien 
dat alle kunstenaars hun vingerafdrukken 
verkopen, of  meedoen aan wedstrijden om 
te zien wie de langste lijn kan trekken, of  
anders hun kak in blikjes verkopen. (De vin-
gerafdruk is de enige acceptabele signatuur 
van de persoonlijkheid van de kunste-
naar.)’15 Zelf  probeerde hij die vingeraf-
drukken overal te slijten. 
 Het is verleidelijk om de vingerafdrukken, 
of  ze nu goddelijk of  ‘gewoon’ artistiek zijn, 
in de termen van het destijds opkomende 
biopolitieke denken te duiden. Dat is iets 
waarop Benjamin Buchloh hint in zijn 
nawoord bij de recente Engelstalige publica-
tie van Manzoni’s geschriften over kunst.16 
Maar zouden Manzoni’s Uova scultura wer-
kelijk de overgang van een disciplinaire 
naar een controlemaatschappij markeren? 
Natuurlijk, er is nog dat andere werk uit 
1962, Tavole di accertamento, een map met 
acht ‘beoordelingstabellen’ waarin een ana-
logie lijkt te worden getrokken tussen het 
alfabet, de cartografie en vingerafdrukken. 
Met andere woorden tussen drie mechanis-
men waarmee controle over de mens wordt 
uitgeoefend: de naam, de locatie en het 
lichaam. Maar als werk ‘over’ vingerafdruk-
ken is dat werk beduidend minder interes-
sant dan die ‘opvoering’ uit 1960. 
 Feit is dat Manzoni de vingerafdruk in een 
religieuze context, of  op z’n minst een religi-
euze symboliek plaatst.17 Pas met Manzoni 
werd datgene zichtbaar wat theologen 
meenden te kennen, maar niemand anders 
ooit zag: namelijk dat de grote demiurg 

overal vingerafdrukken achterlaat. Én dat 
die demiurg een kunstenaar is die een ei van 
een kwartje kan omtoveren tot een van een 
meier.  

6.

Manzoni had zichzelf  tot een god, of  in ieder 
geval tot een messias verheven. Met een sim-
pele aanraking, een vingertop die lichtjes 
een oppervlak beroert, kon hij alles, maar 
dan ook alles in kunst veranderen. Dus ook 
de mens. Wie het wou, kon zich door hem 
laten signeren. Niet met vingerafdrukken, 
maar gewoon, met zijn handtekening. Velen, 
onder wie Umberto Eco, zouden dit kunstje 
ondergaan. Zij werden allen Sculture viventi, 
levende sculpturen. En daarmee ontstond 
een nieuw probleem. Zoals het leven zelf  
verdwijnt, verdwenen na verloop van tijd 
ook zijn handtekeningen. Daarom reikte hij 
de echtheidscertificaten uit, waarop te lezen 
stond: ‘Dit is om te bevestigen dat [naam] is 
gesigneerd door mijn hand en daarom moet 
worden gezien als een authentiek kunst-
werk volgens alle bepalingen vanaf  onder-
staande datum.’ Daaronder was zijn handte-
kening geplaatst. De certificaten waren 
genummerd en van een gekleurd stempel 
voorzien. Als je rood had betekende dat je 
gehele persoon tot aan de dood een kunst-
werk was. Had je geel, dan was alleen het 
gesigneerde deel kunst. Groen betekende dat 
je alleen in een bepaalde houding tot kunst 
kon worden gerekend, en paars betekende 
hetzelfde als rood, met de toevoeging dat er 
nog betaald diende te worden. Het is niet 
helemaal duidelijk wat er nu opmerkelijker 
is: de absurditeit van het verheffen van de 
mens tot kunstwerk, of  de herintroductie 
van de handtekening, terwijl deze kunste-
naar eerder nog had verkondigd dat er niets, 
maar dan ook niets boven de vingerafdruk 
van de kunstenaar ging. 
 En was niet juist de vingerafdruk ergens 
in de negentiende eeuw ingevoerd als de 
meest zekere identificatietechniek die de 
makkelijk vervalsbare handtekening moest 
vervangen? Manzoni draaide het om. Na 
aanvankelijk ieder identificatieteken te heb-
ben uitgebannen, en vervolgens de meest 
zekere en directe vorm van identificatie te 
hebben geïntroduceerd, keerde hij terug 
naar dat symbool dat in de negentiende 
eeuw langzaam maar zeker onder vuur 
kwam te liggen. Zelf  zag hij er de lol wel van 
in. Hij kon het niet laten om ook zichzelf  te 
signeren. Op het echtheidscertificaat 
schreef  hij: autoritratto. Zelfportret. 

7.

Op woensdag 6 februari 1963, bijna drie 
jaar na die bewuste avond in de Galleria 
Azimut, bleek ook god sterfelijk te zijn. Een 
hartaanval werd hem fataal. Piero Manzoni 
werd gevonden in zijn studio aan de Via 
Fiori Chiari, in Milaan. Dat is de officiële 
lezing. Geruchten wilden dat de jonge kun-
stenaar, voor wie het onmogelijk schijnt te 
zijn geweest de fles te laten staan, was over-
leden aan overmatige alcoholconsumptie. 
Hoe het ook zij, dit was het einde van de 

kunstenaar die voor god speelde. Eindelijk 
was het hem gelukt te verdwijnen in het 
grote niets. 
 Zijn vroege heengaan kwam als een enor-
me klap voor zijn vrienden, onder wie Lucio 
Fontana. Fontana begon niet veel later aan 
een serie die tezamen het hoogtepunt van 
zijn beroemde Concetti spaziali zouden vor-
men. Een jaar lang werkte hij aan meerdere 
schilderijen die een zeer ongebruikelijke 
vorm hebben: het zijn levensgrote eiervor-
mige doeken. Daarvoor liet hij speciale 
frames maken. Hij boog zich over het doek 
en trok een grote lijn, helemaal rondom het 
ei. De verschillende eierdoeken kregen aller-
lei kleuren, van zilver en goud tot zwart, 
geel, groen en roze. Als de verf  nog nat was, 
greep Fontana zijn priem, klemde die stevig 
in zijn vuist en perforeerde de doeken. Soms 
legde hij de priem weg en liet zijn vingers in 
de gaten glijden. Vervolgens trok hij aan het 
canvas dat verder openscheurde. Zo ont-
stonden hele patronen van poriën. 
 Het was het beproefd procedé van 
Fontana, die eens heeft verkondigd dat 
alleen door het platte vlak te doorboren de 
schilderkunst kon worden ‘bevrijd’. Maar 
het is hier extra betekenisvol, omdat eieren 
daadwerkelijk poriën hebben. De eerste 
indruk die men meestal van een eierschaal 
heeft is die van een glad, ondoordringbaar 
oppervlak. Toch klopt dat niet: zoals de huid 
van de mens is ook de schaal van het ei 
poreus. En er is nog meer. Wie de doeken uit 
de verte beschouwt, kan misschien heel 
even in de verleiding komen ze als abstracte 
vingerafdrukken te beschouwen, waarvan 
de papillairlijnen zijn verwijderd, zodat de 
poriën van de vingertop, die anders nauwe-
lijks zichtbaar zijn voor het blote oog, des te 
duidelijker naar voren komen. 
 Op een koude, heldere februaridag, na 
een jaar te hebben gewerkt, keek Fontana in 
zijn studio om zich heen en zag overal de 
eiervormige doeken. Hij was klaar, deed een 
stap terug, keek nog eens, deed nog een stap 
terug en zei: La fine di Dio.  
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PAUL DE VYLDER

De listige machine

Uit het dagboek van de gebroeders Goncourt 
(1867): ‘Er is hier een soort heerschap dat 
goochelaar is, een magiër met zijn handen. 
[…] Deze A… heeft me vanavond mee naar 
huis genomen, om naar een tafel te kijken 
die op zijn aangeven is gemachineerd voor 
zijn goocheltrucs.’ Een gemachineerde tafel 
is – voor een geciviliseerde burger – bij voor-
baat verdacht. Verdacht zijn evenzeer de 
heerschappen die dergelijke tuigen ontwer-
pen. Het toppunt van schaamteloosheid is 
dat zij deze machine-tuigen publiekelijk 
bedienen.
 Machination heeft een slechte pers, in de 
woordenboeken wordt het lemma omka-
derd met bedenkelijke adjectieven: ‘machi-
nation diabolique, infâme, infernale, sinist-
re, ténébreuse...’. Het is duidelijk dat 
machinatie niet deugt; ‘machineren’ komt 
neer op het regelen van een kwestie met hei-
melijkheid en met slechte bedoelingen. Het 
paard van Troje is een legendair voorbeeld 
van een mèchanèma.
 Voorlopig dienen we enkel in het oog te 
houden dat het Griekse woord mèchanè, 
vooraleer het helemaal werd opgeslokt door 
het Latijnse machina, niet enkel ‘krijgswerk-
tuig’ maar ook ‘list’ betekende. Vooraleer 
‘machine’ een stuk hardware werd, werd ze 
aangewend als machtsmiddel, als een bij-
zonder doelmatige vorm van software.

Machinale substitutie

Software: de term klinkt vriendelijk – quasi 
vrolijk – het is echter de meest dwingende 
vorm van controle die we tot hiertoe hebben 
uitgevonden.
 Indien hier* ‘A’ > dan > daar* ‘B’.
 Deze uitspraak is hét paradigma van elke 
vorm van algoritmische substitutie. 
Machinale substitutie is het publieke 
geheim van alle (wettelijke of  bindende) 
rituelen en protocollen; het is het overslag-
punt tussen virtuele codes en hun prakti-
sche effecten. Algoritmes worden zodanig 
ontworpen dat ze werken als reglementen.

Algoritmische machinatie

Hoe ironisch is het dan niet dat het compu-
ter nerds zijn die de machinale overslag van 
code naar effect hebben ineen geknutseld. 
Techneuten zijn de eerste cybernauten: zij 
zijn het die de controle van informatiestro-
men tussen sprekende wezens en metalen 
tuigen hebben mogelijk gemaakt. Maar, 
tegelijk, zijn ze ‘shy, quirky, pedantic and 
unattractive’: het zijn excentriekelingen, ze 
bekijken de wereld met logische prioriteiten. 
Het zijn de nerds die de listigheid van het 
taalsysteem hebben ingevoerd in de domme 
kracht van een machine. 
 Vraag: Hoe kunnen we (1) de listen en de 
trickery van de woorden hanteerbaar maken 
via een apparaat? (2) Hoe kunnen we infor-
matie sturen? (3) Hoe controleren we onze 
instrumenten? (4) Hoe besturen wij men-
sen en dingen?
 Antwoord: door de machine(s) aan de 
praat te krijgen. Booting up is jargon voor 
bootstrap load: de machine wordt opgestart 
‘door ze bij de veters van haar laarzen op te 
trekken’. Het is een startprocedure die afge-
keken is van Baron von Münchhausen; het 
is slechts via deze list dat een code zich op 
gang kan trekken. Het verschil tussen het 
Griekse mèchos of  mèchanè en de machina 
van de antieke Romeinen is dus zeker geen 
semantische bagatel: de listigheid zit in onze 
machines ingebakken.

Machinatie zonder machine

Booting-up-the-machine moet, in de ogen 
van smartphonegebruikers, wel een geniale 
vorm zijn van tovenarij. Toch blijken de 
miserie en het gesukkel met de smart machi-
nes de duistere kant te zijn van de digitale 

revolutie. (In de taal van politici en journa-
listen – het meesterdiscours – worden twit-
termachines en robots steevast besproken 
ofwel als economische opportunities ofwel 
als ‘ethische’ problemen.) 
 De digitale tovenaars worden zowel 
geprezen om hun vindingrijkheid als 
gevreesd voor de demonische krachten die 
zij schijnen te beheersen. Om deze krachten 
te verwerven moet een tovenaar zich, van 
oudsher, reppen tussen de hemel en de 
onderwereld. Vanwege deze buitennatuur-
lijke tochten wordt hij door het infantiel 
publiek verdacht van hekserij. Daartegen-
over wordt hij, omwille van zijn kunsten, 
door de machtigen belast met geheime 
opdrachten en beloond met harde valuta. 
Maar – bovenal – wordt hij zelf  geplaagd 
door aanvallen van al dan niet geënsceneer-
de extase. De extase van de digitale heks is, 
in tegenstelling tot het bijgeloof  van het 
Google-publiek, geen creatieve explosie, het 
is een uitwijkmaneuver. Hij lijkt met zijn lis-
tigheid wel hoge toppen te scheren, toch is 
zijn machinatie niet anders te begrijpen dan 
als een pact met de duivel. 
 ‘Het Duivelspact’: deze faustische woord-
combinatie schijnt haaks te staan op de 
postmoderne wereld van de algoritmische 
technieken; daartegenover dient toegege-
ven te worden dat software werkt als een 
toverspreuk – alleen is software veel effici-
enter. Eén druk op de juiste knop en plots 
verschijnen duizenden slimme applicaties. 
Het ‘pact met de duivel’ is daarom te begrij-
pen als machinatie zonder machine. 
 Het mèchos of  mèchanè van de tovenaar is 
een uitvindsel, een bedenksel, een kunst-
greep. Op die manier werken zijn kunsten – 
de knepen van het vak – nu eens als demo-
nische gimmick, dan weer als miraculeuze 
ingreep voor wie zijn heil zoekt in de 
almacht van de goden. Het is immers geen 
toeval dat het Latijnse devotio vertaald 
wordt als ‘godsvrucht’ ofwel als ‘magie’.
 Eertijds waren devotiones liederen of  
gezangen. Het waren ‘gebeden’ – nu zijn het 
stuurprogramma’s geworden. Drivers!

De gemachineerde wereld

De sluwsten onder ons, de koningen en de 
tovenaars, weten al eeuwenlang dat we met 
woorden kunnen manipuleren. Maar dat 
we met onze machinaties de wereld slechts 
kunnen ‘machineren’ is hen helemaal ont-
gaan. Hun eigen listigheid erkennen ze 
maar al te graag, de symbolische listigheid 
van de taalmachine zijn ze echter op freudi-
aanse wijze ‘vergeten’. Boven elk decreet, 
boven elke toverformule zou slechts één 
opschrift mogen staan: TAAL IS DE MOE-
DER VAN ALLE LISTEN.

Machinatie x 2

De symbolische listigheid van de taal kan op 
twee manieren worden opgevoerd om per-
formatief  te zijn. Ten eerste: de protocollen 
van de macht en van de waarheid, ten twee-
de: het trompe l’oeil van de kunsten. 
Tegenover de fantasmagorie van het theater 
staat het illusionisme van de protocollaire 
machinatie. Al lijkt de trickery van het 
toneel als twee druppels water op de rituele 
trucage, de tegenstrijdigheid in hun effec-
ten kan niet groter zijn: de spoken van de 
fantasmagorie zijn de steeds wisselende 
schijngestalten van onze voorstelling van 
de wereld; daartegenover zijn de protocol-
laire spoken de deurwaarders van de waan. 
‘Waan’ is hier te lezen als wettelijke dwang 
en als doctrinaire misleiding. 
 In het theater zijn ‘illusies’ louter simula-
cra: zij hebben hun publiek nooit voorge-
houden dat zij ‘waarheden’ zouden zijn. De 
performance van de koning en van de magi-
er is hallucinatoir, de performance van de 
acteur is allegorisch.
 De allegorische spraak is een spreken 
onder voorbehoud: er wordt iets gezegd, 
maar waarover het gezegde gaat, dient de 
toehoorder zelf  te verzinnen. Zelfs als de kun-
stenaar de waarheid zou spreken, moeten wij 
hem nog niet geloven.

De gemachineerde wereld als masker

Iemand die de maskers slechts als ‘sinter-
klaas x zwartepiet’ wil lezen, heeft geen 
benul, noch van de mogelijke machinaties 
van ons spreken, noch van de raadselach-
tigheid van de gemachineerde wereld. Hij 
heeft zelfs geen vermoeden van de eigen-
soortige listigheid van onze virtuele taalma-
chine. Hij weigert de wederkerige transfor-
matie van zijn blik en die van het masker in 
zijn verbeelding binnen te laten. Hij weigert 
zijn ogen te geloven, hij verkiest de waar-
heid van de leugenachtige woorden.

Mythologische machines (I)

De mythes zijn, al van bij hun ontstaan, 
begrepen als verhalen over de gemaskerde 
wereld. Maar het peilen van de maskers 
achter de maskers is een onrustwekkende 
bezigheid. Op de koop toe is het een bezig-
heid die haaks staat op de rituelen van de 
macht. Haaks ook op de goedgelovigheid 
van de machtelozen. Vandaar dat de mythes 
werden omgebogen tot voorhistorische 
legendes en tot moraliserende fabels. De 
mythische wezens – goden en demonen – 
transformeerden zichzelf  of  werden 
getransformeerd op sektarische gronden. 
Van masker tot totem. En, zoals iedereen 
weet, is een totem een merknaam, een merk-
naam van een clan, een stam, een natie. De 
totem is de oervader van alle identiteiten, 
hij is een vlag en een zweep. De totem wordt 
door de clangenoten gekoesterd en, in extre-
me gevallen, aanbeden en vereerd. Daarom 
kijkt de totem met verstoorde blik naar zijn 
identitaire adepten. Vanwege de toornige 
blik van de totem voelen die zich voortdu-
rend bedreigd: ze kunnen niet anders dan 
spreken in dreigende modus. Identitairen 
zijn altijd pissige personen.

Mythologische machines (II)

De identitaire omvorming van de maskers 
van de mythische wezens is echter een al te 
doorzichtige list. Mythische verhalen verto-
nen een dieptestructuur die door de tribale 
verminkingen nauwelijks wordt aangetast. 
Toegegeven, de verminking tot totem is een 
populaire – juister: een populistische – 
transformatie; wie echter de mythische 
fragmenten zelf  tegen elkaar afzet, kan niet 
anders dan die reductie begrijpen als een red 
herring. Een red herring is een retorische truc 
én een logisch misbaksel. Identitairen zijn 
niet enkel pissige personen, het zijn op de 
koop toe fanatici – het zijn pissige kwezels.
 In tegenstelling tot de toe-eigening van de 
mythe voor ideologische doeleinden, staat de 
antropologische lezing: de mythische frag-
menten worden hier gelezen als diachrone 
varianten van een formele code. Dergelijke 
lezing sluit aan bij de hypotheses van de 
structuralistische linguïstiek, het soort lin-
guïstiek dat Ferdinand de Saussure beoogde 
met zijn project van de studie van ‘tekens’. 
‘Men kan dus een wetenschap bedenken die 
het leven van de tekens bestudeert. […] We zul-
len die wetenschap semiologie noemen.’ 
(Cours de linguistique générale, 1916)
 De semiotische invalshoek, waarbij de 
taal wordt begrepen als een systeem van 
tekens, zet de deur wijd open voor de studie 
van de mythe als code. 

Mythologische machines (III)

Wie ‘code’ zegt, bedoelt een stelsel van 
transformatieregels. Het is precies deze 
grammatica van de ‘mythemen’ (de tekens 
van een mythisch narratief) die het studie-
object worden van Claude Lévi-Strauss. 
Vermits deze structurele benadering van de 
mythe verspreid zit over zijn enorme oeuvre, 
beperk ik me tot één opzienbarende conclu-
sie: de mythische fragmenten en brokstuk-
ken vormen samen een gigantisch netwerk 
van ‘logische’ modellen. Elke mythe, apart 
genomen, werkt als een caleidoscoop: zij 
vormt haar spectaculaire arrangements via 
de ontmoeting tussen voorhanden zijnde 

‘bribes et morceaux’ en een stelsel van wet-
matigheden. 
 De mythe is, zo bekeken, een soort meta-
talige grammatica van het ‘wilde denken’. 
Als de mythe een logische machinatie is, 
dan is het een machinatie waarvan wij de 
maskerade niet langer kunnen herkennen. 
Vertaald in algoritmische termen: 

indien, /masker A/ > /masker B/ <===> dan, /fx/ > /fy/

Terugvertaald naar de caleidoscopische 
logica van Lévi-Strauss:

Oedipus huwt zijn moeder  Oedipus doodt de Sfinx

   

Oedipus-met-de-lamme-voet  Oedipus doodt zijn vader

Ongeacht hoe we de mythe lezen – als een 
wilde vorm van logica of  als een krankzin-
nige fabel – steeds levert ze de ‘niet verder 
afleidbare termen’ voor ons gebabbel en 
gesnater, voor onze rituelen en onze reto-
riek... 
 Zelfs al zouden we ons tegen de mythe 
willen verzetten, we kunnen het niet: de 
mythe is niet te herleiden. Daarom hante-
ren we onze mythes alsof  ze evidente waar-
heden zouden verbergen, de mythes van 
onze buurman beschouwen wij als leugens. 

De mythe als protocollaire list

Binnen het publieke discours spelen de 
niet-verder-afleidbare-termen de rol van 
bootstrap load van de institutionele machi-
natie. Laat mij deze mythologische machi-
natie illustreren met een (voor het grootste 
deel van de mensheid) herkenbare enscene-

MACHINATIES
Taal is de moeder van alle listen

Paul De Vylder, Jane’s dreamboat / Hocus Pocus, 1983
Synthetisch rubber op canvas, 190 x 360 cm, foto Martien Van Beeck
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ring. Bij de installatie van een koning of  een 
keizer, een president of  een kalief, vertoont 
de lokale Totem/God zijn dwingend masker 
met alle glorie die de hofleveranciers en de 
toegestroomde bevolking kunnen opbren-
gen aan enthousiasme en aan fleurige 
vaandels. Het installatieritueel levert, 
samen met zijn mythologische rationalise-
ring, een ceremonieel spektakel dat de hofd-
ames doet wenen van blijdschap en de 
hoogwaardigheidsbekleders doet kwijlen 
als afgerichte honden. Hoera! Hoera! Hoera! 
Heil de Koning en Gloria aan de Hoge God! 
 Maar in 1789, bij de aanvang van de 
Franse Revolutie, stuiken het Halleluja en 
zijn mythologische aanbevelingen – in 
plaats van elkaar wederkerig te schragen – 
als een kaartenhuisje ineen. In één enkele 
flits van catastrofale openbaring ziet het 
gepeupel, met zijn eigen ogen, dat het god-
delijk mandaat geen fatale definitie is, maar 
een protocollaire machinatie. 
 Het gaat hier niet om de historische aan-
leidingen en gevolgen van deze rituele 
catastrofe, het gaat hier over het herkennen 
van de listigheid van de codes. Om werk-
zaam te zijn, dienen Macht en Waarheid 
zich te manifesteren; hun virtuele logica 
dient echter geheimgehouden. In 1789 
faalt het illusionisme – een ongeziene coup 
de théâtre; de geheime logica van de proto-
collaire fabel wordt aanschouwelijk. Gevolg: 
de rituele poppenkast valt in duigen en het 
publiek eist zijn geld terug. Een ontblote 
koning is een lamentabel spektakel.

Deus ex machina

Iets dat plots uit de lucht komt vallen, een 
dondersteen op het veld of  een god in het 
theater, omschreven de antieke Grieken als: 
‘ôsper apo mèchanès’, ‘alsof  het uit een 
machine floept’. De beeldspraak werd 
onmiddellijk overgenomen door het Latijn, 
al was dat maar op artistieke gronden: deus 
ex machina. 
 Zelfs voor de antieken was het duidelijk 
dat een god die met een toneelmachine 
neerdaalt of  opdoemt, een slinkse plotwen-

ding is. En het is (uiteraard) Nietzsche die 
niet enkel het illusionisme van die wending 
doorziet – bovenal doorziet hij de dialecti-
sche aanslag op Dionysus: ‘De deux ex 
machina vertaalt de metafysische oplossing 
naar het aardse. Daarmee eindigt de trage-
die.’ (Nagelaten fragmenten, 1871)
 Wat voor een buitenissig statement is dit? 
Wat hebben de dionysische koorgezangen 
te maken met metafysica? Om dit te begrij-
pen, hoeven we niet eens de beruchte dia-
lectiek van Apollo/Dionysus op tafel te leg-
gen. (Al zou dit uiteraard kunnen helpen.) 
De Griekse filosofen bediscussieerden de 
maskers van de goden vanuit twee perspec-
tieven: langs de ene kant, dienden de godde-
lijke gestalten als afweergebaren (apotropai-
oi theoi) – de bescherming tegen de kwalen 
en de ongemakken van deze ondermaanse 
wereld. Langs de andere kant, werden die 
maskers gezien als aardse imitaties (eikones) 
van een bovennatuurlijke (ideale) werke-
lijkheid. In elk van die twee perspectieven 
functioneerden de maskers als een sociaal 
bindmiddel – als een symbool van redding 
door de deugd (aretè of  eudaimonia). In het 
theater werd de tragische tegenstelling tus-
sen de hoge aspiraties van de (mythische) 
held en zijn noodlottige val (katastrophè) 
bezongen door het koor. 
 Nietzsche viseert, met zijn genadeloze uit-
spraak, het einde van het tragisch levensge-
voel: de omslag van een esthetica van het 
heroïsche naar een esthetica van het haal-
bare en het mondaine. De mens die ten 
onder gaat aan zijn eigen onvermogen – de 
tragische held – vindt geen troost meer in de 
goddelijke maskerade; hij dient zich een 
eigen deus ex machina te ontwerpen, ‘name-
lijk de god van machines en smeltkroezen’ 
(De geboorte van de tragedie, 1886).
 Ten opzichte van de kwestie die ons hier 
bezighoudt, de kwestie van de listigheid van 
ons machineren van de wereld, slaat 
Nietzsche een dubbelslag: langs de ene kant 
wijst hij naar de metafysica als naar een 
ondergaand theater; langs de andere kant 
toont hij ons de geboorte van een nieuw 
soort spektakel: de vlucht voorwaarts naar 
een wereld als machinepark.

Technische machinatie

Op deze plek in mijn vertoog, komt de 
Latijnse versie van het Griekse mèchos / 
mèchanè finaal tot zijn recht: de machinatio 
is, voor zover ze berust op gedeelde ervaring, 
niet langer een protocollaire kunstgreep – 
de machinatio is een sluwe werktuigkundige 
bewerking geworden. 
 De onvoorspelbaarheid van de dingen 
wordt hier op ‘technische’ wijze uitgebuit 
en bijgesteld. Hier gelden geen apodictische 
waarheden meer, hier werkt men ‘proefon-
dervindelijk’. Tegenover de protocollaire 
algoritmes van de rituelen van God en 
Waarheid worden hier de algoritmes gesteld 
van een logica die niet op basis van ‘gezag’ 
de werkzaamheden regelt, maar op basis 
van technisch vernuft – op basis van een 
‘kunnen’. Het savoir faire van de techniekers 
en techneuten. Nucleaire energie en elektri-
sche tandenborstels. Technè claimt geen ken-
nis van goddelijke beschikkingen, ze wil de kos-
mos ‘ontginnen’.
Ondertussen is deze ontginning ingezet op 
tomeloze wijze. Onze planeet is niet langer 
een rumoerige verzameling van koninkrij-
ken, het is een globale fabriek geworden. 
Naast de hallucinante efficiëntie van de pro-
tocollaire trucage hebben we de onvoegza-
me trickery van de tovenaar uiteindelijk 
omgevormd tot een logisch machinamen-
tum: een ‘krijgsmachine’, een ‘belegerings-
werktuig’, een ‘martelapparaat’ – en in het 
Kerklatijn – een ‘list van de heidenen’.
 Over welke machine we het ook mogen 
hebben: de protocollaire, de mythologische 
of  de technische, bij het woord ‘machinatie’ 
gaan onmiddellijk de alarmbellen af. De list 
en de listigheid worden bekeken als vals en 
bedrieglijk; indien we ervan willen profite-
ren, dan toch met opgetrokken wenkbrau-
wen. Met toegeknepen neus waarschuwen 
we elkaar: wat moeten we met al deze gim-
micks? Wat te doen met al deze slimme sen-
soren?
 Een trickster is wellicht zeer sluw, maar 
over zijn ongrijpbaar gedoe zijn we niet te 
spreken. Pas als de trickery ‘werkt’, staan we 
als eerste in de rij om de zegeningen van de 

technologie toe te juichen. En dat ‘toejui-
chen’ is maar een flauwe term voor de eufo-
rie van de marktganger. ‘An informed con-
sumer is a smart consumer.’
 Terwijl we aan het verzuipen zijn in een 
zee van machines en machientjes, herinne-
ren wij ons nauwelijks dat technè het Griekse 
woord is voor ‘kunst’.

Een eerdere versie van deze tekst verscheen 
in de catalogus van de tentoonstelling Paul 
De Vylder. MACHINATIONS, 24 november 
2019 tot 5 april 2020, Verbeke Foundation, 
Kemzeke.

Paul De Vylder, Jane’s dreamboat / Hocus Pocus, 1983
Synthetisch rubber op canvas, 190 x 360 cm, foto Martien Van Beeck
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Elk nieuw gebouw is een gebeurtenis, maar 
de uitbreiding van Z33 in Hasselt, ontwor-
pen door de Italiaanse architect Francesca 
Torzo, gaat met grootse verwachtingen 
gepaard. Het is al een understatement van 
formaat om te beweren dat de nieuwe vleu-
gel van het Limburgse centrum voor heden-
daagse kunst, design en architectuur louter 
is ontworpen door Torzo, aangezien zij zich 
niet beperkt heeft tot het maken van plannen 
of  tekeningen. Meer nog: het lijkt alsof  ze de 
arbeidsdeling tussen ontwerpen en bouwen 
– in de vijftiende eeuw tot stand gekomen, 
samen met het beroep van architect zoals we 
dat vandaag kennen – ongedaan heeft willen 
maken. Torzo bleef  in de hoogst mogelijke 
mate betrokken bij het maak- en constructie-
proces, dat acht jaar heeft geduurd, en waar-
van de voltooiing verschillende keren is uit-
gesteld. Nu Z33, met een allerlaatste 
vertraging van drie maanden door de 
corona crisis, de deuren voor het publiek 
opende op 21 mei, wordt het mogelijk om de 
eigenschappen van dit uitzonderlijke en pre-
cieuze gebouw naar waarde te schatten. De 
belangrijkste van die eigenschappen ligt 
zonder twijfel in de totstandkoming van 
deze architectuur – en dus in het langduri-
ge, harde en intensieve werk van Torzo, dat 
een haast ritueel karakter heeft verworven. 
De identificatie tussen architect en gebouw 
was en is totaal; in elke presentatie staat die 
formidabele inzet voorop. 
 In 2012 organiseerde Z33 een wedstrijd 
voor de uitbreiding van het bestaande ten-
toonstellingsgebouw uit 1958. Naast Torzo 
namen Jun’ya Ishigami, SO-IL, architecten 
de vylder vinck taillieu en Xaveer De Geyter 
Architecten aan de prijsvraag deel. Het 
winnende voorstel was het meest contextu-
eel, en reageerde nadrukkelijk op het stads-
weefsel door schaal en bouwmaterialen uit 
de omgeving over te nemen. Torzo stelde 
een tegenhanger voor van het bestaande 
gebouw – in een video die in Z33 te zien is, 
noemt ze het een ‘vrouwelijke’ versie van de 
‘mannelijke’ vleugel uit ’58. Tegelijkertijd 
respecteerde ze het intieme en historische 
karakter van de plek: Z33 maakt deel uit 
van een voormalig begijnhof  uit de acht-
tiende eeuw, waarmee het een ommuurde 
tuin deelt. Langs de straatkant plaatste 
Torzo een gesloten muur, meer dan elf  
meter hoog en bijna vijftig meter lang; ach-
ter die muur volgt een sequentie van ruim-
tes met zeer uiteenlopende dimensies en 
eigenschappen, met af  en toe uitzicht op 
enkele (voor de bezoeker ontoegankelijke) 
buitenruimtes. Zoals Jan Boelen, directeur 
van Z33 tot 2019, het uitdrukte in De 
Standaard daags na de architectuurwed-
strijd: ‘Torzo behoudt de geslotenheid van 
de site van het begijnhof. Het concept groei-
de vanuit de uiteenlopende sferen in de 
ruimtes. Die zijn verre van neutraal. Zo 
biedt de architectuur een onvoorzien 
patroon aan functies. Het concept is gevoe-
lig, subtiel en tactiel.’
 Om recht te doen aan dat concept, en om 
het in realiteit om te zetten, detailleerde 
Torzo het project in vele handgemaakte, 
uiterst precieze tekeningen, en investeerde 
ze in de weergave van het toekomstige 
gebouw. Met het oog op de wedstrijd bouw-
de ze een schaalmodel, meer dan een meter 
hoog, van de hal en de aangrenzende ruim-
tes, wat haar toeliet om realistische foto’s en 
films te maken. Op de architectuurbiënnale 
van Venetië in 2018, getiteld Freespace en 
gecureerd door Yvonne Farrell en Shelley 
McNamara, toonde Torzo een ‘weefmodel’, 
een maquette waarin de muren, op dat 
moment in opbouw, werden aangegeven 
met rode en blauwe draad – een letterlijke 
weergave in textiel van het tectonische 
karakter van het toekomstige gebouw. 
Foto’s van het vorige model werden even-
eens getoond, net als – op een haast sacraal 
belichte piedestal – de stenen en tegels die 
op de werf  werden gebruikt. Minstens even 
belangrijk was het feit dat Torzo haar werk 
in Venetië presenteerde als een samenwer-
king met uiteenlopende partners, zoals het 
team van Z33, de Deense steenbakkerij 

Petersen Tegl, de Italiaanse ingenieur Luca 
Priori en de Belgische aannemer Houben.
 De keuze voor Houben werd trouwens 
gemaakt na aanslepende onderhandelin-
gen, zoals door Pieter T’Jonck vorig jaar uit-
eengezet in een artikel in A+. Na de eerste 
aanbesteding bleek zelfs de laagste bieder 
het voorziene bouwbudget van zes miljoen 
euro met één miljoen te overschreiden. 
Torzo nam daar geen genoegen mee: ze 
onderzocht de voorstellen en ontdekte fou-
ten en misverstanden, en besloot om zelf  
onderhandelingen op te starten met alle 
kandidaat-aannemers. Dit liet haar toe om 
hun kwaliteiten beter te leren kennen, maar 
ze kon ook, samen met de aannemers, alter-
natieven uitwerken om de prijs te drukken. 
De officiële bouwheer van de uitbreiding 
van Z33, de provincie Limburg, werd onge-
durig, en organiseerde een nieuwe aanbe-
steding, zonder overleg met Torzo. De uit-
komst van die tweede aanbesteding bleek 
echter samen te vallen met de keuze die zij 
ondertussen had gemaakt op basis van de 
gesprekken. Vervolgens ging ze nog een stap 
verder: ze eiste twee werfverantwoordelij-
ken in plaats van één, en vroeg aan de aan-
nemer om mock-ups te maken, uitvergrote 
bouwdetails die de werklui tot voorbeeld 
konden dienen.
 Het meest zichtbare en expliciete resul-
taat van de nauwe samenwerking die tot 
stand kwam, is de opus reticulatum van de 
gevel, een techniek die door de Romeinen 
werd ontwikkeld: ruitvormige paarsrode 
tegels worden aangewend om de gevels te 
bekleden. Die uitvoering werd een project 
op zichzelf, aangezien er bijzondere aan-
dacht besteed moet worden aan de samen-
stelling van de metselspecie, de uitzetvoe-
gen en de muurwapening. Een minder 
zichtbaar maar niet minder belangrijk 
onderdeel betrof  het ontwerp en de con-
structie van een speciale branddeur, die 
voorafgaandelijk aan de installatie goedge-
keurd moest worden.
 Het resultaat van deze enorme investe-
ring van tijd en energie – tijdens de acht jaar 
van het bouwproces was de uitbreiding van 
Z33 zowat het enige project waar Torzo, 
samen met enkele medewerkers in haar 
bureau, aan werkte – is een gebouw waarin 
niets generisch is, elk detail met de meest 
toegewijde zorg is aangepakt, en waarin 
haast geen enkele ruimte, geen enkel mate-
riaal of  gebouwonderdeel verwaarloosbaar 
of  banaal genoemd kan worden. In het 
Franse tijdschrift d’architectures was criticus 
Pierre Chabard dan ook danig onder de 
indruk. Hij roemde de uitbreiding van Z33 
als ‘een kritiek van de normalizering en de 
optimalisering die de bouwindustrie oplegt, 
waarmee Torzo bewijst hoezeer het kan 
lonen dat een architect zich bekommert om, 
of  eerder nog zich onderdompelt in alles wat 
op de bouwwerf  gebeurt – met als gevolg 
een mobilisatie van alles waarover de bouw-
kunst kan beschikken, en een vermogen om 
de werklui aan te zetten tot een hoge afwer-

kingsgraad en een zeer precieze ambachte-
lijkheid; in het kort, ver verwijderd van enig 
beeldeffect, de gave om de architectuur te 
laten voortkomen uit haar eigen vlees (‘faire 
sourdre l’architecture de sa chair même’).’ 
Diezelfde ambitie werd onderkend door 
Eleanor Beaumont die in Architectural 
Review over Z33 schreef, naar aanleiding 
van Torzo’s nominatie (in maart verzilverd) 
voor de Moira Gemmill Prize for Emerging 
Architecture: ‘Haar architectuur is er een 
van zorg en zachtheid, maar ook van uit-
houdingsvermogen, discipline en onverzet-
telijke wil.’ In juli werd Z33 bekroond met 
de eerste Premio Italiano di Architettura 
voor het beste gebouw van de afgelopen drie 
jaar.
 Natuurlijk is de aanpak van Torzo niet 
zonder antecendent. Er is, bijvoorbeeld, het 
werk van de Zwitserse architect Peter 
Zumthor, waarin dezelfde aandacht voor 
gebouwde atmosfeer, tectoniek en materi-
aaleigenschappen naar voren komt. Het is 
geen toeval dat Torzo voor diens bureau 
werkte: ze was projectarchitect voor het 
Kolumba Museum voor religieuze kunst in 
Keulen, gerealiseerd tussen 2003 en 2007. 
Torzo en Zumthor werkten toen al samen 
met steenbakkerij Petersen Tegl, en de tegel 
die voor dit gebouw werd ontwikkeld, is ver-
volgens gecommercialiseerd onder de naam 
Kolumba. Het gaat zowel bij Z33 als bij 
Kolumba om een architectuur die zich ver-
zet tegen industrialisering, en daarmee ook 
tegen vormen van modernisering. De 
nadruk ligt niet op functionaliteit, rationali-
teit, technologie of  efficiëntie, maar op crea-
tiviteit, ambachtelijkheid, geduld, volhar-
ding en poëzie – kortom de verknoping van 
ethiek met esthetiek. Die traditie is onder 
meer eloquent getheoriseerd door Alberto 
Pérez-Gómez, in bewoordingen die goed bij 
de uitbreiding van Z33 passen. ‘Door te spe-
len met materialen en modaliteiten van 
representatie’, zo schreef  Pérez-Gómez in 
Built upon Love. Architectural Longing after 
Ethics and Aesthetics uit 2006, ‘en door 
opzettelijk de veronderstelde rechtlijnigheid 
van een geplande ontwerptaak te verstoren, 
kan de architect zich in een betere positie 
plaatsen om menselijke bezigheden en door-
leefde ruimte op elkaar af  te stemmen, pre-
cies door die werkwijzen te vermijden waar-
mee een dergelijke ruimte wordt gereduceerd 
tot niets meer dan een geometrische enti-
teit.’ Het is daarbij uiteindelijk vooral de 
bedoeling dat de bezoeker of  gebruiker diep-
gaand geraakt wordt door een dergelijk 
gebouw, precies omdat het een soort aan-
dacht vraagt die aan ‘gewoon’ gebruik of  
zelfs consumptie ontsnapt. Nogmaals Pérez-
Gómez: ‘Gebouwd op liefde, engageert de 
architectuur de bewoner als een echte deel-
nemer, en dus helemaal niet als de afzijdige 
toeschouwer van een modernistisch kunst-
werk of  als de consument van modieuze 
gebouwen-als-beelden.’
 Ook de uitbreiding die Torzo voor Z33 
realiseerde straalt liefde uit – liefde en toe-

wijding van één architect voor één gebouw, 
voor materialen, voor het construeren en 
voor samenwerking; liefde voor de autono-
mie van architecturale inventie en van de 
definitie van de architect-als-bouwer; en 
liefde voor de bezoekers, en hun ervaring 
van ruimte, van licht, en van alles waar 
‘echte’ gebouwen van gemaakt worden. En 
toch, na een bezoek aan de nieuwe vleugel, 
achter de adembenemend lange, hoge maar 
toch ook zacht lijkende muur, na een wan-
deling langs het verstilde entreepleintje met 
een eenzame boom, een fontein en een rots-
partij, door de lange, smalle, spelonkachtige 
maar zenitaal verlichte eerste ruimte, voor-
bij een klein maar torenhoog kamertje met 
zicht op een ontoegankelijke binnenkoer, 
langs de brede, zeer ruime, ontdubbelde 
trap naar boven, tot in de grootste museale 
ruimte met een uniek cassettenplafond en 
een groot venster op het begijnhof, om na 
weer een rotstuintje in de oude vleugel te 
belanden – na al die gedreven en bij momen-
ten overdreven architectuur, heeft het iets 
van een verademing om weer in het gewo-
ne, onnadrukkelijke en moeiteloze gebouw 
uit 1958 te belanden. Het is een misschien 
pijnlijke maar onontkoombaare vraag voor 
een gebouw waarin kunst, design en archi-
tectuur zal worden getoond: maken al die 
jaren van arbeid en al die uitputtende con-
centratie op de kunst van het bouwen het 
niet heel moeilijk om zich nog op iets anders 
te concentreren dan op het gebouw zelf?
 Het is zeker een vraag die de curatoren 
van tentoonstellingen in Z33 zich zullen 
stellen, zelfs als ze nooit gewend zijn geraakt 
om in white cubes te werken. De term white 
cube is in 1976 door Brian O’Doherty in 
Artforum gelanceerd om de modernistische 
obsessie te omschrijven met witte en neu-
trale tentoonstellingsruimtes, waarin elk 
kunstwerk zo bijzonder en sacraal wordt 
dat onleesbaarheid dreigt. Dat zal in Z33 
niet gebeuren – integendeel: hier is het de 
architectuur die gelezen wil worden, en die 
alles wat tentoongesteld wordt tot een voet-
noot dreigt te herleiden. Pieter T’Jonck, 
curator van de openingstentoonstelling, 
schreef  het al in de bezoekersgids, met een 
understatement (en misschien ook met een 
zucht): ‘Veel intenties, nog voor er maar één 
nagel in de muur geslagen werd.’ Is het 
mogelijk om te veel in architectuur te inves-
teren, ten nadele van gewone of  zelfs saaie 
functionaliteit? Wanneer slaat architectoni-
sche liefde om in een fetisj? Wat kost het – 
financieel, persoonlijk – voor één architect 
om bijna een volledig decennium exclusief  
aan één relatief  klein gebouw te werken? En 
is het niet de taak van ieder gebouw, ook als 
het zeer zorgvuldig is gecreëerd en gecon-
strueerd, om te verdwijnen, en om te wijken 
voor alles wat door de architectuur mogelijk 
wordt gemaakt?

Foto’s Olmo Peeters, Kristof  Vrancken

Liefde voor architectuur
De uitbreiding van Z33 door Francesca Torzo
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GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Herderstraat 6 Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 +31 (0)70/364.01.51 
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
eerst aanbellen, maximaal 2 personen eerst aanbellen, maximaal 2 personen 
per keerper keer
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

PAROM(E)ISPAROM(E)IS
Susanna Inglada, Charlotte Schleiffert 
(tekeningen, werk op papier, animaties, 
schilderij)

t/m 04/10

HOOGTIJ #62HOOGTIJ #62
25/09, 19:00–23:00
www.hoogtij.net

Andrea Freckmann, Peter VosAndrea Freckmann, Peter Vos
Schilderijen, ruimtelijk werk

11/10–08/11

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

PP-16: Disruption as part of the dealPP-16: Disruption as part of the deal
Ewerdt Hilgemann & Diet Sayler in dialogue

t/m 01/11

PP-17: The community of the paintedPP-17: The community of the painted
Jos van Merendonk

15/11–07/02

WEST DEN HAAGWEST DEN HAAG
Location: Former American Embassy Location: Former American Embassy 
Lange Voorhout 102 Lange Voorhout 102 
wo–zowo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
www.westdenhaag.nlwww.westdenhaag.nl

Tote RäumeTote Räume
Gregor Schneider

t/m 06/12

A Variable Number Of ThingsA Variable Number Of Things
Cesare Pietroiusti

t/m 22/02/2021

Author, Platform and SpectatorAuthor, Platform and Spectator
Jack Segbars

t/m 19/10

Alphabetum VIIAlphabetum VII
Writing Writing

t/m 29/11

Spinoza and The ArtsSpinoza and The Arts
Circles: Reading and discussion group

27/09, 25/10, 22/11

HoogtijHoogtij
De culturele rondgang i.s.m. Kon. 
Conservatorium & De Besturing

25/09

24 Hours with Cesare Pietroiusti24 Hours with Cesare Pietroiusti
Marathon interview

09/10 + 10/10

Gregor Schneider: Kunst im KopfGregor Schneider: Kunst im Kopf
1-Day Int. Symposium 

27/11/2020

Architectuur rondleidingen Architectuur rondleidingen 
Alleen op afspraak
rsvp: www.westdenhaag.nl

DÜRST BRITT DÜRST BRITT 
& MAYHEW& MAYHEW
Van Limburg Stirumstraat 47Van Limburg Stirumstraat 47
+31 (0)63/398.47.83+31 (0)63/398.47.83
do–zodo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
en op afspraaken op afspraak
www.durstbrittmayhew.comwww.durstbrittmayhew.com

Frequently the woods are pinkFrequently the woods are pink
Paul Beumer & Alejandra Venegas

t/m 01/11

Frontspace
Prayer Rug SelfiesPrayer Rug Selfies
Marwan Bassiouni

t/m 01/11

Vienna ContemporaryVienna Contemporary
David Roth

24/09–27/09

KunstRAIKunstRAI
groepspresentatie

15/10–18/10

ArtissimaArtissima
Lennart Lahuis, Willem Hussem

06/11–08/11

NESTNEST
De Constant Rebecqueplein 20bDe Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86+31 (0)70/365.31.86
do–vrdo–vr 13:00–20:00 13:00–20:00
za–zoza–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.nestruimte.nlwww.nestruimte.nl

A Fair Share of Utopia  A Fair Share of Utopia  
i.s.m. CBK Zuidoost Amsterdami.s.m. CBK Zuidoost Amsterdam
Nest: Brook Andrew, Raul Balai, 
Simphiwe Ndzube, Müge Yilmaz
CBK Zuidoost Amsterdam: Claudia 
Martínez Garay, Femke Herregraven, 
Ghana ThinkTank, Nástio Mosquito, 
Marianne Nicolson

Gastcurator: Manon Braat
t/m 22/11

I Beg to DifferI Beg to Differ
Maandelijks debatprogramma waarin 
denkers, doeners en dromers in gesprek 
gaan over actuele kwesties

20/10 & 17/11, 20:00–21:30
Nest/Zaal 3 – Tickets via Zaal 3

Digest the FutureDigest the Future
Rondleiding in het historisch museum 
van de toekomst met o.a. Petra Ardai

04/11, 16:00

Ode aan LatourOde aan Latour
Met verschillende klimaatdenkers over 
de filosofie van Bruno Latour i.s.m. Filosofie 
in Den Haag

19/11, 20:00– 22:00 
Nest/Zaal 3

 ‘Nest - Tussen de regels door’ ‘Nest - Tussen de regels door’ 
i.s.m. Mister Motleyi.s.m. Mister Motley
Onder begeleiding van de hoofdredacteur 
van Mister Motley wordt de essaybundel 
‘Wat Niet Is Maar Kan Zijn’ besproken. 
Met essays van: Michelle Alexander, 
René ten Bos, Dean Bowen, Sander 
Donkers,Clarice Gargard, Sisonke Msimang, 
Rashid Novaire, Vamba Sherif, Jan van 
deVenis en Louwrien Wijers.

Datum TBA. Schrijf je in via website van 
Nest. €15, voor aanmelding incl. boek.

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

Brigitte LouterBrigitte Louter
Presentatie in de voormalige 
Ondertussen-ruimte

vanaf 19/09

US: CareUS: Care
Speciale editie ‘Uncertainty Seminars’ 
samengesteld door Jules Rochielle Sievert.
Met: Foundation We Are, Louwrien Wijers 
& Egon Hanfstingl, Marc Allen Herbst & Ali 
Schwartz, We Sell Reality, Maartje Fliervoet, 
Martín La Roche Contreras & Arefeh Riahi, 
Karina Zavidova, Natasha Falkov, Matthijs 
de Bruijne & Cecilia Vallejos, L’Merchie 
Frazier, Gloretta Baynes, Ngoc Tran Vu & 
Sean Desiree, Trans Boxing.

25/09–26/09

Capturing Corona. De lockdown in foto’sCapturing Corona. De lockdown in foto’s
Johan Nieuwenhuize, Christian van der Kooy, 
Nadine Stijns, Esther Hovers, Miguel Peres 
dos Santos, Mylene van Arendonk en Sandra 
Uittenbogaart

03/10–01/11

Ling Zhi HelicoptersLing Zhi Helicopters
Huang Yong Ping
Een iconisch kunstwerk in de openbare 
ruimte van de vorig jaar overleden Chinees-
Franse kunstenaar. Op locatie in stadsdeel 
Leidschenveen-Ypenburg.

vanaf 04/10

GALERIE RAMAKERSGALERIE RAMAKERS
Toussaintkade 51Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08+31(0)70/363.43.08
do–zado–za 12:00–17.00 12:00–17.00
zozo 13:00–17:00 13:00–17:00
op afspraak: 30/07–25/08op afspraak: 30/07–25/08
www.galerieramakers.nlwww.galerieramakers.nl

uit het atelieruit het atelier
Willy de Sauter & Jan van Munster

t/m 11–10

KunstRaiKunstRai
Kunstenaars van de galerie 
En losse solo presentatie Yumiko Yoneda

15/10–18/10

Bob Bonies, Cor van DijkBob Bonies, Cor van Dijk
Schilderijen en beelden

01/11–06/12
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LAURA HERMAN

In iconische architectuur is architect 
Francesca Torzo naar eigen zeggen niet 
geïnteresseerd, wel in ‘luisteren en observe-
ren’. De minutieuze architectuur die dat 
voor de nieuwbouw van Z33 opleverde, 
reikt naar het sacrale. Maar leent ze zich 
ook tot het tonen van iets anders dan zich-
zelf ? Het is een vraag die de openingsten-
toonstelling The Time of  Work, door curator 
Pieter T’Jonck speciaal samengesteld voor 
de nieuwbouw, onbeantwoord laat. ‘Als een 
gebouw in gebruik genomen wordt’, schrijft 
T’Jonck in de bezoekersgids, ‘is dat de eer-
ste, en enige keer, dat het als een zuiver 
architectuurobject, in al zijn rijkdom te ont-
dekken valt. Het draagt nog geen geschiede-
nis.’ De tentoonstelling – die gelijktijdig 
opende met Birds of  a Feather. Currents #7 
en The Work of  Time in de aanpalende, 
gerenoveerde Vleugel 58 – wil ten volle 
gebruikmaken van het privilege om de 

intenties van de architectuur zélf  op de 
proef  te stellen. 
 Een centrale plek, bij een groot raam met 
uitzicht op een groene binnenkoer, werd 
ingeruimd voor de uit garen gespannen 
maquette (Z33 Loom Model, 2018) die niet 
het gebruik en de functies, maar de textuur, 
het tactiele en de poëzie van de ruimtes 
inzichtelijk maakt. Het gebouw, een ‘emoti-
onele ruimte’ om het met Peter Zumthor te 
zeggen, ontplooit zich als een labyrintische 
structuur van hoge en lage volumes, met 
uiteenlopende maatvoering en gevarieerde 
lichtinval, en roept het gevoel op dat je ook 
krijgt wanneer je dwaalt door de oude 
Hasseltse binnenstad of  struint over de 
smalle paadjes van het begijnhof. De archi-
tectonische waarden die Torzo hiermee uit-
draagt, lijken met andere woorden voort te 
vloeien uit een lichaamsbewustzijn, eerder 
dan uit rationeel gestelde doelen. 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
T’Jonck ervoor koos om kunstenaars uit te 
nodigen die thuis zijn in de theater-, dans- 
en performancewereld. Performance is het 
medium bij uitstek om door middel van 
lichamelijke acties en handelingen de ons 
bepalende ruimtes te verkennen, testen en 
zelfs te actualiseren. Een begrijpelijke keuze, 
maar daardoor blijven de context en 
geschiedenis van de stad en het begijnhof  – 
een belangrijke inspiratiebron voor Torzo – 
buiten beschouwing. Hoe een architectuur 
opgaat in of  net uit de toon valt bij de omge-
ving is een minstens even interessante 
vraag als hoe een kunstwerk of  bezoeker 
zich tot de tentoonstellingsruimte verhoudt. 
 Nadat je de nieuwe vleugel bent binnenge-
komen langs een intieme patio waar een 
Japanse boom prijkt, valt de tentoonstelling 
meteen met de spreekwoordelijke deur in 
huis, met choreografische instructies van 
William Forsythe. De bezoeker wordt uitge-
nodigd de haast onmogelijke aanwijzingen 
uit te voeren (‘putting one foot / in front of  
the other, while / swinging the arms / in as 
many directions as possible, while…’). Een 
tekstboekje werd uit veiligheidsoverwegin-
gen weggenomen, en een ander tekstwerk 
zou normaal gezien in het museumcafé 
beschikbaar zijn, maar dat is noodgedwon-
gen gesloten. Het vloerwerk, met als titel 
Unsustainables, kan gelezen worden als een 
voorbeeld van wat André Lepecki ‘choreo-
politics’ heeft genoemd: het lichaam verzet 
zich door middel van het experimenteren 
met beweging tegen de opgelegde ruimtelij-
ke dramaturgie. Dat een kunstwerk perfor-
matief  is, betekent echter niet dat het auto-
matisch ook reflectief  is, zoals Sven Lütticken 
heeft beargumenteerd met betrekking tot de 
performance-ideologie (De Witte Raaf, nr. 
115). Zo onthult deze specifieke ‘performan-
ce van de bezoeker’ weinig tot niets over de 
condities van de architectuur waarbinnen 
ze wordt uitgevoerd. Ook de herwerkte ver-
sie van het werk Acquisition / Körperschaft, 
dat oorspronkelijk bedacht werd voor het 
Folkwang Museum in Essen als een com-
mentaar op ‘het klassieke museumbegrip 
van verzamelen, bewaren en presenteren’, 
lijkt zich moeilijker te verhouden tot de con-
text van het nieuwe Z33. Opnieuw wordt de 
bezoeker uitgenodigd het werk te perfor-
men, het zich eigen te maken, en daardoor 
als het ware te ‘verwerven’. Die insteek 

werkt minder goed in een kunsthal die niet 
over een eigen collectie beschikt en zich min-
der tot de markt dient te verhouden.
 In een volgende ruimte zijn minimalisti-
sche specific objects in kartonvorm van 
Donald Judd aan de muur bevestigd, en op 
de grond liggen nieuwe versies van Carl  
Andres bekende koperen vloertegels, even-
eens in karton uitgevoerd. Ze zijn het werk 
van de Franse choreograaf  Noé Soulier, die 
de waarde van kunst tot thema maakt, en 
het fetisjeren van het kunstobject in twijfel 
trekt. Fantômes bestaat uit dummy’s van 
negen wereldberoemde kunstwerken van 
mannelijke kunstenaars uit de collectie van 
het S.M.A.K. Het vormt een vervolg op 
Performing Art dat in 2017 in het kader van 
Les spectacles vivants in Centre Pompidou 
plaatsvond; door kartonnen sjablonen van 
een twintigtal kunstwerken uit de collectie 
van het Pompidou op de scène te manipule-
ren, wilde Soulier aantonen hoe waarde 
voortvloeit uit de immateriële dimensie van 
kunst, en dus niet uit het object zelf. In Z33 
worden de werken, of, zo je wilt, de sceno-
grafische elementen, niet alleen geïnstal-
leerd om hun ruimtelijke impact te testen, 
maar ook om de performance van de 
accrochage zichtbaar te maken. Met andere 
woorden: de relatie tussen object, lichaam 
en ruimte wordt naar voren gehaald. Helaas 
vindt die performance – als gevolg van 
opnieuw anti-covid-maatregelen – buiten 
de bezoekuren plaats, waardoor de hele 
opzet verloren gaat.
 Andere kunstenaars verhouden zich dan 
weer nadrukkelijker tot de mogelijkheden 
van de nieuwbouw, zowel ruimtelijk, visueel 
als akoestisch. Lotte Van den Audenaerens 
ruimtevullende installatie Pieces herbepaalt 
in een imposante binnensteeg van elf  meter 
hoog de perceptie van de architectuur. 
Bezoekers struinen er over een licht hellende 
vloer waardoor het met kalk aangebrachte 
woord ‘incomplete’ langzaam verdwijnt. 
Aan het einde van de gang is de zin ‘the 
beginning is something’ geprojecteerd. 
Geluidskunstenaar Christoph De Boeck ver-
taalt aan de hand van een paraboolmicro-
foon de akoestiek van het gebouw naar een 
beeld in Responses. Dat beeld is onderhevig 
aan de objecten en de personen die zich in de 
ruimte bevinden, waardoor de ervaring van 
de akoestiek van het gebouw veranderlijk 
blijkt te zijn. Het roept evenwel de vraag op of  
al wat er ondergebracht wordt ook de archi-
tectuur zélf  kan overstemmen. Wat verder 
leken drie lage kamers en één hoge leeg te 
staan. In de ventilatiekieren zit afval (onder 
meer een bananenschil) verstopt, en in de 
laatste ruimte werd nonchalant een emmer 
water met vod achtergelaten – het zijn de 
(mager uitgevallen) ingrepen van Benjamin 
Verdonck, benoemd als Eventualiteiten. 
Verdonck moest te elfder uren opdraven om 
werk van Jozef  Wouters te vervangen, die 
door de vele vertragingen bij het gereedko-
men van het gebouw zich genoodzaakt voel-
de zijn bijdrage te annuleren. 
 Op de bovenverdieping spande Lodie 
Kardouss een web van witte kabels tussen 
de muren, de vloer en het plafond (Porte-Z) 
waar de bezoeker door kan klimmen en zo 
de beweeglijkheid van de architectuur met 
haar bochtige hoeken, onverwachte over-
gangen en doorzichten fysiek kan ervaren. 

Het collectief  Les gens d’Uterpan nam de 
beperkingen van de architectuur als uit-
gangspunt in het werk Safety Instructions: 
het plan was om bezoekers, na het tekenen 
van een overeenkomst, een uur lang geze-
kerd op het dak van de nieuwbouw te laten 
vertoeven, wat normaal gezien niet mag en 
kan. De instructies en voorwaarden liggen 
echter – opnieuw dankzij de maatregelen – 
onaangeroerd op een tafeltje. De bezoeker 
kan bijgevolg het dak niet op.
 Dat de tentoonstelling wat verstild en 
soms zelfs steriel aandoet, is natuurlijk te 
wijten aan de hoogst uitzonderlijke situatie, 
een allesoverheersende pandemie. De keuze 
van T’Jonck om op performatieve wijze dit 
gebouw te verkennen, een keuze waarvoor 
zoals vermeld zeker iets te zeggen valt, heeft 
in deze context helaas dramatische conse-
quenties. Interactie is de centrale dyna-
miek, maar dat blijkt nu juist op minstens 
twee niveaus onmogelijk: op het niveau van 
het gebouw (aanraken mag niet en een vast 
parcours beperkt je bewegingsvrijheid) en 
op het niveau van de werken (sommige wer-
den gereduceerd tot slechts illustraties van 
hun oorspronkelijke intenties; als je in het 
verkeerde tijdslot zit, zie je geen enkel werk 
‘in actie’).
 Daarnaast is de selectie van de kunste-
naars wat eenzijdig: het zijn overwegend 
mannen, en allen hebben ze wortels in de 
podiumkunsten. De tentoonstelling lijkt een 
al even homogeen publiek van actieve ont-
dekkers voor ogen te hebben: er wordt onbe-
kommerd uitgegaan van een gestandaardi-
seerd lichaam dat verondersteld wordt te 
kunnen dansen, springen en klimmen, en 
er wordt dus geen rekening gehouden met 
toegankelijkheid voor iedereen, wat binnen 
deze lichaamsgerichte architectuur toch 
een belangrijk facet zou moeten zijn. 
Volgens T’Jonck komt ‘geen van de werken 
tot leven zonder de actieve inzet van de 
bezoeker’. Maar in zekere zin nodigt elk 
kunstwerk uit tot een actieve verhouding, 
zoals Dorothea von Hantelmann in How to 
Do Things with Art (2010) suggereerde. 
Voor Von Hantelmann slaat de ‘performa-
tieve dimensie’ van het kunstwerk eerder op 
de kritisch-performatieve uitwerking op de 
(tentoonstellings)ruimte, haar regels en 
conventies.  
 En hiermee dan terug naar het uitgangs-
punt: hoe kun je de kwaliteiten en werking 
van een nieuwe kunsthal evalueren wan-
neer het merendeel van de kunstenaars de 
gegeven ruimtes als maat neemt? Het heeft 
vooral ludieke, interactieve, ervaringsge-
richte exploraties opgeleverd, zonder dat de 
betekenis en implicaties van deze nieuwe 
tentoonstellingsarchitectuur wordt doorge-
licht. De vraag blijft dus open: hoe leent een 
constructie als deze – geen klassieke white 
cube, maar een architecturaal pronkjuweel 
– zich tot het tonen van nieuwe kunst, 
design en architectuur die, in tegenstelling 
tot het werk in deze tentoonstelling, niet de 
microkosmos van het gebouw, maar de bui-
tenwereld tot onderwerp zal nemen? 

The Time of  Work liep tot 29 augustus in 
Z33, Hasselt. Foto’s Kristof  Vrancken.

Spelen in het nieuwe gebouw
The Time of Work in Z33

Benjamin Verdonck, Eventualiteiten, 2020

Lotte Van den Audenaeren, pieces, 2020

Radouan Mriziga, 0.Z33, 2020

Noé Soulier, Fantômes, 2019-20

Anton Parys, Skip the expo, 2020
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Bart De Zutter
Volle - Leegte
Wit - Gekleurd  
22/11 – 27/12/2020 
Finissage met voorstelling premie, editie 2021,   
een ontwerp van Francis Denys 
–
Elke Van Kerckvoorde  
Bounding box  
24/01 – 28/02/2021
–
Stefaan Vermuyten 
On the run  
21/03 – 02/05/2021
–
Een Groep 
Hommage aan Julien Coulommier
30/05 – 04/07/2021
–

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

GALERIE DE ZIENER – SEIZOEN 2020-2021

Mario De Brabandere
recente schilderijen  
04/10 – 08/11/2020
–

√

√

√

√
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29 Beeldende kunst

Ana Torfs. The Magician & the 
Surgeon
 Sébastien Hendrickx
Figures on a Ground. Perspectives on 
Minimal Art
 Louis De Mey
Matt Mullican. Representing the Work
 Christophe Van Gerrewey
Biënnale van de schilderkunst. 
Binnenskamers
 Birgit Cleppe
Gregor Schneider. Tote Räume
 Mieke Rijnders
Danielle Dean. Continental Private 
Road
 Dominic van den Boogerd

Beeldmacht. Kunst van kritiek in 
tijden van TikTok
 Laurens Otto
Rachel Rose
 Laura Herman

45 Publicaties

Critique in Practice: Renzo Martens’ 
Episode III: Enjoy Poverty
 Bas Blaasse
Tauba Auerbach. S v Z
 Christophe Van Gerrewey

Beeldende kunst
Ana Torfs. The Magician & the Surgeon. De kleine solo-
tentoonstelling van Ana Torfs in Bozar opende op 12 maart, 
net voor de lockdown in België. Een bezoek aan The Magician 
& the Surgeon moet enkele maanden later noodgedwongen 
met een mondkapje op. Als een ironische speling van het 
lot, blijkt adem een belangrijk thema te zijn.
 When You Whistle, It Makes Air Come Out (2019) hoor je 
eerst, pas daarna zie je de video-installatie. Het intieme 
geluid van iemand die in- en uitademt vult de hele tentoon-
stellingsruimte. Het ritme en de tonaliteit van de ademha-
ling variëren, klinken nu eens gejaagd, dan weer bijzonder 
traag, geconcentreerd en diep. Een klein filmscherm toont 
een statisch beeld van vier horizontale, subtiel flikkerende 
tl-lichtbalken, die tijdens het uitademen woorden of  zinsde-
len bevatten, vormgegeven in de stijl van de analoge licht-
kranten van cinema’s of  theaters op Broadway. Passages als 
‘blow / all through the body / from inside the skin / from the 
meat inside / from the window’ maken van de adem een 
koppelteken tussen een vleselijk binnen en een atmosfe-
risch buiten; een lichtkrant adverteert wat zich in het thea-
ter afspeelt voor voorbijgangers buiten op de stoep en ver-
vult in die zin ook een soort brugfunctie. Cinema, theater, 
een advertentie, tekst als beeld, de afwisseling tussen in- en 
uitademen… De associatie van deze verschillende elemen-
ten roept gedachten op over de (spreek)taal als een publiek 
en performatief  fenomeen – wat ze kan doen, wat ze met je 
kan doen – terwijl tegelijkertijd wordt verwezen naar haar 
inwendige, viscerale basis: spreken zou je, net als fluiten – 
zoals de titel suggereert – kunnen zien als een modaliteit 
van uitademen. 
 Toch komt deze interpretatie maar moeizaam tot stand. 
Kunstwerken zijn geen rebussen; ze geven hun geheimen 
beter nooit helemaal prijs. Maar tijdens de ervaring dient 
uit hun enigma iets naar voor te treden wat je aanspreekt 
en aanspoort om verder te zoeken; iets waardoor je de wer-
ken affectief  op je eigen levenservaringen, verbeeldingswe-
reld of  referentiekader kunt betrekken. Dat ‘iets’ lijkt hier 
aanvankelijk te ontbreken. Het eerste werk van de tentoon-
stelling komt koud, al te ernstig en cerebraal over.
 Op de achterzijde van het filmscherm wordt een tweede 
video geprojecteerd, die samen met When You Whistle een 
diptiek vormt. In The Shadow Is Black and in the Darkness It 
Can’t Show (2019) verschijnt de adem als dat wat animeert, 
wat een lichaam tot leven kan wekken. In een eindeloze loop 
zie je een zwartgeklede figuur een ouderwetse koffer openen 
waar hij een androgyne pop uithaalt, die met een lucht-
pomp opblaast, en vervolgens weer leeg laat lopen en 
opvouwt om terug in de koffer op te bergen. Het eenvoudige 
palindroomtafereel is theatraal uitgelicht, waardoor het 
blauwe kostuum en de helblonde, halflange haren van de 
pop scherp afsteken tegen de totaal verduisterde achter-
grond. De video intrigeert omwille van de indringende stil-
te. De geruisloosheid van afgebeelde bewegingen in 
stop-motionfilms zoals deze heeft iets unheimlichs. Tussen 
een ‘normale’ filmsequens en een stop-motionvariant 
bestaat in feite slechts een gradueel verschil: in beide geval-
len gaat het om een opeenvolging van stilstaande beelden, 
en als er geluid aanwezig is, is dit doorgaans een achteraf  
toegevoegde score. Stop-motionfilms verhullen de illusie 
van de animatie echter niet. Ze zijn ostentatief  schokkerig, 
tegelijk bevroren en beweeglijk, doods en levendig, spre-
kend en stom. 
 In The Shadow Is Black weerspiegelen medium en onder-
werp elkaar. Van het archetype van de levenloze, antropo-
morfe vorm die tot leven wordt gewekt bestaan talloze ver-
sies, waarvan sommige onvermijdelijk resoneren in Torfs’ 
werk. Verwijst de ‘magiër’ uit de titel van de tentoonstelling 
naar de poppenspeler, het medium film, het verbeeldings-
vermogen? En op welke manier manifesteert de figuur van 
de ‘chirurg’ zich? Een chirurg snijdt het lichaam open in 
een poging het in leven te houden. Hoe verhouden de ontle-
dende blik van representatiekritiek en de scheppingskracht 
van de verbeelding zich binnen dit universum? 
 Als we ons eerder bij wijze van spreken nog op het trottoir 
voor het theater bevonden, dan zijn we met het derde werk 
in de tentoonstelling, de video Sideshow (2019), in het audi-
torium aanbeland. Net als in de eerste video zie je een sta-
tisch beeld waarop elementen verschijnen en verdwijnen: 
in een veelkleurig belicht decor duiken een voor een gekos-
tumeerde figuren op uit het circus, de butoh-dans, het caba-
ret, het gemaskerde bal en andere schouwspelen. Er hangt 

een nachtelijke sfeer waarin amusement is vertraagd tot 
iets bevreemdends en macabers. Ook Sideshow is een geruis-
loze stop-motionfilm, maar waar eerder levenloze materie 
tot leven werd gewekt, heeft de schokkerige opeenvolging 
van poses hier een tegenovergesteld effect. De performers 
krijgen door hun gebroken bewegingen iets houterigs, alsof  
ze poppen zijn geworden. Die indruk wordt versterkt door 
de maskers die ze dragen, zoals een grote vogelbek, het witte 
gelaat van een geisha of  het omzwachtelde gezicht uit de 
film The Invisible Man (1933). 
 The Magician & the Surgeon heeft een subtiele gelaagdheid 
en een bijzondere innerlijke consistentie die je gaandeweg 
leert waarderen. De tentoonstelling is misleidend klein: 
voor een bezoek dien je de nodige tijd uit te trekken. Het 
vierde en laatste werk, Echo’s Bones/Were Turned to Stone 
(2020), bestaat uit een handgeknoopt tapijt waarop een 
grote, langwerpige lus staat afgebeeld met de titel van het 
werk erop. Voor de lockdown mocht je er op zitten; nu kun 
je er enkel naar kijken. De koptelefoons werden vervangen 
door een QR-code naar een webpagina waar een geluids-
montage te beluisteren is. Fluisterend rijgt een vrouwen-
stem allerlei stukjes informatie aan elkaar: anatomische 
weetjes over het menselijk lichaam, verhalen over het leven, 
en over de dood van beroemde kunstenaars als Satie, 
Beckett, O’Keeffe, Bo Bardi en talloze anderen. Het gefluis-
ter gaat meer dan drie uur door, zo leert het laadbalkje op de 
webpagina. Regelmatig onderbreekt de vrouw zichzelf  met 
gekreun, gezucht, geblaas, gesis en andere ademhalings-
vormen. De Griekse bergnimf  Echo kwijnt na de dood van 

haar geliefde Narcissus weg. Haar beenderen verstenen, 
enkel haar stem leeft voort. Wie of  wat echoot zij hier? 
Echo’s Bones lijkt een ode aan kunstenaarslevens, aan 
levens geleid in het teken van kunst. Dit heroïsch-melan-
cholische slotakkoord is moeilijk te plaatsen. Misschien doet 
het net daarom nadenken over de rol die tovenaars-chirur-
gen spelen, niet meer spelen, of  zouden kunnen spelen in 
onze tijd.  Sébastien Hendrickx

p Ana Torfs. The Magician & the Surgeon, tot 1 november in 
Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. 
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 Wissels
 Lezingen
 Tentoonstellingsagenda

55 Colofon

Ana Torfs, The Magician & the Surgeon 
Bozar, Brussel, 2020 © Ana Torfs

Ana Torfs, Sideshow, 2019
© foto Ana Torfs
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LOGMAN 
galerie voor 
hedendaagse 
kunst

Nobelstraat 16
do–za, 12:00–18:00
2de zo vd maand: 13:00–17:00
www.logman.gallery

 — WLKMNWNDRLND
Danielle Hoogendoorn 
en Chris Rijk

t/m 03/10
 — BIG ART

Maaike Kramer
01/10–04/10

 — NOCTURNE
Micha Patiniott, Tom van Veen 
en Jochem van den Wijngaard

09/10–21/11

Exbunker
Wilhelminapark 24A
2de, 3de en 4de vr/maand, 12:00–17:00 
za–zo, 13:00–18:00
www.exbunker.nl

 — same old song, same old 
dance

Anouk de Kruijff
03/10–25/10

 — Ik zie ik zie wat jij ook ziet
Marlou Beentjes

31/10–29/11

Exboot
Nijverheidskade 15
ma–vr, 12:00–18:00 
en tijdens openingstijden 
van cafe De Nijverheid
www.exboot.nl

 — Reversible destiny office
Maria Klaassen-Andrianova

30/09–30/10
 — Ecdysis

Janneke Berendsen
04/11–27/11

Centraal Museum
Agnietenstraat 1
di–zo, 11:00–17:00
www.centraalmuseum.nl

 — Kunst op het plein:
Anne de Vries

t/m 16/05/2021
 — Annex: Basel Abbas en 

Ruanne Abou-Rahme 
(bij tentoonstelling 
‘De ommuurde stad’)
t/m 17/01/2021

 — Sohier Sodaar 70 jaar
26/09–29/11

 — Collector’s Item: de 
verzameling hedendaagse 
kunst van Pieter en Marieke 
Sanders

o.a. Marlene Dumas, Jan Hoek, 
Levi van Veluw, Otobong 
Nkanga, Katja Mater, Sam 
Samiee en Yazid Oulab

14/11–07/03/2021

Kunstliefde 
Ruimte voor 
Beeldende Kunst

Nobelstraat 12A
wo–zo, 13:00–17:00
www.kunstliefde.nl

 — HURRAY De Belofte 15 
JUBILEE

Joyce Overheul en Angelina 
Kumar*, Menno Hiele en Annï 
Mertens*, Goof Kloosterman 
en Sophie Spekle*, Sander 
van Noort en Victor Crepsley*. 
(*HKU 2019)

11/09–11/10
 — Artist’s books / 

Het kunstenaarsboek
Noor van der Brugge, Bas 
Fontein, Jeanet Kingma, Max 
Kisman, Caroline Koenders, 
Henny Overbeek, Andre 
Pielage, Beatrijs Rümke, Herma 
Steur, Marjolijn de Wit e.a.

17/10–15/11
Openingsweekend: 
17/10–18/10, 13.00–17.00

 — Atelierroute Utrecht
Meer dan 200 kunstenaars en 
creatieven op ruim 80 locaties 
in Utrecht

www.atelierrouteutrecht.nl
11/10–18/10, 12.00–17.00

 — Present! kunst & design 
voor de feestdagen

betaalbare kunst en design van 
jong, gevestigd en veelbelovend 
talent

21/11–31/12
Openingsweekend 
21/11–22/11, 13.00–17.00

Kunstruimte 
KuuB

Pieterstraat 3
do–zo, 13.00–18.00
www.kunstruimtekuub.nl

 — De Verdichte Lijn
Robbie Cornelissen

t/m 11/10
 — KunstRai

Willem Noyons, Louis Reijnen, 
Piers Secunda, Xander 
Spronken, Johannes Steendam, 
Rob Scholte, Erik Suidman

15/10–18/10
 — Karin Bos, solo

25/10–20/12

FOTODOK 
space to see, 
think and learn

Lange Nieuwstraat 7
wo–zo, 12:00–17:00
www.fotodok.org

 — PASS IT ON
Marianne Ingleby, Pablo Lerma, 
Lebohang Kganye, Inge Meijer

27/11–28/02/2021
Opening: 27/11

 — FOTODOK – Blurring the 
Lines
06/11–20/11
Opening: 03/11
Locatie: Atelier Néerlandais, 
121 Rue de Lille, Parijs

Galerie SANAA
Jansdam 2
wo–za, 12:00–18:00
en op afspraak
www.galeriesanaa.nl

 — Drie Musketiers (in 
combinatie met solo 
Roland Sohier in Centraal 
Museum)

Roland Sohier, Harm van den 
Berg, Uli Kürner

t/m 18/10
06/10: artist talk; Harm van 

den Berg en Uli Kürner 
over beeldende kunst en 
muziek (ovb ivm Corona, 
check de website)

 — Etalage ex-Broese 
Stadhuisbrug Utrecht

Jouni Toni en Jessica 
Skowroneck

t/m 30/09
 — KunstRAI Amsterdam

Rabi Koria, Anna Frydman, 
Jessica Skowroneck

coronaproof tijdsslot 
reserveren via 
Galerie/Kunstrai
15/10–18/10

 — groepsexpositie 
kunstenaars galerie 
SANAA
25/10–06/12

BAK, basis voor 
actuele kunst, 
Utrecht 

Pauwstraat 13A
wo–zo, 13:00–19:00
www.bakonline.org

 — HKU MA Fine Art 
Graduation Show: 
If Not Now

Isshaq Al-Barbary, Charli 
Herrington, Carina Jansen, 
Bennet Edwin Kruit, Sinwah Lai, 
Sol Enae Lee, Winston Nanlohy, 
Gerardo Gomez Tonda, Gizem 
Üstüner, M.C. Julie Yu en 
Jinxiao Zhou

01/10–11/10
Preview: 30/09, 13:00–17:00 

 — Tony Cokes: To Live 
as Equals
16/10–10/01/2021

 — Heropening 
16/10 & 17/10, 13.00–21.00
Introducties door het BAK 

team om 13:00, 15:00, 
17:00

16/10, 19:00–21:00: 
Boeklancering Deserting 
from the Culture Wars

17/10, 19:00-21:00: 
Boeklancering My Name 
is Language van Nicoline 
van Harskamp

Galerie Rob 
RademakeR

Minrebroederstraat 9
za–zo, 13:00–17:00
www.robrademaker.nl

 — Abstract Nature
Kees van der Velden & Henri 
Poppelaars

t/m 01/11
 — Life Recorded

Rob Jacobs & Guest
12/11–20/12

Galerie Larik
Nachtegaalstraat 82
do–zo, 12:00–18:00 
en op afspraak
www.galerielarik.nl

 — MEHR LICHT !
Hans van der Ham

t/m 10/10
17/09: Artisttalk + diner. 

Reserveren nodig. 
€ 20 / pp.

24/09: Klassiek concert
03/10: verrassings optreden
10/10: Finissage met DJ

 — Kunst Rai stand 16
Hans van der Ham en 
Aldo van den Broek

15/10–18/10

utrechtutrecht
contemporarycontemporary
artart
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Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art. 
Als kunststroming uit de jaren zestig wordt minimal art 
voornamelijk gedefinieerd door een esthetiek van reductie. 
Werk van individuele kunstenaars, dat vaak complexer was 
dan sommige critici en curatoren wilden (doen) geloven, 
werd door enkele invloedrijke tentoonstellingen zonder veel 
consideratie onder één noemer gebracht. Het is bovendien 
bekend dat een groep witte mannen centraal stond, zoals 
Donald Judd, Dan Flavin en Robert Morris. De tentoonstel-
ling Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art in CAB 
draait deze wanverhoudingen om. Naar analogie met de 
figuur-grondrelatie uit de gestaltpsychologie, brengen cura-
toren Eléonore de Sadeleer en Evelyn Simons een andere 
benadering naar voren. Ze stellen zowel hedendaags als 
twintigste-eeuws werk van zeventien vrouwelijke kunste-
naars centraal, en sleutelen aan de context waarin het 
minimalistische kunstwerk doorgaans wordt gepresen-
teerd. 
 De relatie tussen sculptuur en omringende architectuur 
wordt bij het betreden van de Fondation geïntroduceerd 
door het werk van twee jonge kunstenaars. Allereerst is er 
de sculptuur van Anna-Maria Bogner in de vestibule: opge-
spannen zwarte kabels met haakjes in twee c-vormen ver-
binden vloer en plafond. Het scherpe lijnenspel contrasteert 
sterk met de kasseien en ‘onzuiverheden’ van deze ruimte. 
Verderop houden twee sculpturen van Sonia Kacem het 
midden tussen een heuveltje en een tent: het ene object 
bevindt zich binnen op de vloer en het andere buiten tegen 
de wand van de patio. Minimalistische kunst bracht expli-
ciet de architecturale context naar voren, maar deze wer-
ken lijken nog een stap verder te gaan. Ze parasiteren wel-
haast op de architectuur om zo de positie van minimalistische 
sculptuur in vraag te stellen.
 Naast werk van jonge, hedendaagse kunstenaars bevat 
de tentoonstelling ook kunst van de (weinige) vrouwelijke 
minimalisten die faam verwierven in de jaren zestig. Anne 
Truitt, Agnes Martin en Charlotte Posenenske namen deel 
aan enkele – intussen iconische – internationale tentoon-
stellingen die het minimalisme hielpen consolideren. Werk 
van Truitt was te zien in Primary Structures (1966) in het 
Jewish Museum en Martin was aanwezig in Systemic 
Painting (1966) in het Guggenheim en The Art of  the Real 
(1968) in het Museum of  Modern Art. In Serielle Formationen 
(1967) in Frankfurt waren zowel werken van Posenenske 
als Martin te zien. De Belgische Marthe Wéry was samen 
met Martin terug te vinden in Fundamental Painting (1975) 
in het Stedelijk Museum Amsterdam. Van zowel Martin als 
Truitt wordt gevoelig, gelaagd werk getoond dat minder 
koel, serieel of  industrieel is dan het canonieke minimalis-
me. De bekende, kleurige, totemachtige sculpturen van 
Truitt lijken industrieel geproduceerde geometrische objec-

ten, maar werden verrassend genoeg met de hand vervaar-
digd. Truitt bedekte de houten kolommen met tientallen 
lagen verf  om ze vervolgens glad te schuren, zodat de geste 
van het schilderen volledig werd weggewerkt. De reeks 
Arundel die ze startte in het begin van de jaren zeventig 
bestaat daarentegen uit schilderijen met een opvallende 
textuur, opgebouwd uit vele lagen witte acrylverf, en met 
één of  enkele amper zichtbare potloodlijnen. Deze reeks, 
waarvan Arundel XXVII (1975) in CAB te zien is, toont de 
naakte materialiteit van de witte verf  en het delicate karak-
ter van grafiet. Ook dit minder bekende schilderwerk nuan-
ceert de koelheid van haar sculpturen. Agnes Martin is ver-
tegenwoordigd met Untitled #1 (2002): een vierkant 
canvas, met zijden van ongeveer anderhalve meter, waarop 
brede pastelgele banden worden afgewisseld door smallere 

grijze banden. Voorgrond en achtergrond wisselen elkaar 
af  en doen het werk oscilleren tussen illusoire diepte en vol-
strekt abstracte vlakheid. De potloodlijnen die de banden 
afbakenen, zijn nog licht zichtbaar en de gesso onderlaag 
schemert door; door de materialen waaruit het is opge-
bouwd te tonen, krijgen de abstracte vormen van het werk 
eveneens een concrete dimensie.  
 Het minimalisme maakt de ruimte waarin het werk is 
opgesteld, de ruimte van de toeschouwer, nadrukkelijk 
onderdeel van de kijkervaring. Non-referentiële kubussen, 
L-balken en andere eenvoudige vormen worden in dialoog 
met de ruimte opgesteld, waarbij de toeschouwer zich ver-
houdt tot de objecten door er om- (en soms over)heen te 
bewegen. Zo bestaat MW34, ST (1993) van Marthe Wéry 
uit twee panelen bedekt met lichtkleurige acrylverf  die 

Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art
Fondation CAB, Brussel, 2020, foto Loa Pertsowsky

#30YEARSTZK

textezurkunst.de
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Leyla Aydoslu 

Ben Benaouisse

Gery De Smet

Joëlle Dubois

Merlyn Paridaen

Juan Pablo Plazas 

www.bruthausgallery.be
Molenstraat 84 b1
8790 Waregem

PRIVAAT

Curator - Han Decorte & Joris Van der Borght

Openingsweekend

Zaterdag 19/09/20 van 17-20u 
Performance: ‘Private Strike’ -  Ben Benaouisse

Zondag 20/09/20 van 11-18u

Zondag 04/10/20 om 15u 
Performance: ‘Private time with Juan Pablo Plazas’

19/09/20 - 25/10/20

Op afspraak vrijdag en zaterdag 
Vrije toegang op zondag van 14u - 18u
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schijnbaar nonchalant tegen de muur leunen. Het schilder-
werk maakt zich op die manier los van de muur. Ook de 
muurschildering 69 roller stripes form a big zigzag (grayscale 
gradient) (2020) van Claudia Comte maakt verder duidelijk 
dat de schilderijen objecten zijn, en niet zomaar afbeeldin-
gen. 69 roller stripes is precies op de muur achter Wéry’s 
werk aangebracht met een verfroller: een vet geometrisch 
patroon verandert van zwart naar wit. Schilderwerken van 
Ann Edholm en Jessica Sanders hangen bovenop deze 
muurschildering, en de drie zwarte, samengestelde kolom-
men van Julia Mangold zijn niet langer volstrekt statisch 
onder invloed van Comtes vibrerende lijn.
 De laatste ruimtes bevatten meer klassieke opstellingen. 
Links worden de schilderwerken van Mary Obernig en Anne 
Truitt uitgespeeld tegen een ascetische, koperen sculptuur 
van Meg Webster. Rechts wordt het abstracte schilderwerk 
van Carmen Herrera geconfronteerd met de haast spirituele, 
tactiele panelen van Gloria Graham en met T Oscillator, Fret/
Extrusion/Hole (2015) van Tauba Auerbach: een abstracte 
tekening gemaakt uit een weefsel van strookjes wit textiel. 
Auerbach, gefascineerd door geometrische friezen, brengt 
vierdimensionale ornamentatie aan op een tweedimensio-
naal vlak. Net zoals in veel andere werken wordt de span-
ning opgezocht tussen het minimale en het klinische ener-
zijds en het haptische en het gedetailleerde anderzijds.

De film Minimal Art (2019) van CAB-resident Ariane Loze 
aan het eind van de tentoonstelling is een metareflectie op 
het minimalisme als kunststroming. Zoals in haar andere 
films speelt Loze alle personages en verzorgt ze de regie, het 
camerawerk en de postproductie. Minimal Art speelt zich af  
in de industriële white cube van CAB, en er wordt geciteerd 
uit nummers van Art Press en L’Art Vivant uit 1972 en 
1973, zodat de veelheid aan perspectieven op het minima-
lisme met enige reflexieve spot nogmaals wordt gedemon-
streerd. Loze drijft vakkundig, bij wijze van epiloog, verder 
een wig in de barst die de curatoren tot stand brengen in het 
clichématige, mannelijke en monumentale beeld van deze 
kunststroming. Louis De Mey

p Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art, tot 12 
december in Fondation CAB, Borrensstraat 32, Elsene.

Matt Mullican. Representing the Work. In het Musée 
des Arts Contemporains in Grand-Hornu toont Matt 
Mullican (1951) nieuw werk, of  zo lijkt het althans. 
Mullican is als weinige andere hedendaagse kunstenaars 
een oeuvrebouwer: stelselmatig breidt hij zijn body of  work 
uit, zoals het in het Engels zo mooi heet, zonder breuken of  
onverwachte wendingen. Alles maakt deel uit van een orga-
nisch en in principe onbegrensd geheel. Elke stap vooruit is 
een terugkeer naar het begin, en werken dateren is haast 
zinledig, omdat ze altijd actueel worden dankzij de recentste 
toevoegingen. Mullican is daarom, zoals Lynn Cooke sugge-
reerde in een monografie uit 2013, een Gesamtkünstler, 
maar dat maakt zijn bezigheden ook verwant met outsider-
kunst. Een tentoonstelling van hem bezoeken is als het pri-
védomein betreden van een even frenetieke als beheerste 
geest, die aan de rand van de maatschappij een universum 
in elkaar knutselt, dag na dag, waarin de wereld betekenis 
krijgt.
 Geconfronteerd worden met het subjectieve systeem van 
een dergelijke fantast is tegelijkertijd fascinerend en weer-
zinwekkend. Het heeft iets weg van de finale van een mis-
daadserie als True Detective, waarin het werkterrein van een 
seriemoordenaar wordt ontsloten, en diens krankzinnige 
geestesleven en wereldbeeld zichtbaar worden in ruimtes 
waarin jarenlang koortsachtig is gewerkt en nagedacht. De 
aanpak van Mullican steunt op vormen van totaliteit – op 
de illusie van een kosmos waarvan de orde zich in een paar 
ogenblikken openbaart, waarna de geldigheid ervan in een 
schier eindeloos aantal details op de proef  kan worden 
gesteld. Dat is in het MAC’s, op de allereerste solotentoon-
stelling van Mullican in een museum in België, niet anders, 
maar Representing the Work wordt in hoge mate, en niet 
geheel succesvol, bepaald door de kokette architectuur van 
Pierre Hebbelinck. Voor indrukwekkende totaalzichten 
(zoals in een van Mullicans vorige tentoonstellingen, in de 
HangarBicocca in Milaan in 2018) of  een helder traject met 
duidelijke etappes, is dit museum te gefragmenteerd en te 
bijzonder.
 In de eerste zaal wordt grafisch werk uit de jaren zeventig 
verzameld. Striptekeningen waarin een superheld of  een 
ander personage overlijdt, worden bijvoorbeeld vergeleken 
met krantenfoto’s van pas gestorven lichamen. Hoe valt de 
dood af  te leiden uit afbeeldingen? En is sterven binnen een 
fictief  verhaal iets anders dan echt aan je einde komen? Het 
is een samenvatting van Mullicans methode: banale ele-
menten uit de naoorlogse westerse beeldcultuur confronte-
ren met de verbeelding van één individu, en ze vervolgens 
reorganiseren en herwerken, om op die manier, op haast 
magische wijze, fundamentele betekenissen, structuren en 
patronen op het spoor te komen. Op een langwerpige tafel 
bevindt zich 88 Maps, een kunstenaarsboek – of  eerder een 
doos met losse vellen – uitgegeven in 2010 op twintig exem-
plaren, als catalogus van alle pictogrammen, symbolen, 
plannen en schema’s die Mullican sinds de jaren zeventig 
heeft gemaakt, als de wegwijzers in zijn werk. De vellen wer-
den, conform de frottagetechniek, geplaatst op houten 
matrijzen en met potlood ingekleurd, zodat het reliëf  in het 
hout tekeningen zichtbaar maakt. Het effect is wild, toeval-
lig en onregelmatig, wat de systematiek relativeert, maar 
wat ook gedrevenheid uitstraalt, en arbeidsintensiteit.

Volgens de zaalgids nog in dezelfde ruimte, maar in realiteit 
een eind verderop, bevinden zich meer van dergelijke reek-
sen, al dan niet als editie gereproduceerd. Notating the 
Cosmology (2008) bestaat uit 123 pagina’s ruitjespapier, 
losgescheurd uit notitieboekjes, waarop Mullican tussen 
1973 en 2008 aantekeningen maakte. Vaak gaat het om 
krabbels of  schetsen waarmee een onvatbaar fenomeen 
haast karikaturaal eenvoudig wordt geportretteerd. ‘D E A 
T H’, zo staat er laconiek onder een gearceerde schim in een 
rechthoek; ‘de hendel van het lot die mijn leven contro-
leert’, is het bijschrift onder een tekening van een schake-
laar, een smalle kegel met bovenaan een bolletje.
 In een lagergelegen kamer zijn video’s verzameld van per-
formances die Mullican gaf  onder hypnose: een dokter 
brengt hem in een trance, waarna hij, als onder invloed van 
drugs, de controle over zijn gedachten, uitspraken en bewe-
gingen deels verliest. Dat verschilt op het eerste zicht van 
ander werk, maar het gaat ook hier om het uitlokken van 
een conditie waarin het bestaan en de wereld als zinvol wor-
den ervaren. Over een performance in Tate Modern vertelde 
de altijd spraakzame Mullican tegen Koen Brams en Dirk 
Pültau in De Witte Raaf nr. 143: ‘Mijn schedel voelde gigan-
tisch aan, en ik kon er allerlei associaties van taal, plaats en 
mensen in gewaarworden. Er waren er miljoenen, allemaal 
in een lineair patroon en ik had alles onder controle. Ik kon 
van het ene verband naar het andere overgaan en inzichten 
verwerven in de gevolgen van elke handeling die we stellen.’ 
Volgens Walter Benjamin is gelukkig zijn jezelf  ervaren 
zonder te schrikken; binnen het oeuvre van Mullican valt 
geluk samen met de ervaring van de wereld als een zinvol en 
samenhangend geheel, waardoor er geen reden meer is om 
nog angst te voelen bij het besef  van je eigen existentie.
 Het kroonstuk van Representing the Work is het werk, in de 
voorlaatste zaal, met dezelfde titel. Het wordt voor het eerst 
getoond, en het is een explicitering, of  een vervollediging, 
van wat Mullican al vaker deed, bijvoorbeeld in 88 Maps. 
Op 64 lakens – het textiel waarin we gehuld zijn als we sla-

Figures on a Ground. Perspectives on Minimal Art
Fondation CAB, Brussel, 2020, foto Loa Pertsowsky

Matt Mullican. Representing the Work, met 88 Maps, 2010
MAC’s, Grand Hornu, 2020, foto Philippe De Gobert

P/////AKTPOOL 
Laura Hogeweg part. 3/3
& David Grønlykke part. 1/3 

6 Sep. – 11 Oct. 2020
Thu – Sun, 14 – 18 hrs

Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

Opening 7 Nov. 20 – 24 hrs
8 Nov. – 13 Dec. 2020

Ieva Kraule-Kūna & Elīna Vītola
The Space Conductors Are 
Among Us p.4

P/////AKTPOOL 
David Grønlykke part. 2/3  

Stephan Blumenschein
The Space Conductors Are 
Among Us p.3
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LLS PaleisLLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp

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

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

DIE BADEWANNEN VON KALDEWEI 
(Teil 1)
Ken VerhoevenKen Verhoeven

until 18/10
finissage: 18/10, 16:00 + presentatie editie 
en DAGBLAD#11

(ALL OF THE TIME)
Jivan van der EndeJivan van der Ende

31/10 tijdens Antwerp Art Nocturne 
12:00–21:00

Affiniteiten#3
Charline Tyberghein •• Dennis Tyfus // Charline Tyberghein •• Dennis Tyfus // 
Elly Strik & Koen TheysElly Strik & Koen Theys

08/11–20/12
Opening: 08/11, 15:00

MiddelheimMiddelheim
museummuseum

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

www.middelheimmuseum.be
tue–sun

sept: 10:00–19:00 octmarch: 10:00–17:00
april: 10:00–19:00 mayaug: 10:00–20:00

Collection Pavilion
In focus: Berlinde De BruyckereIn focus: Berlinde De Bruyckere

26/09–21/02/21
Public Figure #1
Tramaine de SennaTramaine de Senna

Stadspark Antwerp
until 18/04/21

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

www.axelvervoordtgallery.com 
sat, 11:00–18:00

Selfportraits/Cose che incantano
Ida BarbarigoIda Barbarigo

t/m 18/10
Extended: Group exhibition: 
 Writing  Beyond

16/05–18/10
Showcase Bosco SodiShowcase Bosco Sodi

20/09–17/10
Hyongkeun YunHyongkeun Yun

21/10/2020–09/01/2021
Opening: 21/10

KimsoojaKimsooja
21/10/2020–09/01/2021
Opening: 21/10

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

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

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

Double Takes
Marlene DumasMarlene Dumas

until 10/10
Coloured Cones
Michaël BorremansMichaël Borremans

28/10–19/12
Le Monde à l’Envers
Patrick Van CaeckenberghPatrick Van Caeckenbergh

28/10–19/12

CorridorCorridor
Leopoldstraat 55

www.corridorgallery.be
fri–sat, 13:00–18:00 

(and by appointment) 
nomaade altaars
Charlemagne PalestineCharlemagne Palestine

until 18/10
Perfect Makeshift
Lois Weinberger Lois Weinberger 

26/10–27/11

Keteleer Keteleer 
 Gallery Gallery

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

www.keteleer.com
wed–sat, 10:00–18:00, sun, 12:00–18:00

Old Masters
Luca MonterastelliLuca Monterastelli

Until 18/10
Lick Gin
Thomas KratzThomas Kratz

Until 18/10
Rebekka LöfflerRebekka Löffler

24/10–29/11

KETELEER | BremdonckKETELEER | Bremdonck
Bredabaan 93, BrasschaatBredabaan 93, Brasschaat
Stephan BalkenholStephan Balkenhol

19/09–15/11

Eva Steynen.Eva Steynen.
DeviationDeviation((ss))

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

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

(and by appointment) 
starbuck
Johannes Ulrich KubiakJohannes Ulrich Kubiak

until 31/10
POSITIONS BERLIN ART FAIR
Patrick Keulemans, Johannes Ulrich Patrick Keulemans, Johannes Ulrich 
Kubiak, Fred Michiels, Jan VerbruggenKubiak, Fred Michiels, Jan Verbruggen

10/09–13/09
CANON 
Benoît Félix invites Jesse Cremers, Lore Benoît Félix invites Jesse Cremers, Lore 
Smolders, Alice Janne, Atelier Pica PicaSmolders, Alice Janne, Atelier Pica Pica

14/11–20/12

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp 
 +32 (0)3 237 11 27

 +32 (0)475 44 11 27
contact@gms.be

www.gms.be
tue, thu, fri 10:0018:00

(and by appointment) 
SHORT MEMORY
Lili Dujourie, HansPeter Feldmann, Lili Dujourie, HansPeter Feldmann, 
Douglas Gordon, On Kawara, Douglas Gordon, On Kawara, 
Richard PrinceRichard Prince

Curator: Ory Dessau
Until 20/10

Giovanni Anselmo, stanley brouwn, Giovanni Anselmo, stanley brouwn, 
Marion MöllerMarion Möller

19/11–08/01/2021

AntwerpAntwerp
ArtArt
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pen en dromen – vat Mullican zijn bezigheden samen. Elk 
laken is een hoofdstuk, met een raster van afbeeldingen – 
foto’s van performances of  installaties, of  reproducties van 
werken, zoals de computertekeningen van een virtuele stad 
uit het begin van de jaren negentig, of  de pictogrammen om 
de wereld op te delen in ‘sectoren’, zoals de natuur, de kun-
sten, communicatie en het subjectieve denken. De lakens 
worden niet chronologisch gepresenteerd, en vormen twee 
smalle, parallelle gangen. Ook Representing the Work krijgt 
zelf  een ‘paneel’ toebedeeld, als een laken met daarop alle 
64 andere lakens – een mise en abyme die aangeeft dat hier 
toch een pas op de plaats wordt gemaakt, alsof  er iets wordt 
afgesloten of  afgerond. Het verschil met eerdere terugblik-
ken of  verzamelingen is dat Mullican explicieter – en zelfbe-
wuster – optreedt als historicus, of  als curator van zijn 
eigen oeuvre. Het is alsof  hij uit zijn rol stapt, een punt 
plaatst, en afstand neemt – van zijn bezigheden, maar ook 
van de hoop, of  is het de vrees? – dat er uiteindelijk toch één 
subjectief  systeem zal worden gevonden, als was het een 
vaccin tegen de moderniteit, waarin de gehele mensheid 
zich kan vinden. Christophe Van Gerrewey

p Matt Mullican. Representing the Work, tot 18 oktober in 
MAC’s, Site du Grand-Hornu, Rue Saint-Louise 82, Hornu.

Biënnale van de schilderkunst. Binnenskamers. Op 
een pancarte bij de installatie Letters to the Reader (2014-
2017) schrijft Walid Raad: ‘Tijdens een bezoek aan het 
recent geopende museum van moderne kunst in Beirut, 
stelde ik met grote verbazing vast dat de meeste tentoonge-
stelde schilderijen geen schaduw hadden. […] Maar eigen-
lijk had ik toen al kunnen weten dat de schaduwen niet ver-
dwenen of  vernietigd waren: ze hadden simpelweg hun 
interesse verloren in de muren waaraan ze moesten han-
gen.’ Vier metershoge panelen van Letters to the Reader 
staan als dominostenen in Museum Dhondt-Dhaenens 
opgesteld. Elk paneel lijkt op een hoek (wand, plint en vloer) 
die uit een interieur – misschien van een museum – werd 
weggeknipt. In werkelijkheid zijn het eenvoudige mdf-pla-

ten, in een andere kleur geschilderd; de onderste delen zijn 
betimmerd met een lambrisering of  een plint. Daar nog 
eens onder volgt een bekleding met gedetailleerd inlegwerk 
van hout of  steen, waarmee tegels of  parket in volmaakt 
renaissanceperspectief  worden uitgezet. Op ooghoogte, 
waar normaliter een schilderij zou hangen, zijn – à la Lucio 
Fontana – grillige incisies gemaakt die de trompe-l’oeil van 
diepte en materialiteit tenietdoen, maar tegelijk een nieu-
we, onpeilbare binnenruimte openen. Het zijn, opnieuw in 
de woorden van Raad, ‘schaduwachtige vormen – als een 
soort magneten – in de hoop dat ze rusteloze schaduwen 
zullen aantrekken’. Met het werk thematiseert Raad de 
complexe zoektocht naar een eigen stem voor de Arabische 
kunstwereld, waar in het laatste decennium vooral satellie-
ten van grote westerse musea de deuren openden. In het 
kader van de biënnale van de schilderkunst gaan Raads lege 
museuminterieurs in gesprek met andere stemmen uit de 
schilderkunst die hun schaduwen ‘binnenskamers’ zoeken.
 Het betreft inmiddels de zevende editie van deze biënnale, 
die wederom georganiseerd is door de drie regionale musea 
van de Leiestreek – Museum Dhondt-Dhaenens (MDD), het 
Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel) en het Roger 
Raveel Museum (RRM). Met Binnenskamers spitsen ze zich 
toe op ‘het interieur binnen de traditie van de kunstgeschie-
denis’. Enerzijds vormt het interieur de omkadering van een 
verhaal en wordt het gekenmerkt door intimiteit en gebor-
genheid, anderzijds veronderstelt het ook een ‘buiten’. Deze 
wisselwerking past alvast wonderwel bij de architectuur 
van Dhondt-Daenens, waar de buitenwereld slechts door 
smalle glazen ramen in de hoeken van het gebouw binnen-
dringt. Directeur Antony Hudek selecteerde werken die 
onzichtbare structuren achter onze noties van intimiteit 
blootleggen. 
 Op Louis Thevenets De rode kast (1915) wordt een huise-
lijk tafereel met dressoir, twee broden en een fles wijn gedo-
mineerd door een Christusportret dat het oud-Byzantijnse 
tweevingerkruisgebaar maakt: een verwijzing naar zijn 
dubbele – menselijke en goddelijke – natuur. Een open-
staande lade, een handtas en een wandelstok aan de kap-
stok suggereren uitwegen naar buiten.

Marie-Fleur Lefebvres Braguette (2020) verwijst naar het 
gelijknamige zestiende-eeuwse kledingstuk dat, als voorlo-
per van de broekklep, de mannelijke schaamstreek bedekte 
maar ook accentueerde. Een viering van viriliteit is haar 
versie allerminst: een breekbaar doorschijnend vlies hangt 
vanaf  het plafond naar beneden en vult de opening van een 
openstaande rits. Ook andere werken rekenen af  met bur-
gerlijke verwachtingen van decorum en gezelligheid, zoals 
het subversieve Naakt met goudvissen (1928) van Gust De 
Smet, de schilderijen van banale maar ook bedreigende 
interieurs van Mamma Andersson, of  de semiotisch gelaag-
de salons van Njideka Akunyili Crosby.
 Voor de selectie in het mudel nam conservator Wim 
Lammertijn de discrepantie tussen representatie en intimi-
teit in portretkunst als uitgangspunt. De tentoonstelling 
opent met Dame aux cheveux rouges, vue de profil collier d’or 
avec émeraude ronde (s.d.) van Jan Van Beers. Het schilderij 
toont de blote rug en schouders van een vrouw die opzij 
kijkt. Een smaragd schittert op de zachte huid van haar nek. 
In de societykunst van Van Beers, met rijkelijk gedecoreerde 
interieurs en exclusieve juwelen en kostuums, valt de deca-
dente levensstijl van de geportretteerden meteen op. Zijn 
werken krijgen een hedendaagse pendant in de glossy, met 
epoxy bestreken panelen van Sarah De Vos, zoals I’ll let you 
be in my dreams if  I can be in yours (2019), waarop een licht-
roze zijden blouse verleidelijk een beetje openvalt. Het mij-
merende Portrait de madame Claus (1900) wordt gecombi-
neerd met de fauvistisch gekleurde selfies van Joëlle Dubois. 
Ondanks de hoge kwaliteit van veel individuele werken – 
zoals het kleine Zelfportret (1874) van Emile Claus, Bendt 
Eyckermans’ De vergissing (2019), dat een achteloos armge-
baar afbeeldt, of  de granieten USB-stick 32GB (2018) van 
Olga Federova – vervalt de tentoonstelling al te vaak in een 
schoolse en soms zelfs drammerige herhaling van woord en 
wederwoord tussen de eigen historische collectie en werk 
van hedendaagse kunstenaars.
 In het Raveelmuseum maakte curator Melanie Deboutte 
het hoofdgebouw volledig vrij voor de biënnale. Met sculptu-
ren als Kamer III (1985) van Jan Vercruysse of  Between Black 
and Pink (1986) van Lili Dujourie waagt Deboutte zich het 
verste weg van het medium schilderkunst, maar ze blijft op 
veilig terrein door hoofdzakelijk gevestigde namen te kiezen, 
zoals Chantal Akerman, Jean Brusselmans, Raoul De Keyser, 
René Daniëls, Philippe Van Snick en Jean-Marc Bustamente. 
Dat belet niet dat er ook wonderlijke ontdekkingen te doen 
zijn, zoals Raveels Kaarters (1965-70) en Interieur met rood 
vierkant (1967), die Deboutte uit het archief  opdiepte. 
Dankzij een beheerste selectie van dertien kunstenaars 
wordt dit deel van de biënnale geen kakofonisch kunstsalon. 
Zo is er een volledige ruimte beschikbaar voor de reusachtige 
tunieksculptuur Freedom to think of  things in themselves 
(2020) van Valérie Mannaerts – een voodoopop uit canvas, 
tule en borduursels die ze speciaal voor het RRM creëerde. 

Matt Mullican. Representing the Work 
MAC’s, Grand Hornu, 2020, foto Philippe De Gobert

Biënnale van de schilderkunst. Binnenskamers 
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 2020, foto Rik Vannevel 

Biënnale van de schilderkunst. Binnenskamers
Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie, 2020, foto Dirk Pauwels

Louis Thevenet, De rode kast, 1915
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, foto Guy Braeckman 
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18 september - 17 oktober 
Walter Leblanc Foundation

Openingsuren: 
ma > za 10:00 - 17:00

Walter Leblanc Foundation
Gentsesteenweg 1118

1082 Bru1082 Brussel
www.walterleblanc.be

WALTER LEBLANC
KEISUKE MATSUURA:
RESONANCE

#expoDanserBrut

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 
BRUSSEL

PALAIS DES BEAUX-ARTS 
BRUXELLES

CENTRE FOR FINE ARTS
BRUSSELS

Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel/Bruxelles
+32 2 507 82 00 · bozar.be

MUSEUM 
DR. GUISLAIN 

GENT
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

+32 9 398 69 50 · museumdrguislain.be
Vzw Museum Dr. Guislain, 

Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent 
Ondernemingsnummer: 0893866084 / RPR Gent

Copyright : Valeska Gert, Tanzerische Pantomimen, 1925, filmstill. D.R. Centre National de la danse CN D — Poster : Dooreman
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De insteek van de biënnale van de schilderkunst – een 
naam die verkeerde verwachtingen kan scheppen – werd 
door de vorige directeur van MDD, Joost Declercq, ooit 
omschreven als ‘een subjectief  onderzoek naar een aantal 
sporen die de schilderkunst de laatste honderd jaar heeft 
gevolgd’. Deze ‘sporen’ worden, ook in deze editie, opge-
zocht binnen thema’s die de collecties toelaten om aanslui-
ting te vinden bij hedendaagse kunst – een aanpak die stil-
aan op zijn grenzen botst. Iemand zal een nieuwe manier 
moeten bedenken om de schaduwen van de schilderkunst 
te vangen. Birgit Cleppe

p Biënnale van de schilderkunst. Binnenskamers, tot 18 okto-
ber in Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, Deurle; 
Museum van Deinze en de Leiestreek, Lucien Matthyslaan 
3-5, Deinze; Roger Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, 
Machelen-aan-de-Leie.

Gregor Schneider. Tote Räume. West Den Haag toont, 
voor het eerst in Nederland, een representatieve selectie van 
een van de interessantste kunstenaars van dit moment. Het 
werk van Gregor Schneider (1969) – dat gestalte krijgt in 
sterk uiteenlopende vormen, materialen en technieken – 
roept gevoelens op van vervreemding en angst; het herin-
nert aan het existentialisme van enkele generaties terug.
 Verschil in referentiekader leidt tot verschil in waarne-
ming: die gedachte behoort tot de kern van Schneiders the-
matiek. Interrogation Room (2006), gesitueerd in de kelder, 
is een witte, taps toelopende ruimte, met op de korte zijde 
een spiegel in de vorm van een raam. Rechthoekige wand-
borden, eveneens wit, vormen de enige bekleding in het ver-
der kale vertrek. Beetje bij beetje krijg je greep op de ruimte 
en krijgt de ruimte greep op jou, zeker wanneer tot je door-
dringt dat deze kamer een verhoorkamer van de 
Amerikaanse militaire gevangenis in Guantánamo Bay 
voorstelt. Schneider ‘reconstrueerde’ Gitmo’s geluiddichte 
gangen, isolatiecellen en verhoorkamers eerder al in de 
spraakmakende totaalinstallatie Weiße Folter (2007) – de 
benaming van een psychische martelmethode waarbij de 
gevangene langdurig geïsoleerd wordt in een lege, helwitte, 
geluiddichte ruimte; de afwezigheid van zintuigelijke prik-
kels moet de gedetineerde breken. 
 Schneiders Interrogation Room bevindt zich nu in een door 
Marcel Breuer ontworpen gebouw, dat van 1959 tot 2018 
dienstdeed als Amerikaanse ambassade. De geschiedenis 
van het gebouw intensiveert zijn ‘politieke’ werken, onder 
meer Cube Venice (2005), een niet uitgevoerd ontwerp voor 
een Ka’aba op het San Marcoplein in Venetië. De gevarieerde 
lay-out van de voormalige ambassade leent zich bijzonder 
goed voor Schneiders continue poging om de waarneming 
en ervaring van de toeschouwer te manipuleren. Deuren en 
drangers van de kleine kantoorruimtes op de eerste verdie-
ping, waar het door hem en curator Marie-José Sondeijker 
uitgezette parcours begint, zijn voor de gelegenheid terug-
geplaatst zodat elke kamer een afgesloten ruimte wordt. Het 
zijn ‘dode ruimtes’, ontdaan van hun oorspronkelijke func-
tie, en juist daarom buitengewoon geschikt om er 
‘Schneider-ruimtes’ van te maken. Een boekje met looprou-
te en beschrijving van de werken dient als gids. Voor de rest 
is de bezoeker op zichzelf  teruggeworpen, want de kunste-
naar heeft bepaald dat de route solo moet worden afgelegd: 
een confronterende ervaring.  
 Wat achter de deuren wordt aangetroffen varieert van 
fotoregistraties van Schneiders projecten tot driedimensio-
naal werk, zoals bouwelementen, kamers, figuren en objec-
ten. Het parcours opent met een jeugdwerk. Begraben uit 
1984 – Schneider was 15 jaar oud – registreert hoe de kun-
stenaar in een open veld een gat graaft, erin kruipt en het 
daarna weer dichtgooit. De dood in al zijn facetten zal hem 
nooit meer loslaten. Paradies (2000) is een matras bevlekt 
met lichaamssappen: het zouden residuen zijn van 
‘auto-erotische fantasieën’. Zwillingstochter (no.1+2) uit 
2008 bestaat uit twee identieke, liggende meisjesfiguren, 
van hoofd tot knieën met een plastic zak bedekt. Schneider 
zet vaker verdubbeling in – ook los van dit schokkende beeld 
– om de waarneming en het denken te ontregelen. Zo richt-
te hij voor het videowerk Die Familie Schneider (2004) twee 

identieke rijtjeshuizen in Londen precies hetzelfde in met, in 
tweevoud (vertolkt door een identieke tweeling), een afwas-
sende moeder in de keuken en een masturberende vader 
achter een douchegordijn. Het formalistisch ogende 
Completely insulated boxes (1986) bestaat uit twee dezelfde 
kubussen van één kubieke meter. Ze zijn aan de binnenkant 
geluiddicht gemaakt. Is dat wat we niet zien toch van 
invloed op onze perceptie? Schneider denkt van wel. Hij stelt 
zich voor dat ‘in een van die verzegelde kisten een mens zou 
kunnen zitten, schreeuwend, en stervend, zonder dat 
iemand daar iets van zou merken’. Deze extreme uitdruk-
king van angst zou mogelijk ‘van binnenuit een effect bui-
ten de kist […] hebben’. De doorwerking van wat verborgen 
is – ook wat alleen gedacht kan worden – in de perceptie van 
het zichtbare is een terugkerend thema in Schneiders werk. 
 Al snel komt op de eerste verdieping Haus u r in beeld, 
Schneiders magnum opus. Een serie foto’s toont de jarenlan-
ge, ingrijpende verbouwingen van zijn privédomein, het 
woonhuis op Unterheydener Straße 12 in Rheydt, op het 
terrein van de loodfabriek van zijn familie. Van buiten oogt 
het als een normaal huis, maar binnen blijft van die indruk 
niets over: kamers in kamers, ramen die geen vensters zijn, 

deuren idem dito, enzovoorts. Op de begane grond van West 
zijn videoregistraties van Haus u r te zien, alsook van de 
reconstructie op de Biënnale van Venetië in 2001, getiteld 
Totes Haus u r, waar Schneider internationaal mee doorbrak.
 De sfeer is op deze verdieping compleet anders: donkere, 
verbonden ruimtes waar Schneiders projecten op groot-
beeldvideo worden geprojecteerd rond enkele spaarzaam 
uitgelichte rekwisieten. De meeste aandacht krijgt 
Geburtshaus Goebbels (2014). In 2014 kocht Schneider, ver-
ontrust door het groeiende nationalisme en neonazisme in 
Duitsland, het geboortehuis van Joseph Goebbels, slechts op 
een steenworp afstand van Haus u r. Om de symboolwaarde 
van het huis te ontkrachten besloot hij het te ‘ontkernen’: 
hij haalde de binnenkant weg, alleen het lege karkas staat 
nog overeind; de geest van de nazitijd is verdreven. 
 In de labyrintische kelder onder de ambassade begint een 
zoektocht naar de ruimtes die Schneider heeft gecreëerd. 
Hier komt de essentie van zijn kunst het meest tot zijn recht. 
Naast Interrogation Room maken vooral Darkroom (2008) en 
Cryo-tank Phoenix 3 (2006) indruk. Darkroom is een zwak 
verlichte ruimte met wanden van stalen platen (een ruimte 
die soms bij wijze van performance wordt bevolkt door een 

Gregor Schneider. Tote Räume met Zwillingstochter (no.1+2), 2008
West Den Haag, Den Haag, 2020 © Gregor Schneider

muzee.be 

Een meditatieve wandeling 
doorheen de collectie, 
van Baloji tot Van Severen.

19.09.20 
——  3.01.21

Gregor Schneider, Interrogation Room, Rheydt, 2006
© Gregor Schneider

Gregor Schneider, Life action: Begraben, Liedberg, 1984
© Gregor Schneider
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Dorota Jurczak & Wobbe Micha 12 september t/m 18 oktober 2020 Galerie Mieke van Schaijk 
gehost door het Blauwe Paviljoen, Zusters van Trierstraat 8, 5211 ZT ‘s-Hertogenbosch  
+31 (0)623 69 01 89 info@miekevanschaijk.nl open: vrijdag en zaterdag 13–18 uur, zondag 
van 13–17 uur én op afspraak www.miekevanschaijk.nl

        MIDNIGHT     SANDRA MUJINGA

20.9. - 13.12.2020

Vleeshal, Markt 1, Middelburg
      Open: wo-vr 13:00-17:00 & 
                               za-zo 11:00-17:00         
                           vleeshal.nl
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groep naakte zwarte mannen). Het werk doet denken aan de 
darkrooms uit de homoscene, maar ook, zeker in de context 
van de tentoonstellingslocatie, aan zogenoemde black sites: 
geheime gevangenissen van de CIA. Cryo-tank Phoenix 3 is 
een replica van een cryonische tank waarin bevroren licha-
men opgeslagen worden met als doel ze weer tot leven te 
wekken. Phoenix verwijst naar de mythische vogel die keer 
op keer uit zijn as herrijst. Via Cold Storage Cell (2007) en U 
R 42 B, Doppelgarage (2003) vindt de bezoeker ten slotte zijn 
uitweg uit de kelder, om weer in de realiteit te belanden.

Schneiders kunst werpt de toeschouwer terug op zichzelf. 
Zijn suggestieve en soms verontrustende beelden dwingen 
je tot nadenken over de relatie tussen de realiteit en de vaak 
onzichtbare krachten die op de ervaring van die realiteit 
inwerken. Het is glamourloos werk, recht voor zijn raap, 
onsmakelijk soms. Dit overzicht uit ruim dertig jaar ‘driedi-
mensionaal en concreet denken’ biedt een ervaring om niet 
snel te vergeten. Mieke Rijnders 

p Gregor Schneider. Tote Räume, tot 6 december in West Den 
Haag, Lange Voorhout 102, Den Haag. 

Danielle Dean. Continental Private Road. De curieuze 
geschiedenis van Fordlândia vormt de belangrijkste inspira-
tiebron voor Danielle Deans recente werk. Fordlândia was 
een rubberplantage in het Braziliaanse regenwoud, gesticht 
in 1928 door de Amerikaanse industrieel Henry Ford om de 
aanvoer van rubber voor de productie van autobanden vei-
lig te stellen. Een complete stad werd in bouwpakketten naar 
het Amazonegebied verscheept: woningen, bedrijfshallen, 
zelfs een watertoren. Het project werd een fiasco. Niemand 
had verstand van tropische landbouw: met de aanplant van 
rubberbomen ging alles mis. Managers bezweken aan mala-
ria. Lokale arbeiders werden gedwongen te werken in de ver-
zengende middaghitte. Vrouwen, alcohol, sport en andere 
zaken die het leven de moeite waard maken, werden in de 
werkkolonie streng verboden. Zeer tegen hun zin kregen 
werknemers alleen voedsel uit blik te eten; er braken zelfs 
opstanden uit. De doodsteek voor de rampzalige onderne-
ming was de uitvinding van synthetisch rubber, die alle 
investeringen in één klap waardeloos maakte. 
 Centraal in Deans tentoonstelling prijkt een reproductie 
van een tijdschriftadvertentie van Ford uit 1965. Ze toont 
een elegante, witte dame naast een fonkelnieuwe Lincoln 
Continental, geparkeerd op een privélaan in een parkachtige 
omgeving. De reclamefoto vormt het uitgangspunt voor een 
animatiefilm, waarin de achtergrond de hoofdrol heeft. De 
camera begeeft zich voorbij het bordje ‘private road’ langs 
bomen met fraaie herfstkleuren. Goudgele bladeren dwarre-
len neer; vogels vliegen verschrikt op. Wanneer het begint te 
regenen, hoor je grote druppels kletteren op het bladerdak. 
Langzaam verandert het bos in een tropisch regenwoud, vol 
kleurige, exotische bloemen. Tot de bui voorbij is, en de jun-
gle weer de vorm aanneemt van een aangeharkt park – 
waarna de metamorfose zich opnieuw voltrekt.
 Het gaat in deze filmische ontrafeling van een advertentie 
niet zozeer om de auto als begeerlijk bezit (de verleidingstac-
tieken van reclame zijn genoegzaam bekend), maar om de 
verborgen connotatie van het bordje ‘private road’. In de 
film versmelt de oprijlaan in Noord-Amerika met de planta-
ge in Zuid-Amerika, locaties die beide behoren tot Fords 
imperium. De fabrikant kreeg van de Braziliaanse overheid 
een groot gebied tot zijn beschikking in ruil voor een klein 
percentage van de opbrengsten. Zo werd regenwoud pri-
véterrein. 
 Iedereen kan eigenaar worden – van land, van auto’s, 
van wat je maar wil; dat is de Amerikaanse Droom. Twee 
brieven, gedateerd 1930, uit het archief  van de Ford Motor 
Company gaan over vermeende diefstal van bedrijfseigen-
dommen. Dean heeft de brieven nagetekend, fotografisch 
uitvergroot en afgedrukt op twee doeken. Ze hangen in de 
ruimte als reclamebanieren in een showroom. Zo kunnen 
we lezen dat ene A.F. Braga brisante informatie over mal-
versaties van Ford te koop aanbiedt. De tweede brief, afkom-
stig van het management, diskwalificeert de klokkenluider 
als een dief  en een oplichter.
 In een tweede, nog onvoltooide, animatiefilm op een flat-
screen, legt de kunstenaar een relatie tussen de productie-

Gregor Schneider, Ur 8, Total isolierter toter Raum, Giesenkirchen,  
1989-90 © Gregor Schneider

Gregor Schneider. Tote Räume met U R 42 B, Doppelgarage, 2003
West Den Haag, Den Haag, 2020 © Gregor Schneider

Danielle Dean. Continental Private Road
1646, Den Haag, 2020, foto Jhoeko

SHORT MEMORY 

Lili Dujourie

Hans-Peter Feldmann

Douglas Gordon

On Kawara

Richard Prince

Curator: Ory Dessau

opening 12.09.2020 by appointment
exhibition from 15.09 until 20.10.2020
open tuesday, thursday, friday 
from 10 am – 6 pm 
or by appointment

Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14, 2000 Antwerp
tel +32 (0)3 237 11 27 
mob +32 475 44 11 27 
contact@gms.be  www.gms.be
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MUSEA
BRUGGE

EXPO SINT-JANSHOSPITAAL 

MUSEABRUGGE.BE 
#MUSEABRUGGE
#MEMLINGNOW

MUSEA
BRUGGE

Volg Hans, influencer  
over de eeuwen heen.

01/10 /2020 
— 01/02/2021

MEMLING  
NOW

Hans Memling, één van belangrijkste schilders in het Bourgondische Brugge, maakte voor het middeleeuwse Sint-Janshos-
pitaal verschillende schilderijen, waaronder het wereldberoemde Ursulaschrijn. Door de eeuwen heen heeft Memlings 
werk kunstenaars geïnspireerd. Deze tentoonstelling illustreert hoe zijn schilderijen zelfs doorwerken tot vandaag:  in werk 
van Joseph Kosuth, van de Iraanse schilder Aydin Aghdashloo en in de triptieken van de Afro-Amerikaanse schilder Kehinde 
Wiley.  Landgenoot David Claerbout en de Syrisch-Amerikaanse Diana Al-Hadid creëerden voor deze tentoonstelling nieuw 
werk in dialoog met Memlings schilderijen uit de eigen collectie en twee uitzonderlijke bruiklenen uit Musée Jacquemart- 
André (Parijs) en van de King Baudouin Foundation United States.
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methoden van Ford, Disney en Amazon. De wat springerige 
montage van archief foto’s, YouTube-filmpjes en 
screenshots is beslist voor verbetering vatbaar. We maken 
kennis met Mechanical Turk, het uitzendbureau van 
Amazon dat dagelijks tienduizenden digitale klusjes aan-
biedt aan thuiswerkers over de hele wereld. Het gaat om 
taken die mensen nog altijd beter en sneller kunnen uitvoe-
ren dan computers, van het rubriceren van hotelfoto’s tot 
het identificeren van gebeurtenissen in video’s. Terwijl de 
lijsten van klusjes en bijhorende vergoedingen over het 
scherm rollen, stellen enkele thuiswerkers zich voor. Een 
jonge Amerikaanse onderwijzeres stelt zich beschikbaar 
omdat ze niet rond kan komen van haar karige salaris. Een 
Indiase student met laptop op schoot biedt aan om bij 
gebrek aan kantoorruimte te werken vanuit zijn bed. Dan 
verschijnen er tekenfilmbeelden van een bos. Een voice- 
over vertelt hoe met behulp van de multiplane camera, ont-
wikkeld door Disney, het tekenfilmbeeld wordt opgesplitst 
in verschillende lagen die onafhankelijk van elkaar kunnen 
bewegen, zodat een suggestie van diepte ontstaat. Disney 
bewonderde de montagelijn die Ford in de auto-industrie 
had geïntroduceerd, en bouwde zijn innovatieve camera 
deels uit auto-onderdelen. Beide industriëlen stonden, ieder 
in hun branche, aan de wieg van de mechanisering van het 
productieproces, zoals Amazon de handel heeft veranderd 
door de ontwikkeling van e-commerce. De plantagewerkers 
van Ford genoten overigens even weinig rechtsbescher-
ming als de clickworkers van de techgigant. Kapitalisme en 
kolonialisme, benadrukt Dean, zijn twee kanten van dezelf-
de medaille. Beide berusten op de annexatie van ander-
mans land; van andermans arbeid – vooral op het zuidelijk 

halfrond. Dat was zo in de hoogtijdagen van Ford en zo is 
het nog altijd. 
 De tentoonstelling bestaat net als Disneys tekenfilmbeel-
den uit meerdere lagen. De buitenste laag is alleen zichtbaar 
vanaf  de straat: de ramen van de kunstruimte zijn beplakt 
met transparante foto’s van slaapkamers waar de ‘mecha-
nische Turken’ hun onderbetaalde werk verrichten. De 
foto’s laten zien dat privéruimte niet alleen deel van de 
openbaarheid is geworden, maar ook van de arbeidsmarkt. 
De middelste laag bestaat uit de frontale presentatie van de 
advertentiereproductie, de banieren en de videomonitor. De 
binnenste laag ten slotte is de donkere achterkamer, waar 
de eerdergenoemde animatie van het eindeloos transforme-
rende landschap wandvullend wordt geprojecteerd. Zijn de 
andere werken nogal feitelijk en droog, deze animatiefilm 
heeft iets hypnotiserends. Archiefonderzoek, hoe informa-
tief  ook, komt pas tot leven als het wordt wakker gekust 
door de verbeelding.  
 Met speelse associaties en kritische analyse laat Dean zien 
dat de digitalisering van nu niet veel anders is dan de mecha-
nisering van toen, althans, vanuit de werknemer bekeken. 
Net als de plantagewerkers van Ford strijden de thuiswerkers 
van Amazon voor betere arbeidsvoorwaarden. De 
Amerikaanse droom gaat nu eenmaal vaker niet dan wel in 
vervulling. Bezit van land en luxeauto’s lijkt, te oordelen aan 
de Ford-reclame, het privilege te zijn van een specifieke klasse, 
met een specifieke kleur. De Indiase thuiswerker maakt daar 
vooralsnog geen deel van uit.      Dominic van den Boogerd

p Danielle Dean. Continental Private Road liep tot 2 augustus 
in 1646, Boekhorststraat 125, Den Haag. 

Beeldmacht. Kunst van kritiek in tijden van TikTok. 
In 2018 zijn het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem 
gefuseerd tot één museum op twee locaties, met een nieuwe 
huisstijl en communicatiestrategie. Deze constructie kent 
een exploitatietekort, waarvoor de gemeenteraad begin dit 
jaar een eenmalige subsidie van 350.000 euro heeft ver-
strekt. Eerder liet het museum met een gemeentelijke bij-
drage van 50.000 euro onderzoek uitvoeren naar de juridi-
sche kosten voor het omzetten van de huidige 
arbeidsvoorwaarden in een museum-cao, waarmee het 
salaris van toekomstig personeel gekort zou kunnen wor-
den. Met deze situatie op de achtergrond wijdt het Frans 
Hals Museum een serie van drie tentoonstellingen aan 
institutionele kritiek.
 Beeldmacht, met de wat tendentieuze ondertitel Kunst van 
kritiek in tijden van TikTok, is het eerste luik en slaat een brug 
tussen institutionele kritiek en de wijze waarop kunst zich 
verhoudt tot een wereld die geformatteerd wordt door het 
digitale beeld. De aanvliegroute om dit punt te maken is 
complex. Werken uit de eigen collectie, van Tracey Emin, 
Andrea Fraser en Sarah Lucas, worden neergezet als voor-
bode op de wijze waarop kunstenaars zich tegenwoordig 
‘door middel van beelden’ verhouden tot de eigen positie, 
het kunstinstituut en de bredere kunstgeschiedenis. Waar 
de canonieke institutionele kritiek uit de jaren zestig en 
zeventig zich kenmerkte door het gebruik van ‘de taal van 
de bureaucratie’, zetten deze kunstenaars hun lichaam in. 
Nu de kunstwereld is opgegaan in een bredere visuele eco-
nomie zou de notie van ‘kritiek’ in het voetspoor van Emin, 
Fraser en Lucas zijn getreden: minder rechtlijnig, subjectie-
ver en met een grotere persoonlijke betrokkenheid.
 In het eerste deel worden werken getoond die de effecten 
van digitale beeldcirculatie en -manipulatie uitvergroten en 
tastbaar maken. Zo presenteert Flame (Manuel Gnam en 
Taslima Ahmed) reproducties van Kandinsky, Christopher 
Wool, Léger, Hirst en Rothko in exact hetzelfde formaat, 
zoals in de diavoorstellingsmodus op een computer. Verder 
aan bod komen onder meer door algoritmes bepaalde asso-
ciaties, de uniformisering van afbeeldingsformaten en com-
plottheorieën die wortelen in een flux van contextloze digi-
tale beelden.  
 De tussenstap die nodig is om institutionele kritiek te ver-
binden met het digitale beeld en sociale media, beslaat het 
grootste deel van de tentoonstelling. Beeldmacht onderzoekt 
hoe de autonomie van de kunst na de verschillende stro-
mingen van institutionele kritiek, onder invloed van een 
bredere beeldcultuur nog verder ‘verloren’ is gegaan. Het 
tweede en grootste deel toont recent werk dat verder ingaat 
op de relatie tussen kunst en maatschappij. Onder de titel 
‘B.V. Kunst’ zijn in dit deel kunstwerken opgenomen die hun 
verhouding tot andere industrieën expliciet maken. Het 
meest ambigue en daarmee ook meest geslaagde werk is een 
video van Nora Turato waarin ze, in één doorlopend shot, 
een vurige monoloog houdt terwijl ze door ruimtes van het 
Frans Hals Museum loopt die normaliter voor de bezoeker 
verborgen blijven. Haar tirade – rechtstreeks op de camera 
gericht – is ontleend aan de laatste scène van de door Netflix 
gedistribueerde film The Laundromat, waarin Meryl Streep 
de vierde muur doorbreekt en zowel zichzelf, haar karakter, 
als de oorspronkelijke klokkenluider van de Panama Papers 
vertolkt. De mix van authenticiteit en entertainment, van 
serieuze kritiek en jachtig geraaskal, duidt op de limieten 
van ontmaskering en kritiek in een rol als kunstenaar en 
performer.
 Andere werken in deze sectie zijn weliswaar scherp van 
toon en ontroerend, maar ze lijken niet door te dringen tot 
de kern van het probleem. Christine Wang baseerde het 
schilderij Death op videobeelden die tonen hoe de dakloze 
Charly Leundeu Keunang door politieagenten in Los 

Danielle Dean. Continental Private Road
1646, Den Haag, 2020, foto Jhoeko

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

Marcel Broodthaers, Pense-Bête. 
(Bruxelles), s.n., (1964)

Est.: €15000-17000

WORKS  
ON PAPER

Een nagenoeg perfect opdrachtexemplaar van Broodthaers’ ‘Pense-Bête’, een van de 40 exemplaren 
van ‘Pauvre Belgique’ of een van de 120 ex. van ‘Un jardin d’hiver’, een ravissant exemplaar van 
de ‘Blijde en Onvoorziene Week’ van Claus & Appel, de collectie Brouwn-uitgaven van wijlen 
Christian Kieckens, een van de 10 exemplaren op geschept papier van Bretons ‘Qu’est-ce que 
le surréalisme’ uit 1934, een exemplaar van de legendarische uitgave ‘Fin de Copenhague’ van 
Debord & Jorn of nog een quasi volledige set van het zeldzame surrealistische tijdschrift ‘Distance’...  
L’embarras du choix op deze live online veiling.  

& edit ions
KIJKDAGEN 5 tot en met 11 oktober van 10u tot 18u 
VEILING 15 OKTOBER
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GALERIE ONRUST
t/m 03/10

HEAT
Han Schuil

t/m 03/10

LIGHT AS A NEEDLE
Ina van Zyl

17/10 
Opening: 17/10

ELI CONTENT

SLEWE
t/m 10/10

NEW WORKS
Martin Gerwers

17/10–21/11

UND MIT ROT
Günter Tuzina

EENWERK
t/m 05/10

CHAE EUN RHEE 
PAINTINGS. FIRST SOLO IN EUROPE

10/10–10/11

J&B, ’The Divided Sate of America’
14/11–14/12

WOODY VAN AMEN
19/12–19/01/2021

KLAAS GUBBELS

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 31/10

WHAT’S LEFT?
Michael Landy

GALERIE VAN GELDER
t/m 14/10

TELL ME WHEN TO STOP
Henry Byrne (schilderijen en teksten)
met appropriated schilderijen van: 
Kimball Gunnar Holth, Nokukhanya Langa, Dustin Larsen, 
Angus Liao, Jacco Olivier, Ottokaji,  
Jochem Van Wijngaarden

GALERIE RON MANDOS
t/m 03/10

SLOW
Katinka Lampe

t/m 03/10 
Curated by Philipp Bollmann

LAYERS & TRACKS – THE HUMAN FIGURE 
IN THE DIGITAL AGE I
24/10–20/11 
Curated by Radek Vana and  
team Galerie Ron Mandos

BEST OF GRADUATES 2020

THE MERCHANT HOUSE
t/m 8/11 
Samengesteld door Marsha Plotnitsky

THE INDISPENSABLE EXPERIENCE OF ART — PART 2: 
BODY-IMAGE JITTERS

Wisselende groepstentoonstelling met werk van 
Dennis Oppenheim, André de Jong, Sylvie Bonnot, 
Mary Sue en Craigie Horsfield

15/10–18/10

ART FAIR: ART ON PAPER
TMH’s Super Drawings

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

woe–zat, 12:00–18:00 
zo, 12:00–17:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
Tijdens de zomer enkel open op afspraak. 

www.slewe.nl

Koninginneweg 176 A
062.299.87.72

don–zat: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19  

www.galerieonrust.nl 

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
do–za: 13:00–18:00 

(en op afspraak) 
www.andriesse-eyck.com
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Angeles wordt doodgeschoten. Het beeld is gekaderd als een 
Dropbox-bestand, met daarboven in zwierige letters: ‘On 
behalf  of  gentrifying artists…’ Er wordt een verband gelegd 
tussen kunstenaars, gentrificatie, politiegeweld tegen zwar-
te Amerikanen en de registratie daarvan; video’s van de 
moord leidden in 2015 tot #BlackLivesMatter-protesten. 
Hoewel het kunstwerk terechte connecties legt, blijft het 
zelf  buiten beeld. Wie profiteert van die aangekaarte ‘gen-
trificatie’? De kunstenaar, de galerie, het Frans Hals 

Museum? Door deze vragen onbesproken te laten, wordt het 
werk nog meer sinister en krijgt het een wrange nasmaak. 
 Ook B4 & After the Studio Pt. 1 van Tony Cokes is politiek 
zeer uitgesproken en tegelijk tandeloos. Slides met enkel 
tekst geven weer hoe daklozen eind jaren tachtig en begin 
jaren negentig werden verwijderd uit Tompkins Square 
Park in New York. Hierop volgen fragmenten van een ana-
lyse van socioloog Sharon Zukin, waarin wordt aangetoond 
dat kunstenaars actief  hebben bijgedragen aan de ontwik-
keling van industriële panden in SoHo tot luxueuze lofts. De 
totale negatie van het beeld, door alleen tekst, kleurvlakken 
en muziek te gebruiken, maakt het werk krachtig en als 
zodanig geeft het de dynamiek van gentrificatie scherp 
weer. Maar kan een kunstenaar het zich vandaag nog per-
mitteren om enkel een analyse van de verbanden tussen 
kunst en gentrificatie te geven? Die kritiek dreigt koket te 
worden als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen 
voor de eigen betrokkenheid in deze problematische con-
stellatie. 
 De tentoonstelling eindigt met werk van Emin, Fraser en 
Lucas uit de collectie van het Frans Hals Museum. Terwijl 
Fraser tot de usual suspects van de institutionele kritiek 
behoort, blijft onduidelijk wat het werk van de twee Young 
British Artists, Emin en Lucas, kan bieden om een genealo-
gie van institutionele kritiek – en hedendaagse variaties 
hierop – te schetsen. De zaaltekst poneert dat zij ‘beelden 
centraal stellen’ en ‘hun eigen lichaam gebruiken’, maar 
die uitleg is wel zeer generiek. 
 Beeldmacht stelt dat de groeiende persoonlijke betrokken-
heid van kunstenaars in hun kritiek op maatschappelijke 
fenomenen vraagt om een verbreding van de gangbare defi-
nitie van institutionele kritiek. Er valt echter ook een andere 
richting aan te wijzen, die juist losstaat van de nadruk op 
persoonlijke betrokkenheid. Zoals Craig Owens in ‘From 
Work to Frame, or, Is There Life After ‘The Death of  the 
Author’?’ (1985) bepleitte, biedt de verschuiving van de 
cultus van het (creatieve) individu naar een onderkenning 
van de externe waardesystemen en conventies van de 
kunst, de mogelijkheid tot een ‘materialistische culturele 
praktijk’. Het blootleggen van de sociale relaties die schuil-
gaan achter het kunstapparaat is het beginpunt om deze 
relaties te doorbreken en veranderen; de kritiek op het kun-
stapparaat moet productief  worden gemaakt. Het verband 
tussen kunst en gentrificatie, bijvoorbeeld, zou dan niet 
enkel worden getoond, maar worden ingezet om de situatie 
te veranderen. Een terugkeer naar subjectieve praktijken 
neemt de verkeerde afslag. Wanneer een kunstwerk of  een 
tentoonstelling – in het kader van institutionele kritiek – 
geen bewuste materiële consequenties heeft, blijft het 
slechts radical chic. Laurens Otto

p Beeldmacht. Kunst van kritiek in tijden van Tiktok liep tot 20 
september 2020 in het Frans Hals Museum, Grote Markt 
16, Haarlem.

Rachel Rose. Voor de solotentoonstelling van Rachel Rose 
(1986) in Lafayette Anticipations werden de verdiepingen 
van het negentiende-eeuwse industriële complex geconfi-
gureerd tot traditionele ruimtes, met dik tapijt bekleed. In 
tegenstelling tot de meer dynamische presentaties van 
onder meer Lutz Bacher (De Witte Raaf nr. 194), Atelier E.B 
en Hella Jongerius, werd geopteerd voor een klassiek ver-
loop langs een vaste route, dat een intensere zintuiglijke 
ervaring en verhoogd bewustzijn teweeg zou brengen. Het 
gebouw werd in 2018 door OMA getransformeerd tot een 
mobiele machine met flexibel in te delen platforms. De line-
aire opbouw van Roses tentoonstelling verlegt de aandacht 
van de architectuur naar de immersieve kwaliteiten van 

haar werk. Er ontstaat een contemplatieve, gedempte sfeer, 
passend bij het gewichtige uitgangspunt: wat maakt men-
sen tot mensen – en hoe wordt daarvan afgeweken?
 Verspreid over drie verdiepingen zijn vijf  video-installa-
ties en een reeks sculpturale werken te zien waarin Rose je 
meevoert langs de stadia van voor de geboorte tot voorbij de 
dood. In de eerste ruimte, donker en laag, staan eivormige 
sculpturen van steen en glas op gekunstelde sokkels. Rose 
maakte The Borns (2020) terwijl ze in verwachting was, en 
de sculpturen refereren letterlijk aan de prenatale fase: het 
begin van alles, ook van deze tentoonstelling. De vrees voor 
een al te evident chronologisch narratief  wordt echter snel 
weggenomen. The Borns fungeert niet zozeer als introduc-
tie, maar als synthese van alle fases die verderop aan bod 
komen. Rose behandelt leven en dood niet als rigide catego-
rieën, maar als fluïde concepten. Ook het materiaal waaruit 
de eieren zijn opgebouwd, verwijst naar simultaan opere-
rende temporaliteiten: van de geologische tijd van steenfor-
maties tot de industrieel gedefinieerde tijd van glas, een 
materiaal dat in enkele seconden tot een gladde vorm gego-
ten kan worden. Zo werpt dit eerste, van vitalisme door-
drongen werk, meteen de vragen op die ten grondslag lig-
gen aan Roses praktijk. Wat is leven? Wanneer begint het, 
en waar houdt het op?
 Ook het audiovisueel werk toont hoe het organische en 
het kunstmatige verstrengeld zijn. Zowel het leven als de 
kunst draaien rond de onontkoombaarheid van doodse 
leegte, en de pogingen om die op te vullen. De video Sitting 

over de toekomst en de 
kunstenaarsinitiatieven 
BOEK

Hoe spelen de kunstenaarsinitiatieven
in op een wereld in verandering? 

Hoe verhouden ze zich tot de
lokale gemeenschap?

Nu verkrijgbaar via clubsolo.nl

Nederlandse en Engelse versie 
Paperback, 208 pagina’s 
Vanaf 10 september 2020

Verkoopprijs in de boekhandel € 19,50 

tot 25 oktober 2020 € 17,50

Sarah Lucas, Self  Portrait with Fried Eggs, 1996
Collectie Frans Hals Museum

Christine Wang, Death, 2015
Foto Gert Jan van Rooij

Rachel Rose, Born, 2019
Courtesy van de kunstenaar, Pilar Corrias Gallery, Londen en Gavin 

Brown’s enterprise, New York/Rome, foto Andrea Rossetti
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Atelier Nelly & 
Theo van Doesburg

11 jul 20 – 12 jul 21
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Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres sont la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État.

A POEM THAT IS NOT OUR OWN

Villeneuve
d’Ascq
Frankrijk

www.musee-lam.fr

TGV®

BRUSSELS – LILLE

35 min.

Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat.

exposit ie

05 FEB.
↓

TOT
13 DEC. 2020

VERLENGD

VANDENHOVE
Souvenirs de Chine 
Belgische ingenieurs en dokters in 
China 1898-1908

Het reisverslag van François Nuyens

De fotocollectie Philippe en Adolphe 
Spruyt 
(i.s.m. Universiteitsbibliotheek 
Gent)

De verzameling Philippe en Adolphe 
Spruyt (i.s.m. STAM)

15 oktober – 14 november
do, vr, za 14u00 – 18u00

Reservatie is mogelijk: 
vandenhovecentrum@ugent.nl 

VANDENHOVE Centrum voor Architectuur & Kunst / UGent
Rozier 1, 9000 Gent  ;  www.ugent.be/vandenhove

Vandenhove 
centrum voor 
architectuur en kunst
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Feeding Sleeping (2013) staat zowel technisch als esthetisch 
in schril contrast met de recente high-end filmproducties 
van Rose. In een snelle, associatief  opgebouwde montage 
vermengt ze zelf  geschoten beelden van verveelde dieren in 
de dierentuin met found footage van medische labs waarin 
‘levensverlengende’ experimenten worden uitgevoerd. Of  
het nu gaat om een apathische ijsbeer of  om ingevroren 
mensen, alle onderwerpen in deze film verschijnen als 
‘natuurlijke machines’. Ze wringen zich in abstracte, gecon-
strueerde levensvormen; ze zijn dood maar levend, leeg en 
toch in beweging – gevoelloos, afgestompt.
 De dood is minder afgebakend dan we vermoeden, en die 
onbepaaldheid geldt ook voor andere levensfases: ze lopen 
in elkaar over. Prachtig is de animatiefilm Lake Valley uit 
2016, die de troebele overgang verbeeldt van kindertijd 
naar volwassenheid. Het perspectief  is dat van een ontroe-
rend sympathieke held, een fictief  wezen dat het midden 
houdt tussen een kat en een hond, en tussen een muis en 
een konijn. Het kindbeeld dat ontstond door de komst van 
het nucleaire gezin ten tijde van de industriële revolutie, 
impliceerde een duidelijk onderscheid met de volwassen-
heid. Rose hertekent de ervaring van de kindertijd als een 
onbegrensd, mysterieus terrein dat niet te herleiden valt tot 
één specifieke levensfase. 
 Op de tweede verdieping keert Rose met Wil-o-Wisp 
(2018) nog verder terug in de tijd, naar de agrarische revo-
lutie. Op de vloer worden beelden uit de film vervormd gere-
flecteerd in drie ovale bollen (Optical Eggs). Hoofdpersonage 
is de fictieve mysticus en genezer Elpsbeth Blake, in het zes-
tiende-eeuwse Engeland, waar op dat moment de overgang 
van feodalisme naar vroegkapitalisme plaatsgreep, en de 
daarmee gepaarde enclosure-beweging – de ‘omheining’ 

oftewel privatisering van gemene gronden. Het is ook de 
context van de heksenjachten, op vrouwen die zich verzet-
ten tegen deze vormen van primitieve accumulatie, en 
tegen de controle die over hun lichaam en voortplanting 
werd uitgeoefend. In Roses film verschijnt het Engelse land-
schap als bondgenoot van de vrouw, en als een wereld die 
aan niemand toebehoort: het landschap is zélf  in leven en 
verzet zich actief  tegen menselijke domesticatie.
 De hang naar esoterie en occulte impulsen, naar sjama-
nisme en animisme, ligt, tot vervelens toe, ten grondslag aan 
veel hedendaagse kunstenaarspraktijken, maar bij Rose fun-
geren alchemie, magie en spiritualiteit in de eerste plaats als 
referenties aan een oud kunsthistorisch thema: het besef  
van onze sterfelijkheid en hoe daarmee wordt omgegaan. 
Alchemisten zagen de wetten van de natuurlijke wereld als 
kneedbaar, zo schreef  Elvia Wilk in de catalogus van 
Palisades, Roses solotentoonstelling in de Serpentine Sackler 
Gallery in 2015. Als ‘geheime kunst’ werd alchemie, net 
zoals natuurgeneeskunde, lang als verdacht of  zelfs gevaar-
lijk beschouwd, maar de zoektocht naar het ‘levenselixer’, 
de heilige graal en sleutel tot onsterfelijkheid, wordt van-
daag voortgezet onder een nieuwe vorm, gedreven door een 
transhumanistisch vrijheidsideaal. Je kunt de nodige vragen 
stellen bij de mens-, wereld- en levensvisie die ten grondslag 
liggen aan dit nieuwe streven naar onsterfelijkheid, want 
het gaat om een zelf-geregisseerd evolutionair mensbeeld 
van een kleine groep geprivilegieerden. Niet zozeer het lot 
van de mensheid doet ertoe, als wel de vervulling van de nar-
cistische wens om je eigen biologisch materiaal te laten 
voortleven (denk aan Jeffrey Epstein die naast zijn hersenen 
ook zijn geslachtsdeel cryogeen wilde bewaren, zodat hij zijn 
DNA na de ‘dood’ verder door zou kunnen geven).

Waar de tentoonstelling aanvangt met de embryonale 
staat van leven, sluit Rose af  met een ‘buitenlichamelijke’ 
ervaring. Everything and More (2015) combineert een 
interview met astronaut David Wolf  over zijn ruimtereis 
met abstracte beelden van onbestemde vloeistoffen. Bij een 
vrouw die een kind in haar buik draagt, eist de zwaarte-
kracht zijn tol, daar kun je je iets bij voorstellen. Voor een 
astronaut die net is neergedaald op aarde is de gravitatie 
echter even onwaarschijnlijk als verpletterend. Er schuilt 
nederigheid in Wolfs onvermogen om zijn bovenzintuiglij-
ke ervaringen talig te maken. Net zoals de onbegrensdheid 
van het universum, de leegte van de dood of  de eindeloos-
heid van het eeuwige leven, ontsnappen ze aan elke poging 
tot representatie, menselijk begrip of  controle. Dat besef, 
en de nederigheid die dit afdwingt, zal de mens, zo toont 
Rose, echter niet hinderen om onvermoeibaar pogingen te 
blijven ondernemen om de grenzen van het menselijk 
bestaan te doorbreken.   Laura Herman
 
p Rachel Rose liep tot 13 september in Lafayette Anticipations, 
9 Rue du Plâtre, Parijs.

Publicaties
Critique in Practice: Renzo Martens’ Episode III: 
Enjoy Poverty. Ruim tien jaar na het verschijnen van 
Episode III: Enjoy Poverty (2008) bundelt dit boek een dertig-
tal artikelen over deze spraakmakende film. Charles Esche, 
directeur van het Van Abbemuseum, wekt in het voorwoord 
de indruk dat we te maken krijgen met een herhaling van de 
gekende stellingnames: voor- en tegenstanders van de film 
dienen elkaar van repliek in een poging tot een besluit te 
komen. Toch lijkt de ambitie van deze uitgave om, met Enjoy 
Poverty als casus, verder te denken over de verhouding tus-
sen hedendaagse kunst en economische uitbuiting. Hoe 
kan kunst meer doen dan medeplichtigheid erkennen? De 
wens om die vraag te beantwoorden, vindt weerklank in 
zowel de titel als de opzet van het boek. 
 De publicatie is ingedeeld in drie secties. Het eerste en 
meest omvattende deel is een verzameling eerder versche-
nen stukken waarin zowel positieve als negatieve reacties 
op de film aan bod komen. Voor een aanzienlijk deel van 
kunstminnend Nederland en België behoeft Enjoy Poverty 
geen introductie, maar de eerste zeventien bijdragen bieden 
ruimschoots de mogelijkheid om zich vertrouwd te maken 
met de film: een witte kunstenaar reist naar het hart van 
Congo om plantagearbeiders te vertellen dat foto’s of  film-
beelden van armoede hun meest waardevolle exportpro-
duct zijn. De plantagearbeiders worden uitgebuit omdat 
hun ‘middelen’ hen worden ontnomen en de ‘opbrengst’ 
van hun armoede enkel westerse journalisten en kranten 
toekomt. Tegelijkertijd demonstreert de film medeplichtig te 
zijn aan die uitbuitingsrelatie: ook Enjoy Poverty profiteert 
– zoals veel geëngageerde kunst – van de verbeelding van 
armoede, en is eveneens exclusief  voor een westers publiek 
geregisseerd.
 De contrasterende interpretaties benadrukken boven 
alles de afwezigheid van consensus. Martens is beschuldigd 
van cynisme, hypocrisie, perversiteit en immoraliteit; zijn 
positie zou de raciale hiërarchie en neokoloniale uitbuiting 
die hij bekritiseert wederom bekrachtigen. Aan de andere 
kant wordt de film begrepen als een radicaal zelfonderzoek 
dat de dilemma’s van maatschappijkritische kunst aan de 
orde stelt: Martens’ medeplichtigheid is in dat geval een 
strategische vorm van onbeschroomde transparantie.
 Een terugkerende vraag is evenwel volgens welke maat-
staven zijn provocatieve en pedante houding in de film gele-

Rachel Rose
Fondation Lafayette Anticipations, Parijs, 2020 © Rachel Rose,  

foto Andrea Rossetti
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gitimeerd kan worden. In zekere zin denken veel critici uit 
het eerste deel eenzijdig: in een dienstplichtige poging om de 
verwarrende positie van het werk te duiden, zoeken ze hun 
toevlucht in een binair moreel schema van goed en kwaad 
om de film (evenals de maker en zijn publiek) aan de goede 
of  slechte kant van de geschiedenis te plaatsen. Maar wat 
rechtvaardigt kunst? Moet kunst moreel verantwoord zijn? 
En waarom zou kunstkritiek over ethische vragen kunnen 
oordelen?
 Deze vragen vormen grotendeels de inzet van de tweede 
sectie, bestaande uit een vijftal artikelen die speciaal voor 
deze publicatie geschreven zijn, waarin de receptie van 
Enjoy Poverty wordt gecontextualiseerd. Vooral Anthony 
Downeys meta-ethische bespiegelingen in ‘Is There a Right 
Way to Do Wrong? Enjoy Poverty and the Case Against 
Ethics’ zijn een welkome toevoeging. Downey schetst het 
verlangen in de kunstwereld om middels de waardering van 
maatschappijkritische kunst de eigen morele correctheid te 
waarborgen. Politiek georiënteerde kunst zou dan ook 
automatisch moreel verantwoord moeten zijn. Deze verant-
woordelijkheid, in de vorm van maatschappelijke relevan-
tie, wordt een van de voorwaarden voor de legitimiteit van 
kunst, en kunstkritiek blijft beperkt tot het geven van ethi-
sche interpretaties. Downey waarschuwt voor het risico dat 
geëngageerde kunst instrumenteel wordt in een neoliberaal 
tijdperk waarin de sociale verantwoordelijkheid van over-
heden steeds verder wordt geminimaliseerd. Kunst die zich 
opstelt als sociaal-maatschappelijk ‘instrument’, en maat-
schappijkritiek in de praktijk brengt in allerhande sociale 
projecten, vervult de eigenlijke taken van een nalatende 
overheid.
 De resterende en relevante vraag, die zich reeds opdrong 
in Enjoy Poverty, is welke vorm van kritiek dan wel in staat 
is structurele verandering te bewerkstelligen, zonder naar 
de morele pijpen van een zichzelf  feliciterende culturele 
elite te dansen. Het derde deel verkent Martens’ eigen ant-
woord op zijn nalatenschap: zijn recentste project, The 
Institute for Human Activities (IHA). Met de bouw van 
een white cube op een voormalige Unilever-plantage in 
Lusanga probeert IHA de mechanismen om te keren, 
zodat de plantagearbeiders uit Enjoy Poverty de westerse 
kunstwereld niet zomaar ondersteunen. De white cube, zo 
schrijft Suhail Malik, is een exponent van een kunstwereld 
die fungeert als een globaal netwerk waarin sociaal, cultu-
reel en economisch kapitaal zich vermeerdert, en dat zich 
tot dusver veelal concentreerde in steden als New York, 
Londen en Parijs. IHA tracht de plantagearbeider tot kun-
stenaar om te scholen en toegang te verlenen tot voordien 
onbereikbare verdienmodellen. Heeft het uitbaten van 
kunstmechanismen meer potentie dan het aankaarten 
van vastgeroeste humanitaire betrekkingen tussen het 
Globale Noorden en Zuiden? Volstaat Martens’ gentrifica-
tieproject in Congo om de neo-imperialistische logica te 
doorbreken en te transformeren ten voordele van de plan-
tagearbeiders in Lusanga? Het zijn vragen die in het boek 
niet beantwoord worden; de lezer moet zelf  op zoek naar 
argumenten.
 De strekking van Critique in Practice reikt echter verder 
dan het werk van Martens en het IHA: de algemene, ethi-
sche en esthetische mogelijkheidsvoorwaarden om bij te 
dragen aan sociaal-maatschappelijke transformaties wor-
den bevraagd. Om effectief  te zijn, moet kritiek niet alleen 
een publiek bereiken maar ook in de praktijk worden omge-
zet. Louter symbolisch of  esthetisch, zo beklemtoont J.A. 
Koster, verzandt elke vorm van kritiek in ijdelheid.

 Critique in Practice bevraagt de integriteit van hedendaag-
se vormen van kritiek in een wereld waarin bijvoorbeeld kli-
maatverandering en discriminatie weliswaar dikwijls de 
culturele agenda sieren, maar er onder het mom van zelfre-
flectie ook altijd heimelijke zelffelicitatie dreigt. Net zoals 
Enjoy Poverty geen ondubbelzinnige uitweg biedt, geeft dit 
boek vooral stof  tot nadenken in plaats van antwoorden, 
voor lezers die reeds kunnen genieten van de privileges van 
de hedendaagse kunst. Bas Blaasse

p Anthony Downey, Els Roelandt (red.), Critique in Practice: 
Renzo Martens’ Episode III: Enjoy Poverty, Berlijn, Sternberg 
Press, 2019, ISBN 9783956795053.

Tauba Auerbach. S v Z. Als postconceptuele op art, zo 
valt het werk van de Amerikaanse kunstenaar Tauba 
Auerbach (1981) op het eerste zicht kunsthistorisch te 
categoriseren. Auerbach, die een opleiding als letterschilder 
volgde, maakte bijvoorbeeld in 2017 met grafisch ontwer-
per David Reinfurt een screensaver, die voor 25 dollar onli-
ne te koop is. Spiral induction, zo heet de applicatie: het 
scherm kleurt zwart, en een raster van negen op zes licht-
groene, driedimensionale figuren verschijnt die zich in de 
loop van enkele seconden spiraalvormig ontrollen om ver-
volgens met dezelfde snelheid terug te draaien en weer te 
verdwijnen. Het is een eenvoudig kinetisch kunstwerkje 
voor een computerscherm, dat al bij al niet zo veel verschilt 
van wat Apple of  Microsoft in de aanbieding hebben. In een 
toelichting schrijft Auerbach echter dat de screensaver ont-
wikkeld is om een ‘goedaardige hypnose’ tot stand te bren-
gen. Computerschermen zijn altijd in meer of  mindere mate 
hypnotiserend, en ze leren ons op die manier ‘waarden aan 
zoals hongerig consumentisme, en belachelijke ideeën 
omtrent hiërarchie, ras, gender, schoonheid en spirituali-
teit’. Spiral induction is daarentegen ontwikkeld om oogbe-
wegingen te provoceren die ‘kalmeren, of  genezen, of  de 
geest helder maken’. Het is een heleboel moeilijk te bewijzen 
theorie voor wat uiteindelijk een paar groene lijnen op een 
scherm zijn. Of  is het Auerbach precies daarom te doen: een 
waarneming opwekken waarvan de uitkomst of  het effect 
enkel kan worden gesuggereerd?
 Recent verscheen een boek dat kan helpen bij het beant-
woorden van die vraag. S v Z is Auerbachs eerste monogra-
fie – de catalogus bij een tentoonstelling in het San Francisco 
Museum of  Modern Art, waarvan de opening anderhalf  
jaar is uitgesteld, tot oktober 2021. Het boek, vormgegeven 
door de kunstenaar, is een werk op zich. Voor- en achterflap 
bestaan uit dik grijs karton; de rug is van zwart textiel, en er 
staan twee spiralen op gedrukt, met daarin titel, auteur en 
uitgever. Het boekblok bestaat uit A4-pagina’s – zwart op 
snee, met daarover een wit onregelmatig golfpatroon, als 
van marmer, misschien, maar het kan ook om een weerga-
ve van elektromagnetische golven of  straling gaan. Het let-
tertype, net als de screensaver ontwikkeld met David 
Reinfurt, bestaat enkel uit kapitalen en is gebaseerd op 
Auerbachs handschrift. De letters lijken rechtop te staan, 
als voorwerpen loodrecht op de bladspiegel – ze hebben een 
zekere diepte – en bovendien kantelen ze naarmate het boek 
vordert: op de titelpagina staan ze schuin naar links, en op 
het eind van het boek neigen ze naar rechts. Veel van de tek-
sten worden daardoor moeilijk leesbaar – gelukkig zijn de 
essays in het midden van het boek geplaatst, waar de letters 
min of  meer ‘gewoon’ recht staan. De werken zijn volgens 
een gelijkaardige golf- of  spiegelbeweging geordend (van-
daar ook de titel S v Z, twee letters die in meer golvend hand-
schrift elkaars spiegelbeeld zijn): werk uit 2019 staat voor-
aan, vroeg werk uit 2004 staat in het midden, waarna het 
boek eindigt met recent werk.
 Auerbachs oeuvre bestaat niet alleen uit screensavers, 
drukwerk en publicaties. Ze maakt ook sculpturen en andere 
objecten, waarvan het Auerglass Organ uit 2009, een sym-
metrisch orgel dat door twee muzikanten tegelijk wordt 
bediend, het indrukwekkendst oogt. Daarnaast schrijft ze 
essays over visuele onderwerpen en fenomenen, aangevuld 
met historisch beeldmateriaal, en maakt ze werk in de 
publieke ruimte. In 2018 beschilderde ze een boot met een 
rood-wit golfpatroon, als een meer organische variant op de 
geometrische dazzle paintings waarmee schepen in de Eerste 
Wereldoorlog werden gecamoufleerd. Op de tentoonstelling 
Tetrachromat in 2013 in Wiels waren traditionelere schilde-
rijen van Auerbach te zien. De titel verwijst naar het vermo-
gen van sommige dieren (en ook van sommige vrouwen, de 
afwezigheid van het Y-chromosoom is een voorwaarde) om 
kleuren te zien die niemand anders kan zien. Naar aanlei-
ding van die expo vatte Auerbach in Metropolis M, in een 
gesprek met Erik Wysocan, haar bezigheden samen als ‘het 
maken van hulpmiddelen om iets wat zich wellicht aan onze 
waarneming onttrekt beter te kunnen voorstellen’. In ande-
re interviews verwijst ze geregeld naar de ‘vierde dimensie’ 
– Auerbachs eigen uitgeverij, Diagonal Press, gaf  in 2016 
een nieuwe editie uit van een klassieker over dat onderwerp, 
A Primer of  Higher Space (The Fourth Dimension) uit 1913 
van de Amerikaanse decorontwerper Claude Bragdon. Deze 
vierde dimensie is niet te verwarren met de extra dimensie 
van tijd, die Einstein in zijn relativiteitstheorie omschreef. 
Het is een ‘echte’ ruimtelijke dimensie, die zich loodrecht op 
de driedimensionale ruimte bevindt. Veel van Auerbachs 
werk is inderdaad op te vatten als een training voor het men-
selijke oog om die ruimte te ontdekken en exploreren. Ook de 
aparte hoofdstukken in S v Z zijn niet met woorden betiteld, 
maar telkens met een andere tesseract, een hyperkubus die 
als het ware uit de driedimensionale ruimte wordt getrok-
ken. Dat is een proces dat per definitie niet op papier kan 
worden weergegeven, maar Auerbach probeert het toch.

Voor een rationeel of  conservatief  ingestelde geest is dat 
ongetwijfeld een hoop geeky onzin, en Auerbachs oeuvre kan 
inderdaad makkelijk worden weggezet als vermoeiende theo-
retische speculatie bij in elkaar geknutselde grafiek en design. 
In een boek uit 1912 (waar ze overigens niet naar verwijst), 
Voyage au pays de la quatrième dimension van de Franse sci-
encefictionauteur Gaston de Pawlowski, wordt de fameuze 
vierde dimensie heel eenvoudig omschreven als ‘het 
Onbekende zonder hetwelk het Bekende niet zou bestaan’. 
Vanuit die optiek is alle kunst op zoek naar de vierde dimen-
sie, als een vorm van nieuwe ervaringen, afwijkende kennis 
of  kritisch inzicht. Het verschil is natuurlijk dat het onbeken-
de bij Auerbach ook daadwerkelijk onbekend en niet-objecti-
veerbaar blijft. In het beste geval kun je het zien, maar 
beschrijven of  communiceren is haast onmogelijk. In de oor-
verdovend galmende slotzin van een essay in S v Z toont cura-
tor Joseph Becker die onmogelijkheid ongewild aan: ‘Op de 
meest viscerale momenten trekt Auerbachs werk ons in de 
richting van een instinctmatige perceptie van onze netwerk-
condities in het oneindig resonerende universum.’ Wie zich 
daar weinig bij kan voorstellen, voelt zich al snel even onge-
lukkig als wie in de jaren negentig koortsachtig maar tever-
geefs naar de toen populaire autostereogrammen zat te sta-
ren – kleurige patronen in 2D die moesten toelaten om, mits 
de juiste ‘focus’, een beeld in 3D te zien opdoemen. Als 3D al 
onbereikbaar is, wat dan met 4D? En toch is van de vele 
vormgevers die geen genoegen nemen met hun statuut als 
toegepast kunstenaar Auerbach zeker het meest belezen, 
coherent en inventief. Christophe Van Gerrewey

p  Tauba Auerbach, S v Z, San Francisco, San Francisco 
Museum of  Modern Art, 2020, ISBN 9781942884552.

Human Activities, Opening White Cube, 22 April 2017 
© Thomas Nolf

Renzo Martens, Installation with Episode III and Raft, 2008 
Galerie Fons Welters, Amsterdam

Tauba Auerbach, Spiral Induction, 2018
Kadist Art Foundation, San Francisco

Tauba Auerbach, S v Z, 2020
SFMOMA, San Francisco

Tauba Auerbach, Flow Separation, 2018
Public Art Fund, Paula Cooper Gallery, New York, foto Nicholas Knight
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Until 3. Jan.21 
Kris Martin EXIT

31.Oct.20-
21.Feb.21
Anna Boghiguian

EXTRA MUROS
12.Sept.2020-01.Nov.2020
The House of Opportunity
CC-Stadsmuseum Menen

EXTRA MUROS
12-27.Sept.2020
Etude
Parktuin Menen

Until 17. Jan.21 
Meggy Rustamova HORAIZON
by Friends of S.M.A.K.

BUY YOUR TICKET IN ADVANCE: 
smak.be/tickets

EXTRA MUROS
12.Sept.2020-01.Nov.2020
‘The House of Opportunity’ 
CC-Stadsmuseum Menen

12-27.Sept.2020
‘Etude’
Parktuin Menen

ON SHOW 
NOW!
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Nieuwsberichten
Kunstenveld becommentarieert Princiepsnota 
nieuw kunstendecreet. In 2021 wil de Vlaamse minister 
van Cultuur Jan Jambon een nieuw Kunstendecreet klaar 
hebben. Begin juli verscheen een Princiepsnota met een 
aantal voorstellen om de subsidiëring te stroomlijnen. Een 
Reflectiegroep, bestaande uit dertien ‘kunstenaars, kunst-
werkers en experten’ werd gevraagd om op de nota te reage-
ren in een Reflectienota. Het gesubsidieerde kunstenveld 
wordt opgedeeld in een ‘Dynamische Ruimte’, het ‘Brede 
Veld’ en de ‘Kern- en Kunstinstellingen’, met specifieke sub-
sidie-instrumenten en procedures. Los van de benaming 
wijkt die opdeling niet radicaal af  van vorige decreten. De 
Reflectiegroep stelt echter dat ‘het installeren van de nieu-
we categorie Kerninstellingen de huidige eenheid bin-
nen het systeem [dreigt] op te breken en [dreigt] te leiden tot 
een sterke ‘verkaveling’ van het landschap’. Er wordt 
gevreesd voor ‘het ontstaan van ‘eilanden’ daar waar er één 
sterk continent zou moeten zijn’. De vraag is of  verkaveling 
vaak niet al (lang) een feit is en – vooral – niet ook voordelen 
heeft. De programmering van een instelling kan belemmerd 
worden indien ze verplicht rekening moet houden met 
‘lokale’ dynamiek en met andere ‘spelers’. Verkaveling 
draait vaak negatief  uit voor kunstenaars, zo betoogt de 
Reflectiegroep. Ongetwijfeld kan een slim Kunstendecreet 
dat in bepaalde mate verhelpen, maar enkel indien de wet-
tekst opening laat voor een gediversifieerde aanpak. Beide 
bewegingen moeten mogelijk zijn: ‘afzonderen’ enerzijds en 
‘verbinden, samenbrengen’ anderzijds. Voor individuele 
kunstenaars formuleert de Reflectienota een ander belang-
rijk punt door te pleiten voor een omkadering op maat en 
voorbij te gaan aan het clichématige beeld van de loopbaan 
die evolueert van ‘klein en dynamisch’ naar ‘groot en geves-
tigd’. Ook hier moet de wetgever ruimte laten voor diversifi-
ering. De Reflectiegroep wijst op het probleem dat de 
Kerninstellingen louter kwantitatief  benaderd worden, en 
geen heldere inhoudelijke invulling krijgen. Het is de moei-
lijkste oefening van elk cultuurbeleid: ‘inhoudelijk invullen’ 
zonder het inhoudelijk beleid van een instelling bij voorbaat 
vast te leggen. Om tot een ambitieus decreet te komen, moet 
de politiek die uitdaging aangaan. Ook de vraag naar een 
kader voor een begeleide en gefaseerde uitstroom is opmer-
kelijk; in een dynamisch landschap verliezen instellingen 
soms hun relevantie en moet op verantwoorde wijze de sub-
sidie afgebouwd kunnen worden. De Reflectiegroep wil een 
vaste budgettaire verhouding en stelt tien procent voor de 
Dynamische Ruimte voor. Dat in de Princiepsnota ‘geen ope-
ning wordt gemaakt naar mogelijke verbindingen tussen de 
kunsten en de samenleving’ wordt betreurd. Vraag is of  het 

aan de subsidiënt is om dit te stimuleren, bijvoorbeeld met 
nog meer betuttelende criteria. Moeten kunstenaars niet de 
vrijheid hebben helemaal geen verbinding aan te gaan? Een 
overtuigend subsidiebeleid moet voorts steunen op deskun-
dige beoordeling. Pleiten voor een commissie die professio-
neel geremunereerd wordt en voldoende tijd krijgt, is 
terecht. Tot slot wijst de Reflectiegroep op de besparingen 
van de voorbije jaren, maar vooral op de nauwelijks te over-
schatten gevolgen van de coronacrisis. Enkel een funda-
menteel herstelbeleid zal op langere termijn soelaas bieden. 
(vlaanderen.be/cjm/nl)

Nxt Museum: eerste Nederlandse ruimte voor media-
kunst. Eind augustus is aan de Asterweg in Amsterdam, in 
een grote voormalige productiestudio, het Nxt Museum 
geopend, een nieuwe expositieruimte voor mediakunst. Het 
idee ontstond bij zakelijk directeur Merel van Helsdingen die 
samen met creatief  directeur Natasha Greenhalgh het initi-
atief  nam. Van Helsdingen werkte in Londen als marketeer 
voor technologiebedrijven. Daar maakte ze kennis met pre-
sentatieruimtes voor mediakunst zoals de Science Gallery 
en 180 The Strand. In Nederland is Nxt Museum de eerste 
ruimte die zich exclusief  richt op grootschalige immersieve 
installaties, die vaak tot stand komen door samenwerkingen 
tussen kunstenaars, designers en wetenschappers. Naast de 
programmering van exposities en performances ontwikkelt 
Nxt Museum een onderzoeksprogramma en biedt het resi-
denties aan. De openingstentoonstelling Shifting Proximities 
omvat acht installaties en loopt tot 28 februari 2021.  
(nxtmuseum.com)

Urban.brussels organiseert Archiweek. De administra-
tieve afdeling van het Brusselse Gewest Urban.brussels 
organiseert van 5 tot 13 oktober de archiweek met gratis 
rondleidingen langs hedendaagse architectuur, opendeur-
dagen van architectenbureaus, colloquia, workshops, con-
ferenties en tentoonstellingen. Een twintigtal recente reali-
saties kunnen met een deskundige bezocht worden. 
(archiweek.urban.brussels)

Galerie Newchild in Antwerpen geopend. Op 25 juli is 
in Antwerpen in een 150 jaar oud pand aan de Geuzenstraat 
de nieuwe galerie Newchild opengegaan. In de verbouwde 
ruimte zal het werk van kunstenaars te zien zijn die in West-
Europa nog niet worden gerepresenteerd. Het initiatief  
kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de 
Amerikaanse architect en designer Chandler Noah, de 
Colombiaanse kunstenaar Diego Castaño en de Belgische 
kunsthistoricus Sarah Vanwelden, die eerder voor Christie’s 
in Londen werkte. Voor de verbouwing, naar het ontwerp 
van Noah, werd gewerkt met lokale ambachtslieden. 
Newchild zal in samenwerking met de New Yorkse galerie 
Dobrinka Salzman naast hedendaagse kunst ook een selectie 
twintigste-eeuws design aanbieden. (newchildgallery.com)

Wissels
Kunsthal Extra City benoemt Joachim Naudts tot 
artistiek coördinator. Vanaf  oktober is Joachim Naudts 
(1982) artistiek coördinator van Kunsthal Extra City. Hij 
volgt Adinda Van Geystelen op die begin dit jaar artistiek 
directeur werd bij Z33. De benoeming valt samen met de 
verhuizing van de instelling naar het voormalige dominica-
nenklooster aan de Provinciestraat in Antwerpen, momen-

MICHAEL STEVENSON
A SOLO EXHIBITION 

KAPWANI KIWANGA
NEW WORK

USHA SEEJARIM
A SOLO EXHIBITION 

CHRISTIAN VINCKCHRISTIAN VINCK
NEW WORK

20 September 2020 — 17 January 2021

www.fkawdw.nl
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the total scab-free the total scab-free 
solidarity and performative solidarity and performative 

silence that struck floor-silence that struck floor-
shows and sound stages shows and sound stages 

from Desert to NJ coast for from Desert to NJ coast for 
over half a yearover half a year

Lara Almarcegui
Mercedes Azpilicueta

Daniel Jacoby
David Maroto
Falke Pisano

Victor Santamarina

Justus van Effenstraat 44 Rotterdam

Curated by Tiago de Abreu Pinto
Inaugural edition of the Open Call for 

Exhibition Proposals 

05.09.–01.11.2020
A Tale of A Tub

Lucy McRae en Dr Niels Wouters, Biometric Mirror, onderdeel van Shifting 
Proximities in Nxt Museum, Amsterdam © Peter Tijhuis

Newchild gallery, Antwerpen
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www.bps22.be

MUSÉE DE LA PROVINCE DE HAINAUT 
BD SOLVAY, 22 B-6000 CHARLEROI Province de

HAINAUT

Charlotte Beaudry, Réfractaires, 
2016,collectie van de Provincie Henegouwen 
© Charlotte Beaudry

LA 
COLÈRE 
DE LUDD
NIEUWE 
AANWINSTEN
TENTOONSTELLING
19.09.2020 > 03.01.2021

VEILINGEN TE KEULEN EN BRUSSEL

Uw consignments voor onze jubileumveilingen zijn welkom!
Expertisedagen te Brussel: Fotografi e 22 sept., Hedendaagse Kunst 23 sept. — T 02-514 05 86 — brussel@lempertz.com
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teel reeds de hoofdsite van AAIR. Naudts zal instaan voor 
het omvormen van de kerk tot een tentoonstellingsruimte 
voor hedendaagse beeldende kunst, voor ‘een programma 
dat inspeelt op de stad en de samenleving in verandering’, 
en voor het uitbouwen van het partnership met AAIR. 
Naudts is sinds 2008 professioneel actief  in hedendaagse 
kunst en fotografie. Hij cureerde meer dan dertig tentoon-
stellingen, waarvan de meeste voor het Fotomuseum 
Antwerpen. (extracitykunsthal.org)

Lezingen
Lezingen in L’iselp. In Art – Genre féminin, een cyclus van 
vijf  lezingen, spreekt kunsthistoricus Véronique Bouillez 
over hoe vrouwelijke kunstenaars zich hebben kunnen ont-
wikkelen in verschillende historische contexten vanaf  de 
achttiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de feminis-
tische golf  tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw, en 
de invloed daarvan op volgende generaties. De cyclus loopt 
vanaf  24 september, wekelijks op do om 14. Op di 6 oktober 
om 18u behandelt kunsthistoricus Lyse Vancampenhoudt 
in de lezing Femmes surréalistes, au-delà des muses de bijdra-
gen die vrouwelijke kunstenaars geleverd hebben aan de 
surrealistische stroming. Wo 14 oktober om 18u vraagt 
kunstfilosoof  Rosanna Gangemi in L’art de lenteur zich af  
hoe kunst de traagheid als een politiek concept themati-
seert en daarmee een samenleving die door snelheid geob-
sedeerd is mogelijk op een ander spoor brengt. Dat kunst de 
mens leert te vertragen brengt ook Philippe Filliot, docent 
beeldende kunst aan de universiteit van Reims, ter sprake in 
zijn lezing S’attarder, fluer, suspendre op vr 16 oktober om 
18u30. Hij vergelijkt de ervaring van kunst, waarbij het 
dagelijkse bewustzijn wordt opgeschort, met spirituele oefe-
ningen. Di 20 oktober om 18u behandelt kunsthistoricus 
Pierre-Yves Desaive het door sociale media gestuurde en 
daardoor dubbelzinnige engagement van de Chinese kun-
stenaar Ai Weiwei – een lezing die oorspronkelijk in maart 
was gepland. L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel. 
(iselp.be)

Het Nieuwe Instituut – lezingen. Do 24 september is 
onder de titel Plastic! The Zip-a-Tone, Letraset, Mecanorma en 
meer een gesprek gepland met architect Frans Hooykaas, 
filmwetenschapper Mette Peters, industrieel ontwerper 
Jeroen de Vries en architectuurhistoricus Ellen Smit waarbij 
het gebruik van instant belettering en plasticfolies in histo-
risch en actueel perspectief  geplaatst wordt. Afhankelijk 
van de geldende coronamaatregelen vindt deze activiteit 
online of  in Het Nieuwe Instituut plaats. Onder de noe-

mer Connecting the Archives is een groot aantal spelers uit 
het ontwerpveld dit jaar gestart met de voorbereidingen 
voor het vormen van het netwerk Archieven Design en 
Digitale Cultuur. Wo 30 september vanaf  13u geven de 
afzonderlijke werkgroepen een overzicht van de eerste 
resultaten en een vooruitblik op verdere activiteiten. Een 
deel van de presentaties is online te volgen, en het symposi-
um wordt afgesloten met een lezing. Aanmelden voor de 
livestream kan gratis. Het Nieuwe Instituut, Museumpark 
25, Rotterdam. (hetnieuweinstituut.nl)

Archipellezingen. Do 24 september architect Sarah Poot, 
do 15 oktober de architectenbureaus Graux & Baeyens en 
Tim Rogge, do 29 oktober geograaf  en botanicus Michel 
Desvigne over de kracht van het stedelijk landschap, do 12 
november Dirk Somers van Bovenbouw. Telkens om 20u. 
(archipelvzw.be)

Lezingen in Kanal – Centre Pompidou. Zo 27 septem-
ber om 11u wordt de recentste editie van A+ voorgesteld die 
handelt over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) kunst, 
met Lisa De Visscher, Stephen Bates (Sergison Bates archi-
tects, Atelier Kanal) en Pieter T’Jonck. Do 1 oktober om 19u 
spreekt architect en docent Carlo Menon binnen de reeks La 
bibliothèque à bords perdus over ‘het bewonen van de wereld’. 
Do 5 november en wo 11 november is er een screening van 
drie films, Detroit, Bad Girls en Mes Cheveux, van Jacqueline 
Caux die zal spreken over haar werk en over haar passie 
voor freejazz, minimalistische muziek en techno. Do 3 
december om 19u spreekt architect Apolline Vranken over 
de grens tussen stedenbouw en architectuur en hoe deze 
door genderverhoudingen bepaald wordt. Kanal – Centre 
Pompidou, Sainctelettesquare 21, Brussel. (kanal.brussels)

Kleureyck – lezing in Design Museum Gent. In het 
kader van de tentoonstelling Kleureyck licht Maximiliaan 
Martens op di 29 september om 19u30 Van Eycks inzichten 
in de fysische kenmerken van licht toe, en stelt Guus Kusters 
vernieuwend onderzoek voor waarin het kleurgebruik van 
Rembrandt wordt vertaald naar dat van hedendaagse ont-
werpers. Oude Vismijn, Rekelingestraat 5, Gent. (design 
museumgent.be)

Wiels – rondetafel en symposium. Za 3 oktober om 16u 
discussie met het kunstenaars- en onderzoekerscollectief  
Astrocyte Studio dat het ‘paradijselijke terrein’ van de bio-
technologie en artificiële intelligentie bevraagt. Za 10 okto-
ber om 11u symposium door CLEA (Center Leo Apostel) 
onder de titel Transgression, Intelligences and the 
Noosphere over onder meer transdisciplinair onderzoek, 
(collectieve) artificiële intelligentie en creatief  denken. 
Wiels, Van Volxemlaan 354, Brussel. (wiels.org)

Lezing bij Herbert Foundation. Binnen het kader van de 
tentoonstelling Distance Extended / 1979-1997. Part I orga-
niseert Herbert Foundation op zo 25 oktober om 11u een 
lezing door Eva Badura-Triska over Heimo Zobernig, waar-
in onder andere wordt ingegaan op de relatie van zijn werk 
met dat van Franz West. Herbert Foundation, Coupure 
Links 627a, Gent. (herbertfoundation.org)

Across lezingenreeks. Jonge Belgische architecten van 
beide kanten van de taalgrens krijgen in deze reeks een podi-
um. Di 27 oktober om 20u is bureau Générale te gast. deSin-
gel – Muziekstudio, Desguinlei 25, Antwerpen. (desingel.be)

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

386 Valentin Carron Un ami simple 56 p 23.3 x 30 cm € 28.00 ISBN 9789492811776 2020

385 Ari Marcopoulos Conrad McRae Youth League Tournament 816 p 16.5 X 22 cm € 45.00 ISBN 9789492811752 2020

384 Mark Manders The Absence of Mark Manders, Bonnefanten 152 p 22 X 28.5 cm € 35.00 ISBN 9789072251831 2020

383 Olaf Nicolai  All Our Suns 120 p 24.5 x 31 cm € 35.00 ISBN 9789492811745 2020

381 Jalal Toufic Postscripts 160 p 11.5 x 17 cm € 10.00 ISBN 9789198457162 2020

380 Walid Raad Let’s be honest, the weather helped 200 p 21.5 x 28 cm € 32.70 ISBN 9789492811707 2020

379 Mark Manders Composition with Yellow Verticals 112 p 11.5 x 17 cm €  7.50 ISBN 9789492811714 2020

375 Experimental Jetset Full Scale False Scale 280 p 11 x 18 cm € 22.00 ISBN 9789492811677 2019

374 Diego Tonus and Anonymous Fragments of a Conversation with a Counterfeiter 160 p 16 x 24 cm € 28.00 ISBN 9789492811660 2019

372 Karel Martens Re-Printed Matter 280 p 17.3 x 23.2 cm € 35.00 ISBN 9789492811646 2019

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

onomatopee.net

[un]social design 
phygital program
expanded fashion practices
[online] symposiums
curatorial experiments

EINDHOVEN

OCTOBER (INCLUDING DDW) PROGRAM

DESIGN MUSEUM
S O C I A L(UN)

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

Erik Odijk. The Academy of the Sublime | A Critical History of Media Art in the Netherlands. Sanneke Huisman, Marga van 
Mechelen [eds.] | Remy Jungerman. Where the River Runs Rob Perrée [ed.] | David Bergé. A Walk in High Resolution

Camouflage
Jeff Weber

17.9.2020 – 17.10.2020

gerlach en koop
November 2020

Geldropseweg 84a 
5611SK • Eindhoven
www.lxhxb.com
info@lxhxb.com
do–za 13–18u
en op afspraak

Jane Graverol, La Colère, 1948
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk Aalst
❑ ‘Occupie Paradit’ – Alex Cecchetti en 
Laure Prouvost [tot 18/10] ❑ ‘Ooh. Een 
groepstentoonstelling van Kunstwerkt, 
Stichting IJsberg, Z33 en Netwerk Aalst’ 
[3/10 tot 6/12] ❑ ‘Niemand zou hebben 
geloofd’ – Wendy Morris en Runo 
Lagomarsino [14/11 tot 13/2/2021] 

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘The Parrots’ – Jan De Nys / Marcel 
Berlanger [tot 27/9] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Extended: Group exhibition: Writing 
Beyond’ [tot 18/10] ❑ ‘Self-portraits / 
Cose che incantano’ – Ida Barbarigo [tot 
18/10] ❑ Bosco Sodi [20/9 tot 17/10] 
❑ Kimsooja [21/10 tot 9/1/2021] 
❑ Hyong-keun Yun [21/10 tot 9/1/2021] 

Corridor
❑ ‘nomaade altaars’ – Charlemagne 
Palestine [tot 18/10]  
❑ Lois Weinberger [26/10 tot 27/11] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘Re-practice Re-visit Re-turn – Back 
from Japan: de vylder vinck tallieu. 
Overeenkomsten en verschillen in de 
Japanse en Vlaamse benadering van 
architectuur. 44 duo’s’ [tot 15/11] 
❑ ‘BWMSTR Label / Inspire to expire’ 
[15/10 tot 31/10] ❑ ‘Back from Japan: 
Schenk Hattori. Translations / 
SUGIBERRY. Meanings’ [30/10 tot 31/10] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘Starbuck’ – Johannes Ulrich Kubiak 
[tot 31/10] 
❑ ‘Canon’ – Benoît Félix invites Jesse 
Cremers, Lore Smolders, Alice Janne, 
Atelier Pica Pica [14/11 tot 20/12] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ Martine Franck (1938-2012) [2/10 
tot 24/1/2021]  
❑ Lynne Cohen [2/10 tot 24/1/2021] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘connect – disconnect – reconnect’ – 
Nassermann [tot 27/2/2021] 
❑ ‘Resonance Room 7’ – Robert Cash, 
Nassermann, Oliviero Rainaldi Francesco 
Russo, ManfreDu Schu, Mariëlle Soons, 
Lotte Vanhamel [tot 27/2/2021] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘Entre-deux’ – Marc Rossignol [tot 18/10] 
❑ ‘Halab’ – Marie Cloquet [tot 18/10] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ ‘Short Memory’ – Lili Dujourie, 
Hans-Peter Feldmann, Douglas Gordon, 
On Kawara, Richard Prince [tot 20/10] 

Keteleer Gallery
❑ Luca Monterastelli [tot 18/10] 
❑ Thomas Kratz [tot 18/10]  
❑ ‘Keteleer Bremdonck (Brasschaat): 
Stephan Balkenhol’ [tot 15/11] 
❑ Rebekka Löffler [24/10 tot 29/11] 

LLS Paleis
❑ Ken Verhoeven [tot 18/10] 
❑ ‘Antwerp Art Nocturne: Jivan van der 
Ende’ [31/10] ❑ ‘Affiniteiten#3’ 
– Charline Tyberghein – Dennis Tyfus / 
Elly Strik – Koen Theys [8/11 tot 20/12] 

M HKA
❑ ‘Moussem Collection. Slapend in een 
andere dimensie’ – Basim Magdy [tot 
10/1/2021] ❑ ‘Tekeningen, animatie en 
een Oscar’ – Nicole van Goethem [24/9 
tot 10/1/2021] ❑ ‘Monoculture. Een 
recent verhaal’ – Hannah Höch, Joseph 
Beuys, Philip Guston, Mladen Stilinović, 
Luc Deleu, Jimmie Durham, Charlotte 
Posenenske, Kerry James Marshall... 
[25/9 tot 24/1/2021] ❑ ‘Quarter to 
twelve’ – Ekaterina Muromtseva [25/9 
tot 10/1/2021] ❑ ‘Kunstenaarsboeken 
van Rein Dufait en Dieter Roth uit de 
Collection for Research on Artists’ 
Publications (CRAP)’ [25/9 tot 25/10] 
❑ ‘MAIL ART – Communicatie is kunst, 
kunst is communicatie’ [25/9 tot 
10/1/2021] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘100 x Congo. Een eeuw Congolese 
kunst in Antwerpen’ [2/10 tot 29/3/2021] 

Middelheimmuseum
❑ ‘Presentatie: The Pogo Never Stops’ 
– Dennis Tyfus [tot 30/9] ❑ ‘Collection 
Pavilion – In focus: Berlinde De 
Bruyckere’ [26/9 tot 21/2/2021] 

Museum Mayer van den Bergh
❑ ‘The Madonna meets Mad Meg. 
KMSKA masterpieces’ [tot 31/12] 

Stadspark
❑ ‘Public Figure #1: Tramaine de Senna’ 
[tot 18/4/2021] 

Veilinghuis Bernaerts
❑ ‘Pense-Bête. Works on paper & 
editions’ – Marcel Broodthaers [5/10 tot 
14/10] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Double Takes – 25 Years of 
Collaboration’ – Marlene Dumas [tot 10/10] 
❑ ‘Le Monde à l’Envers’ – Patrick Van 
Caeckenbergh [28/10 tot 19/12] 
❑ ‘Coloured Cones’ – Michaël 
Borremans [28/10 tot 19/12] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ Mario De Brabandere [4/10 tot 8/11] 

Brugge

Sint-Janshospitaal
❑ ‘MEMLING NOW: Hans Memling in 
de actuele kunst’ – Joseph Kosuth, 
Kehinde Wiley, Aydin Aghdashloo, Diana 
Al-Hadid, David Claerbout... [1/10 tot 
1/2/2021] 

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Standing Stones’ – Eleni Petaloti en 
Leonidas Trampoukis [tot 17/1/2021] 
❑ ‘(un)locked’ [30/9 tot 15/11] 
❑ ‘Chaise. Stoel. Chair. Defining Design’ 
[30/9 tot 3/10/2021] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Tony Cokes: If UR Reading This It’s 2 
Late: Vol 3’ [3/10 tot 20/12] 

Beursschouwburg
❑ ‘Wie is We ?’ – Guy Woueté [tot 18/12] 

Botanique
❑ ‘Mirror Maze’ – Yves Lecomte [tot 
27/9] ❑ ‘”Réunions familiales” (un goût 
de liberté)’ – Gauthier Hubert [tot 27/9] 
❑ ‘”...fils de...” (Les retrouvailles)’ – 
Gauthier Hubert [15/10 tot 15/11] 
❑ ‘Art Contest 2019’ – Yoel Pytowski 
[22/10 tot 22/11] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘The Magician & the 
Surgeon’ – Ana Torfs [tot 1/11] 
❑ ‘Molenbeek’ – Philippe Vandenberg 
[tot 3/1/2021] ❑ ‘Danser Brut’ [24/9 tot 
10/1/2021] ❑ ‘Facing Van Eyck. The 
Miracle of the detail’ [24/9 tot 
10/1/2021] ❑ ‘Next Generation, Please!’ 
[29/9 tot 1/11] ❑ ‘Gallery of Futures. 
Heatwaves, conflicts and solidarity’ [8/10 
tot 18/4/2021] ❑ ‘Hotel Beethoven’ 
[13/10 tot 17/1/2021] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘Panorama’ – Xavier Noiret-Thomé 
– Henk Visch [tot 17/1/2021] 
❑ Max Kesteloot [tot 8/11] 
❑ Justine Bougerol [tot 8/11] 

Cinematek
❑ ‘The Wandering Light’ – Floris 
Vanhoof [tot 3/10] 

CIVA Stichting
❑ ‘Belgian Follies’ [tot 11/10] 

Contretype
❑ ‘Winks of Tangency’ – Paul D’Haese 
[tot 8/11] ❑ ‘I’ll Be Your Mirror’ – 
Marie Mons [tot 8/11] 
❑ ‘Breaking Point’ – Florine Thiebaud 
[tot 8/11] 

De Markten
❑ ‘Over Tijd – Du Temps’ – Jo De Smedt, 
Selçuk Mutlu, Greet Billet, Mario De 
Brabandere, Paul Gees, Stefaan 
Vermuyten... [tot 8/11] 

Etablissement d’en face projects
❑ ‘Belief system of a canibal soul 2’ – 
Bob van der Wal [tot 4/10] 

Fondation CAB
❑ ‘Figures on a Ground. Perspectives on 
minimal art’ – Charlotte Posenenske, 
Ariane Loze, Tauba Auerbach, Julia 
Mangold, Agnes Martin... [tot 12/12] 

Fondation Walter & Nicole Leblanc
❑ ‘Resonance’ – Walter Leblanc – 
Keisuke Matsuura [tot 17/10] 

Hopstreet
❑ ‘Hide’ – Tinus Vermeersch [tot 24/10] 

Husk Gallery
❑ ‘Der Ewige Mensch’ – Ulrike Bolenz 
[tot 24/10] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘INSPIRE’ – Suchan Kinoshita, Manon 
de Boer, Wolfgang Laib, Fabrice Samyn, 
Edith Dekyndt... [tot 28/11] 

Jan Mot
❑ ‘Perfect’ – Ian Wilson [tot 10/10] 

KANAL – Centre Pompidou
❑ ‘John M Armleder: All of the Above, 
2011–2020’ – Peter Halley, Ann Veronica 
Janssens, Dieter Roth, Bruce Conner, 
Isabelle Cornaro... [24/9 tot 27/12] 
❑ ‘None of the Above, 2004–2020 ‘ – 
Haim Steinbach, Jordan Wolfson, 
Christian Marclay, Peter Fischli, Monica 
Bonvicini... [24/9 tot 15/11] 
❑ ‘It never ends’ – John M Armleder & 
guests [24/9 tot 25/4/2021] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. The Originals. De 
meesterwerken van Pieter Bruegel de 
Oude in de KMSKB’ [tot 31/12] 
❑ ‘Be Modern. van Klee tot Tuymans’ 
[2/10 tot 24/1/2021] 
❑ ‘Art Cares Covid – Inside-Out’ [2/10 
tot 24/1/2021] 
❑ ‘Purification’ – Bill Viola [2/10 tot 
24/1/2021] 

La Loge
❑ ‘Omnia Communia Deserta’ – Mona 
Vǎtǎmanu and Florin Tudor [tot 28/11] 

Mendes Wood DM
❑ ‘Binnenshuis’ – Maaike Schoorel, 
Louis Thevenet, Mamma Andersson [tot 
3/10] ❑ ‘Meet me at the finger buffet’ 
– Fernando Marques Penteado [tot 3/10] 

Société
❑ ‘TRANSCODING’ – Carl Andre, Cory 
Arcangel, Detanico & Lain, Jacob Riddle, 
Joachim Olender, Karin Sander, Matan 
Mittwoch, Yann Serandour... [tot 1/11] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Risquons-Tout’ – Nora Turato, Bernd 
Lohaus, Manuel Graf, Ghislaine Leung, 
Sina Seifee, Manon De Boer & Latifa 
Laâbissi... [tot 10/1/2021] 

Xavier Hufkens
❑ ‘Recovery Works’ – Thomas Houseago 
[tot 10/10] ❑ ‘Ceramics & Sparkle 
Sculptures’ – Lynda Benglis [tot 10/10] 
❑ ‘Rabbits’ – David Altmejd [tot 17/10] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Mort au rose fluo! 50 œuvres 
rassemblées par Juan d’Oultremont’ [tot 
8/11] ❑ ‘La colère de Ludd. Acquisitions 
récentes du Musée’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Dedans et dehors...!? Espace 
didactique’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Merci Facteur! Mail Art #1 – 
Archives Thierry Tillier’ [tot 3/1/2021] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ Stief Desmet & Stijn Cole [tot 11/10] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst – 
Binnenskamers / Huis clos / Inner Spaces’ 
[tot 18/10] 

Deurle

Hopstreet Deurle
❑ ‘Johan De Wilde invites’ – Rik de Boe, 
Wim Bouciqué, Marthe Coolens, Johan 
De Wilde, Marc Nagtzaam, Fabrice 
Souvereyns [tot 27/9] 

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst – 
Binnenskamers / Huis clos / Inner Spaces’ 
[tot 18/10] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’ [tot 
20/1/2021] 
❑ ‘STEVV. Op de rand’ – Stefaan 
Steenhoudt (1942-1973) [tot 24/1/2021] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Under Certain Circumstances. The 
New Additions to the IKOB Collection 
and Guests’ [tot 1/11] 
❑ ‘Plant Rant: Mea Culpa on Chlorophyll 
Sling’ [tot 27/9] 
❑ ‘The Garden’ – Tanja Mosblech [tot 
27/9] 
❑ ‘...take the dust out of my mouth...’ – 
Francis Schmetz [6/10 tot 25/10] 
❑ ‘PUP – The Cabaret Version’ – Aline 
Bouvy [6/10 tot 25/10] 

Flémalle

La Châtaignerie – Centre Wallon d’Art 
Contemporain
❑ ‘10e Prix de la Jeune Sculpture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles’ [tot 18/10] 

Genk

CIAP (C-mine)
❑ ‘Le Paysage Ménagé’ – Ciel Grommen 
& Maximiliaan Royakkers [tot 8/11] 
❑ ‘Lichen #1: Petrichor – Lucie Ménard’ 
– Félicia Atkinson, Ismaïl Bahri, Sina 
Hensel, Bárbara Prada en Luca Vanello 
[tot 8/11] 

Gent

Design Museum Gent
❑ ‘Kleureyck. Van Eycks kleuren in 
design’ [tot 21/2/2021] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Le parole, le immagini del desiderio’ 
– Johan Clarysse, Siegfried De Buck, 
Klaus Baumgârtner, Matthieu Lobelle, 
Alessandra Ruyten... [tot 17/10] 

Herbert Foundation
❑ ‘Distance Extended / 1979 – 1997. 
Part I. Works and Documents from 
Herbert Foundation’ – Harald 
Klingelhöller, Reinhard Mucha, Jan 
Vercruysse, Thomas Schütte, Martin 
Kippenberger, Mike Kelley... [tot 6/6/2021] 

Kiosk
❑ ‘Ringing critical forests’ – Heide 
Hinrichs [9/10 tot 28/11] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Classics’ – Johan De Wit [26/9 tot 
25/10] 

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] ❑ ‘La Fabrique d’un Single 
screen’ – Joëlle Tuerlinckx [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Keepsake’ – Charlotte 
Stuby [tot 31/5/2022] ❑ ‘Syllabus’ 
– Jesse Jones [tot 31/5/2022] ❑ ‘Spatial 
intervention KHG#03’ – Olivier Goethals 
[tot 31/5/2022] ❑ ‘thir(s)ty thir(s)ty: 
Looking at the letter A. croxhapox 
presents – curated by Lore Smolders’ 
[25/9 tot 25/10] ❑ ‘Remuer ciel et terre’ 
– Martin Belou [25/9 tot 20/12] 
❑ ‘Memories of things to be done’ – 
Ritsart Gobyn [25/9 tot 29/11] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12] ❑ ‘Verborgen Werelden – 
Permanente collectie’ [tot 30/12] 
❑ ‘De Kabinetten. Kunstcollecties 
Stichting Collectie De Stadshof en 
Museum Dr. Guislain’ [tot 16/5/2021] 
❑ ‘Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers’ [tot 
31/12/2022] ❑ ‘Danser brut. In samen-  
werking met Bozar’ [24/9 tot 10/1/2021] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘Van Bosch tot Magritte. 
Permanente collectiepresentatie’ [tot 
31/12] ❑ ‘De Pantoloog (danke Schön)’ 
– Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Verticals’ – Ria 
Verhaeghe [tot 21/10/2022] 
❑ ‘Gustave Van de Woestyne (1881-1947). 
Collectiepresentatie’ [tot 4/10] 
❑ ‘Jules De Bruycker (1870-1945). Een 
veelzijdige tekenaar’ [23/10 tot 23/1/2021] 

SMAK
❑ ‘Uit de Collectie: Panamarenko 
(werken op papier)’ [tot 31/12] 
❑ ‘The Sun is My Only Ally’ – Charbel-
joseph H. Boutros [tot 11/10] 
❑ ‘Museum for a Small City’ – Richard 
Venlet [tot 21/2/2021] ❑ ‘Uit de 
Collectie: Poetic Faith’ [tot 11/10] 
❑ ‘EXIT’ – Kris Martin [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.’ 
[tot 8/11] ❑ ‘Broodthaerskabinet’ [tot 
31/12] ❑ ‘Horaizon’ – Meggy Rustamova 
[tot 17/1/2021] ❑ Anna Boghiguian 
[31/10 tot 21/2/2021] 

St. Jacobskerk
❑ ‘De Handdoek van Van Eyck’ – Honoré 
d’O [tot 31/10] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘Souvenirs de Chine: Belgische 
ingenieurs en dokters in China 
1905-1908’ [15/10 tot 14/11] ❑ ‘Het 
reisverslag van François Nuyens’ [15/10 
tot 14/11] ❑ ‘De fotocollectie Philippe 
en Adolphe Spruyt (i.s.m. Universiteits-
bibliotheek Gent)’ [15/10 tot 14/11] 

❑ ‘De verzameling Philippe en Adolphe 
Spruyt (i.s.m. STAM)’ [15/10 tot 14/11] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘Lens based media’ [tot 8/11] 

Z33
❑ ‘Oooh. Back to normal? Een 
groepstentoonstelling van Kunstwerkt ‘ 
[tot 8/11] ❑ ‘Open oproep. 20 jaar 
architectuur in publieke opdracht – 
Vlaams Bouwmeester’ [tot 11/10] 
❑ ‘CURE (the Work)’ – Sam Lewitt 
[4/10 tot 3/1/2021] 
❑ ‘Palms, Palms, Palms’ – Revital Cohen 
& Tuur Van Balen [4/10 tot 3/1/2021] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Serial Eater. Food design ‘ [tot 29/11] 
❑ ‘Plant Fever. Naar een plant-gericht 
design ‘ [18/10 tot 14/2/2021] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ Matt Mullican [tot 18/10] 

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Acquisitions 2019-2020 + hommage 
à Marie Carlier’ [tot 27/9] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Nachtkieren, dwaaltroggen, 
verfsnedes’ – Rein Dufait [tot 8/11] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘residentie 2020, work in progress’ – 
Charles Degeyter [tot 1/11] ❑ Gerald 
Pinedo [tot 1/11] ❑ ‘retrospectieve’ 
– Christine Teller (BE º1943) & Walter 
Goossens (BE º1943) [tot 1/11] 
❑ ‘Collage Museum’ – Luc Peire en 
tijdgenoten / Paul Panhuysen 
(1934-2015), collages 1962-1964 / Ko 
de Jonge, mailart / Lula Valletta / nieuwe 
aanwinsten [tot 1/11] ❑ ‘toevallig sokkel 
voor Girolamo Savonarola (work in 
progress, 2019-2020)’ – Koen Deprez 
[tot 1/11] ❑ ‘Twee Hamers, 2020 (work 
in progress)’ – Joost Pauwaert [tot 1/11] 
❑ ‘The Accused, 2020’ – Mark Dion [tot 
1/11] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ ‘Instant Light’ – Benoît van Innis [tot 
18/10] 

Texture, Museum over Leie en Vlas
❑ ‘Dark Uncles’ – Klaas Rommelaere 
[4/10 tot 31/1/2021] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ ‘Dubuffet, le Preneur d’empreintes 
– expérimentations lithographiques 
réalisées par Jean Dubuffet (1901-1985)’ 
[24/1/2021] 

Leuven

Faculty Club Leuven
❑ ‘Galerie Transit te gast in Faculty Club 
Leuven’ – Virginie Bailly, Karel 
Breugelmans, Johan Creten, Luc 
Dondeyne, Wouter Feyaerts, Thomas 
Huber, Mehdi-Georges Lahlou, Allart 
Lakke, Jörg Madlener, Tom Polo & Jenny 
Watson [tot 31/12] 

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
30/5/2021] ❑ ‘M-collectie. De taal van 
het lichaam’ [tot 11/10] 
❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 4/9/2022] 
❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ [tot 
23/4/2023] ❑ ‘Collectie: De Zeven 
Sacramenten’ [tot 1/4/2022] 
❑ Thomas Demand [9/10 tot 18/4/2021] 
❑ Ericka Beckman [9/10 tot 7/2/2021] 

Liège

BIP2020
❑ ‘Biennale de l’image possible’ [tot 
25/10] 

La Boverie
❑ ‘Warhol – The American Dream 
Factory’ [2/10 tot 28/2/2021] 

La Cité Miroir
❑ ‘L’humanité absolue’ – Alberto 
Giacometti [17/10 tot 17/1/2021] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ ‘The painted picture show’ – Tatjana 
Gerhard, Stijn Bastianen, Sarah De Vos, 
Simona Mihaela Stoia [tot 18/10] 
❑ ‘Criss-crossed’ – Haleh Redjaian [tot 
18/10] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst – 
Binnenskamers / Huis clos / Inner 
Spaces’ [tot 18/10] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ Sergio De Beukelaer [31/10 tot 
3/1/2021] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘Playing at being human’ – Maen 
Florin [tot 22/11] ❑ ‘No more no less’ 
– Xavier Noiret-Thomé [tot 22/11] 
❑ ‘A way in a space with neither here 
nor there’ – Stefan Serneels [tot 22/11] 

Galerie Transit
❑ ‘Try to September’ – Johan Creten, 
Luc Dondeyne, Joris Ghekiere, Wouter 
Feyaerts, Allart Lakke... [tot 11/10] 

Museum Hof van Busleyden
❑ ‘Playing at being human’ – Maen 
Florin [tot 22/11] ❑ ‘Eye to Eye’ – Cindy 
Wright [31/10 tot 3/1/2021] 

Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
❑ ‘De Wonderbare Visvangst, actuele 
kunst in dialoog met schilderij van 
Rubens’ [25/10 tot 20/12] 

Sint-Janskerk
❑ ‘Playing at being human’ – Maen 
Florin [tot 22/11] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #16: Dennis Tyfus’ [22/9 
tot 18/12] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Roy Lichtenstein. Visions multiples’ 
[10/10 tot 7/2/2021] 

Namur

Le Delta
❑ ‘Vu.e de dos – Images à contre-courant’ 
– Charlotte Beaudry, Michael Borremans, 
Dirk Braeckman, Ria Pacquée, Bruce 
Nauman... [26/9 tot 3/3/2021] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘« Adjugé ! » Les artistes et le marché 
en Belgique (1850-1900)’ – Paul-Jean 
Clays, Alfred Stevens, Pieter Oyens, Anna 
Boch, Félicien Rops... [tot 3/1/2021] 

Ninove

garage neven
❑ Remi Verstraete [14/11 tot 15/11] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Raoul Servais Museumvleugel’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Een onvoltooide symfonie. 
Meerstemmigheid in de collectie.’ [tot 
31/1/2021] ❑ ‘Panamarenko en 
tijdgenoten: “Learn to imitate the flight of 
birds”’ [tot 18/10] ❑ ‘Ensor en Spilliaert 
museumvleugel. Twee grootmeesters van 
Oostende’ [tot 7/2/2021] ❑ ‘Salon 
Moderne Kunst’ [tot 3/1/2021] ❑ ‘Duo, de 
collectie door de ogen van …’ [tot 
28/2/2021] ❑ ‘Blow-Up! Collectieten-
toonstelling’ [tot 2/5/2021] ❑ ‘Trance-
Action. Een meditatieve wandeling 
doorheen de collectie, van Baloji tot Van 
Severen’ [tot 3/1/2021] ❑ ‘Enter #12 : 
Randa Maroufi’ [24/10 tot 24/1/2021] 

Otegem

Galerie 10a
❑ ‘STIR – Grafisch werk (1995-2020) 
en kleinsculptuur’ – Johan Tahon [tot 31/10] 

Oud-Rekem

Kasteel Oud-Rekem
❑ ‘Mirrors of Time’ – Tatiana Istomina, 
Mehdi-Georges Lahlou [tot 27/9] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Oeverloos’ – Guy Leclercq – Roland 
Jooris [tot 29/11] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘Suite en bleu’ – Yves Zurstrassen 
[11/10 tot 27/12] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘In de Wind: Y.A.H (You Are Hear)’ 
– Debbie Engala [tot 30/9] 
❑ ‘Buitenpresentatie: In Case of Ships’ 
– Ruth Sacks [tot 31/7/2021] ❑ ‘Here it 
comes, the future’ – Anouk De Clercq 
[2/10 tot 10/12] ❑ ‘Erg/ Cursus 
installatie-performance master I, II’ 
– Joëlle Tuerlinckx [2/10 tot 13/12] 
❑ ‘Posture Editions: Meggy Rustamova 
– Horaizon’ [2/10 tot 15/11] 

RITSART GOBYN
BENDT EYCKERMANS

WWW.POSTURE-EDITIONS.COM

M
E

G
G

Y
 R

U
S

T
A

M
O

V
A B

E
N

O
ÎT

 V
A

N
 IN

N
IS

SANAM KHATIBI

JAN DE VYLDER

 

BART BAELE DEAD RENAISSANCE 



De Witte Raaf  – 207 / september – oktober 2020 53

Turnhout

De Warande
❑ ‘De Nacht’ – Natasja Kensmil, Danny 
Devos, Frans Masereel, Nel Aerts, 
Thomas Ruff, Francisco Goya... [tot 13/12] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Breadcrumbs’ – Frank&Robbert 
Robbert&Frank [tot 29/11] 
❑ ‘In The Hands Of Puppets’ – Frank& 
Robbert Robbert&Frank [tot 1/12] 
❑ ‘Kabinet Henry Moore’ – Nick Ervinck 
[10/10 tot 10/12] 

BruthausGallery
❑ ‘PRIVAAT’ – Leyla Aydoslu, Ben 
Benaouisse, Gery De Smet, Joëlle 
Dubois, Merlyn Paridaen, Juan Pablo 
Plazas [29/9 tot 25/10] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘Offenes depot – mit einer 
Intervention von Martin Pfeifle im 
Skulpturengarten’ [tot 25/10] 
❑ ‘Sammlung mit losen enden 04 – mit 
künstlerischen Interventionen von Tim 
Berresheim und Julia Bünnagel’ [tot 
28/2/2021] ❑ ‘You are here. 
KünstlerInnen aus NRW auf Reisen’ [tot 
31/12] ❑ ‘Zweite Natur. Annäherungen 
an die Natur in Werken der Sammlung’ 
[tot 5/4/2021] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Observing Nature. Works from the 
Ludwig Collection’ [tot 4/10] ❑ ‘Flower 
Blast. Female Artists in the Ludwig 
Collection’ [tot 11/10] ❑ ‘Matters of 
Mind’ – Christoph Mueller [tot 10/1/2021] 
❑ ‘Bon Voyage! Travelling in 
Contemporary Art’ [13/11 tot 11/4/2021] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Tourist’ – Berit Schneidereit [11/10 
tot 29/11] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘The Burda Brothers. A History of 
Collecting’ [tot 4/10] ❑ Pierre Soulages 
[17/10 tot 28/2/2021] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘Fragments of a Touch’ – Valie Export 
[31/10 tot 31/12] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘Urbainable – Stadthaltig. Positions on 
the European City for the 21st Century’ 
[tot 22/11] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Picture Cellar. Murals’ – Manfred 
Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 31/12] 
❑ ‘CONTINENT. In Search of Europe. 
An exhibition by OSTKREUZ – Agency of 
Photographers and Akademie der Künste’ 
[2/10 tot 10/1/2021] 

Berlinische Galerie
❑ ‘Wide Open. Soul Pictures-Soul 
Spaces’ – Johannes Geccelli, Göta 
Tellesch, Eberhard Havekost, Zora Mann 
[tot 12/10] ❑ ‘Drawing the City. 
Paper-Based Works from 1945 to the 
Present’ [tot 4/1/2021] ❑ ‘IBB-Video 
Space: Bárbara Wagner & Benjamin de 
Burca’ [tot 5/10] ❑ ‘GASAG Art Prize 
2020: The Blow-Up Regime’ – Marc 
Bauer [tot 5/4/2021] ❑ ‘Robert 
Petschow and the New Vision’ [1/10 tot 
18/1/2021] ❑ ‘Provenances – Wayfaring 
Art’ – Ima Breusing, Lovis Corinth, 
Jacoba van Heemskerck, Ludwig von 
Hofmann, Martel Schwichtenberg, Felix 
Nussbaum [28/10 tot 1/3/2021] 

DAAD Galerie
❑ ‘11th Berlin Biennale for 
Contemporary Art at daadgalerie – The 
Crack Begins Within’ [tot 1/11] 

Gemäldegalerie
❑ ‘Around Mantegna and Bellini – 
Technical Studies and Conservation’ [tot 
29/11] ❑ ‘The Last Judgement Sculpture 
der Sammlung Würth’ – Anthony Caro 
[tot 1/11] ❑ ‘’Mich tröstet die Liebe zur 
Kunst.’ Paul James Kristeller (1863-1931) 
zwischen Berlin und Italien’ [tot 11/10] 
❑ ‘Zwischen Kosmos und Pathos Berliner. 
Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas 
Mnemosyne’ [tot 1/11] ❑ ‘Status Macht 
Bewegung. Lust und Last körperlicher 
Aktivität’ [tot 10/1/2021] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Time for Fragments. Works from the 
Marx Collection and the Collection of the 
Nationalgalerie’ [tot 28/2/2021] 
❑ ‘It Wasn’t Us’ – Katharina Grosse [tot 
10/1/2021] ❑ ‘Michael Schmidt – 
Retrospective. Photographs 1965-2014’ 
[tot 17/1/2021] ❑ ‘Magical Soup. Media 
Art from the Collection of the 
Nationalgalerie, the Friedrich Christian 
Flick Collection and Loans’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Self Portrait as clone of 
Jeanne D’Arc’ – Bunny Rogers [25/10 
tot 28/2/2021] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne 
– The Original’ [tot 30/11] 
❑ ‘Errata’ – Ariella Azoulay, Pauline 
Curnier Jardin, New Red Order... by 
Anselm Franke [tot 18/10] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Schizo Sonics’ – Nik Nowak [tot 
16/5/2021] ❑ ‘Maru a Pula Is a Song of 
Happiness’ – Lerato Shadi [tot 7/2/2021] 
❑ ‘The Invented History’ – Yael Bartana, 
Akram Zaatari, Nadia Kaabi-Linke, Anna 
Dasović, Zartosht Rahimi... [tot 
21/2/2021] 
❑ ‘Passage’ – Ann Oren [tot 21/2/2021] 

Kupferstichkabinett
❑ ‘Wir heben ab! Bilder vom Fliegen 
von Albrecht Dürer bis Jorinde Voigt’ 
[30/10 tot 21/2/2021] 

KW Berlin
❑ ‘11th Berlin Biennale for 
Contemporary Art – 11th Berlin Biennale 
for Contemporary Art at daadgalerie – 
The Crack Begins Within’ [tot 1/11] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘There’s No Such Thing as Solid 
Ground’ – Otobong Nkanga [tot 13/12] 
❑ ‘11th Berlin Biennale for 
Contemporary Art at daadgalerie – The 
Crack Begins Within’ [tot 1/11] 
❑ ‘Masculinities. Liberation through 
Photography’ [16/10 tot 10/1/2021] 

Museum Frieder Burda – Salon Berlin
❑ ‘Die Bücher’ – Annette Kelm [tot 24/10] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Wolfgang Schulz und die Fotoszene 
um 1980’ [tot 11/10] ❑ ‘America 
1970s/80s. Hofer, Metzner, Meyerowitz, 
Newton’ [9/10 tot 16/5/2021] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Lost in America’ – Caitlin MacBride, 
Mike Kelley, Sam Durant, Andrea Fraser, 
Jimmie Durham... [tot 17/1/2021] 
❑ ‘Hans Haacke. 20 Years of ‘Der 
Bevölkerung (To the Population)’ at the 
German Bundestag. A Project 
Documentation’ [tot 15/1/2021] 
❑ ‘Fassade: Die große Melancholie ...’ 
– Herta Müller [tot 31/8/2021] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘An Elixir of Immortality’ – John 
Miller [tot 13/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Thom Mayne: SculpturalDrawings’ 
[tot 15/11] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Duell’ – Anna-Sophie Berger [tot 22/11] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Double Lives. Visual Artists Making 
Music’ [tot 18/10] ❑ ‘Fire with Fire’ – 
Julius von Bismarck [tot 24/1/2021] 
❑ ‘Max Klinger and Europe’ [16/10 tot 
31/1/2021] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Nur nichts anbrennen lassen. New 
presentation of the collection’ [tot 
1/7/2022] ❑ ‘Bonn Art Award 2019: 
Tropic Telecom’ – Nico Joana Weber [tot 
15/11] ❑ ‘face-landscape-still 
life’ – Alexei von Jawlensky (1864-1941) 
[5/11 tot 21/2/2021] 

Bremen

Gesellschaft für Aktuelle Kunst
❑ ‘Was machen Sie um zwei? Ich 
schlafe.’ – gerlach en koop [tot 20/12] 
❑ Alex Beriault [tot 15/11] 

Kunsthalle Bremen
❑ ‘Kunstpreis der Böttcherstraße in 
Bremen 2020’ – Raphaela Vogel, Nevin 
Aladağ, Janine Jembere, Henrike 
Naumann... [tot 1/11] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ ‘Bildraum/Realraum’ – Imre Kocsis 
[tot 22/11] ❑ ‘Piktogramme, 
Lebenszeichen, Emojis: Die Gesellschaft 
der Zeichen’ [24/9 tot 7/2/2021] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Thomas Ruff [tot 7/2/2021] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Mine’ – Simon Denny [tot 17/1/2021] 
❑ Hito Steyerl [26/9 tot 10/1/2021] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘A Long Time Short’ – Hicham 
Berrada, David Claerbout, Su Yu Hsin, 
Agustina Woodgate... [tot 13/12] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘Servant of Two Masters’ – Yann 
Annicchiarico [tot 8/11] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Surprize. The Recipients of the BEST 
Art Prize’ – ilke Albrecht, Arno Beck, 
Donja Nasseri, Fabian Pfleger... [tot 
1/11] ❑ ‘Im Foyer: Eine Wandzeichnung’ 
– Stefan Marx [tot 1/11] 
❑ ‘Mur Brut 17: Verbund und Wärme’ – 
Paulina Hoffmann [tot 29/11] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Spirits and Objects...and How 
Non-Productive Love Is Sometimes 
Contained in Them...’ – Josef Strau / 
Keren Cytter, Bernadette Van-Huy, Enzo 
Shalom [tot 22/11] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Peter Lindbergh: Untold Stories’ [tot 
27/9] ❑ ‘Caspar David Friedrich und die 
Düsseldorfer Romantiker’ [15/10 tot 
7/2/2021] ❑ ‘Empört euch! Kunst in 
Zeiten des Zorns ‘ – Maria Lassnig, 
Andrea Bowers, Teresa Margolles, Thomas 
Hirschhorn... [29/10 tot 10/1/2021] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ ‘#cute. Inseln der Glückseligkeit? ‘ – 
Aya Kakeda, Jonathan Monaghan, 
Melissa Sixma Lingo, The Yes Men... 
[9/10 tot 10/1/2021] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘21.lettres.a.la.photographie @gmx.
de’ [tot 8/11] ❑ ‘Dokumentarfotografie 
Förderpreise 12’ – Christian Kasners, 
Jiwon Kim, Jens Klein, Joscha Steffens 
[tot 8/11] ❑ ‘Technoprancer’ – B A 
Briggs [tot 4/10] ❑ ‘Save the Love! 
International Posters against AIDS’ [tot 
29/11] ❑ Keith Haring [tot 29/11] 
❑ ‘”And they built that in Gelsenkirchen 
…” Architecture and Cultural Institutions 
in the Ruhr Since 1950’ [tot 10/1/2021] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘Places of Refuge – Under 
Observation. The Art of Withdrawal’ – 
Dries Depoorter, Verena Friedrich, Esther 
Hovers, TOAST, Christiaan Zwanikken... 
[20/9 tot 15/11] 

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘Phase Shifting Index’ – Jeremy Shaw 
[25/9 tot 24/1/2021] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘Frank Walter. A Retrospective’  
[tot 15/11] ❑ ‘Earthseed’ – Precious 
Okoyomon [tot 1/11]  
❑ ‘Sammlung’ [tot 30/5/2021] 

Portikus
❑ ‘ Pierre Verger in Suriname’ – Willem 
de Rooij [6/11 tot 31/1/2021] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ ‘Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh 
und Hesam Rahmanian’ [tot 13/12] 
❑ ‘We never sleep’ – Stan Douglas, 
Gabriel Lester, Cornelia Schleime, 
Rodney Graham... [24/9 tot 10/1/2021] 

Städel Museum
❑ ‘En passant. Impressionism in 
Sculpture’ [tot 25/10] ❑ ‘Passion for 
Pictures: Netherlandish Drawings of the 
Eighteenth Century’ [1/10 tot 10/1/2021] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ Jesse Darling [tot 1/11] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Tanz der Formen’ – Georges Braque 
[10/10 tot 24/1/2021] 

Deichtorhallen
❑ ‘Arbeitsstipendium für bildende Kunst 
der Freien und Hansestadt Hamburg’ [tot 
18/10] ❑ ‘#protestsgoviral. Bilder des 
Aktivismus auf Instagram’ [25/9 tot 
3/1/2021] ❑ ‘American Geography’ – 
Matt Black [25/9 tot 3/1/2021] 
❑ ‘Beautiful America’ – Jerry Berndt 
[25/9 tot 3/1/2021] ❑ William Kentridge 
[23/10 tot 18/4/2021] 
❑ Katharina Sieverding [7/11 tot 
4/4/2021] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Eight Centuries of Art. The 
Permanent Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [tot 29/8/2021] ❑ ‘Back then 
has always been now – Painting since 
1947 reconsidered’ [tot 5/9/2021] 
❑ ‘feminine-masculine’ – Max Beckmann 
[25/9 tot 24/1/2021] ❑ ‘Making History. 
Hans Makart and the Salon Painting of 
the 19th Century’ [1/10 tot 31/12] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Rückblick Backstage. Topologie 
zeitgenössischer Kunst’ – Gerwald 
Rockenschaub,, Maria Eichhorn, Tobias 
Rehberger, Luc Tuymans... [tot 11/10] 
❑ ‘Being laid up was no excuse for not 
making art’ – Felix Kubin, Hanne 
Lippard, Wolfgang Tillmans... [tot 11/10] 
❑ ‘Ich mag keine Ausländer, aber bei dir 
ist es was anderes’ – Viron Erol Vert [tot 
11/10] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Kunst – Handwerk. Zwischen 
Tradition, Diskurs und Technologien’ 
[2/10 tot 10/1/2021] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘wir blumen. The lightness of the 
fragile Works from the Schürmann 
Collection’ [tot 15/11] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2021] ❑ ‘Bäume / 
Trees’ – Albert Oehlen – Carroll Dunham 
[tot 18/10] ❑ ‘Driven by Distraction’ 
– M+M [tot 31/1/2021] ❑ ‘El Lissitzky 
und eine Rolle Plakate. Filmplakate der 
russischen Avantgarde’ [tot 15/11] 
❑ ‘Zeichnungen einer Moskauer 
Berlinerin’ – Elena Liessner-Blomberg 
[tot 15/11] ❑ ‘Heimat ist ein Raum aus 
Zeit’ – Thomas Heise [tot 1/11] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘The Moving Body, The Listening Body 
– Moving through wires of wind’ – Romy 
Rüegger [2/10 tot 29/11] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
30/1/2022] ❑ ‘Writing the History of the 
Future – The ZKM Collection’ [tot 
28/3/2021] ❑ ‘Critical Zones. 
Observatories for Earthly Politics’ [tot 
28/2/2021] ❑ ‘Roll-Objects. From 
Space-Pictures to Rolling Spaces’ – Ed 
and Urs Kiënder [26/9 tot 10/1/2021] 
❑ ‘What’s wrong with Art?’ – Stephan 
von Huene [26/9 tot 10/1/2021] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Meanwhile’ – Dunja Herzog [tot 
18/10] 

Museum Ludwig
❑ ‘Schultze Projects #2: Avery Singer’ 
[tot 31/10/2021] ❑ ‘Mapping the 
Collection: Equality, indigenous 
self-determination, women’s rights, and 
Black Power – a close look at the 1960s 
and 1970s in the United States’ [tot 
11/10] ❑ ‘Ruhr Landscapes, 1981-83’ 
– Joachim Brohm [tot 27/9] ❑ ‘Russian 
Avant-Garde at the Museum Ludwig: 
Original and Fake Questions, Research, 
Explanations’ [26/9 tot 3/1/2021] 
❑ ‘Sisi in Private. The Empress’s Photo 
Albums’ [24/10 tot 24/1/2021] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs: Reizend! Tanz in der 
Werbung’ [tot 28/2/2021] 
❑ ‘Analogien – Photographische 
Industrielandschaften, Architekturen und 
Porträts’ – Bernd & Hilla Becher, Peter 
Weller, August Sander [28/9 tot 8/11] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘The Romantic Trail and the Concrete 
House’ – Sharon Ya’ari [tot 21/3/2021] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘City-Making. Creative work for the 
Nuremberg of tomorrow’ [tot 8/11] 
❑ ‘Context’ – Staab Architects [tot 
10/1/2021] ❑ ‘Painterly. Von Warhol und 
Twombly bis heute – Malerei aus dem 
Museum Brandhorst’ [23/10 tot 
21/2/2021] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘Salvador Dalí und Hans Arp. Die 
Geburt der Erinnerung’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘Kunstkammer Rau: Dreams and 
Visions 1500-2000’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘The Arp Collection 2020’ [tot 
6/6/2021] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘MGKWalls: Nora Turato’ [tot 
14/2/2021] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ ‘Der Traum vom Museum 
‘schwäbischer’ Kunst. Das Kunstmuseum 
Stuttgart im Nationalsozialismus’ – Fritz 
Lang, Martin Sternagel, Margarete 
Depner, August Köhler, Fritz Ketz... [tot 
1/11] ❑ ‘WÄNDE I WALLS’ [26/9 tot 
31/1/2021] ❑ ‘Temporäre Graffitigalerie 
im Bonatzbau, Hauptbahnhof Stuttgart: 
Secret Walls Gallery’ [1/10 tot 21/11] 
❑ Claudia Magdalena Merk [10/10 tot 
19/9/2021] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘The Whole World is Colour’ – Ida 
Kerkovius (1879-1970) [tot 15/11] 
❑ ‘Du lebst nur keinmal. Ein 
Künstlerpaar der 1960er Jahre’ – Uwe 
Lausen und Heide Stolz [tot 18/10] 
❑ ‘With All the Senses! French 
Paintings’ [16/10 tot 7/3/2021] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Actually, the Dead Are Not Dead. Una 
forma de ser’ [17/10 tot 17/1/2021] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Zwischenwelten’ – Ulrich Hensel 
[tot 8/11] ❑ ‘Works’ – Barbara Kasten 
[tot 8/11] ❑ ‘On Everyone’s Lips. From 
Pieter Bruegel to Cindy Sherman’ [31/10 
tot 5/4/2021] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Erneuerbare Medien’ [tot 8/11] 

Frankrijk
Lens

Louvre Lens
❑ ‘Soleils noirs’ – Malevich, Reinhardt, 
Velázquez, Ribera... [tot 25/1/2021] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Des mondes construits. Un choix de 
sculptures du Centre Pompidou’ [tot 
23/8/2021] ❑ ‘Indistinti confini’ – Noce, 
Giuseppe Penone [tot 11/1/2021] 
❑ ‘Folklore’ [tot 4/10] ❑ ‘I hear voices’ 
– Nadia Lauro [tot 21/9] 
❑ ‘Le ciel comme atelier. Yves Klein et 
ses contemporains’ [tot 1/2/2021] 

Paris

Centre Pompidou
❑ ‘Paris!’ – Christo et Jeanne Claude 
[tot 19/10] ❑ ‘Global(e) Resistance’ [tot 
4/1/2021] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 
2020 ‘ – Alice Anderson, Enrique 
Ramírez, Kapwani Kiwanga, Hicham 
Berrada [7/10 tot 4/1/2021] ❑ Martin 
Barré (1924-1993) [14/10 tot 4/1/2021] 
❑ Matisse [21/10 tot 22/2/2021] 

Fondation Cartier
❑ ‘La Nature’ – Artavazd Pelechian 
[24/10 tot 7/3/2021] ❑ ‘Sarah Sze, 
Night into Day’ [24/10 tot 7/3/2021] 

Fondation Louis Vuitton
❑ ‘Open Space #7: Jean Claracq’ [23/9 
tot 3/1/2021] 
❑ ‘Cindy Sherman at the Fondation 
Louis Vuitton’ [23/9 tot 3/1/2021] 

Grand Palais
❑ ‘Pompéi’ [tot 2/11] ❑ ‘Noir & Blanc: 
une esthétique de la photographie. 
Collection de la Bibliothèque nationale 
de France’ [12/11 tot 4/1/2021] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Échelle Humaine’ – Tino Sehgal par 
Boris Charmatz, Sorour Darabi, Simon 
Senn, Balkis Moutashar, Mette 
Ingvartsen, Benjamin Kahn [21/9 tot 
27/9] ❑ Wu Tsang [21/10 tot 3/1/2021] 

Le Bal
❑ ‘Miguel Rio Branco, photographies 
1968-1992’ [tot 6/12] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ ‘O’ Ti’ Lulaby’ – David Douard [27/9 
tot 13/12] 
❑ David Douard [27/9 tot 13/12] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘La Vie Moderne. Nouveau parcours 
dans les collections’ [tot 31/12] 
❑ ‘PasséPrésent’ – Sarah Moon [tot 
10/1/2021] 
❑ Hubert Duprat [tot 10/1/2021] 
❑ ‘Je suis le rêve. Je suis l’inspiration’ 
– Victor Brauner [tot 10/1/2021] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Léon Spilliaert (1881-1946). 
Lumière et solitude’ [13/10 tot 
10/1/2021] ❑ Aubrey Beardsley 
(1872-1898) [13/10 tot 10/1/2021] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Giorgio de Chirico. La peinture 
métaphysique’ [tot 14/12] 
❑ ‘Contrepoint 5’ – Janaïna Tschäpe 
[21/10 tot 15/2/2021] 

Musée du Louvre
❑ ‘Figure d’artiste’ [tot 5/7/2021] 
❑ ‘Albrecht Altdorfer. Maître de la 
Renaissance allemande ‘ [1/10 tot 
4/1/2021] ❑ ‘Le Corps et l’Âme. De 
Donatello à Michel-Ange. Sculptures 
italiennes de la Renaissance ‘ [22/10 tot 
18/1/2021] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘Man Ray et la Mode’ [23/9 tot 
17/1/2021] 

Musée Rodin
❑ ‘Rodin en son jardin’ [tot 29/11] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Le milieu est bleu’ – Ulla Von 
Brandenburg [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Lasco Project #11: Violent treasure’ 
– Futura 2000 [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Anticorps’ – Forensic Architecture, 
Kate Cooper, Carolyn Lazard, Dominique 
Petitgand, Koki Tanaka... [23/10 tot 
3/1/2021] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘La Force du dessin. Chefs-d’œuvre de 
la collection Prat’ [tot 4/10] 
❑ ‘L’Âge d’or de la peinture danoise 
(1801-1864)’ [22/9 tot 3/1/2021] 
❑ ‘Ici mieux qu’en face’ – Laurence 
Aëgerter [6/10 tot 17/1/2021] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ ‘A Poem That Is Not Our Own’ – 
William Kentridge [tot 13/12] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Naum Gabo [tot 27/9] ❑ ‘Rooms 
Designed For A Woman’ – Emily Speed 
[tot 27/9] ❑ ‘Strange Attractors’ – 
Haegue Yang [24/10 tot 3/5/2021] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Everybody Razzle Dazzle: take a ride 
on the Dazzle Ferry by Peter Blake ‘ [tot 
31/12] ❑ ‘Op Art in Focus’ [tot 
17/1/2021] ❑ ‘Display: Ideas Depot’ 
– Layla Curtis,  Salvador Dalí, Chris Ofili 
[tot 30/11/2021] ❑ ‘Ferocious Love’ 
– Mikhail Karikis [tot 22/11] 
❑ Don McCullin [tot 9/5/2021] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘A Countervailing Theory’ – Toyin Ojih 
Odutola [tot 27/9] ❑ ‘Michael Clark 
– Cosmic Dancer’ [7/10 tot 3/1/2021] 

National Gallery
❑ ‘Titian: Love, Desire, Death’ [tot 
17/1/2021] ❑ Artemisia [3/10 tot 
24/1/2021] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Gauguin and the Impressionists. 
Masterpieces from the Ordrupgaard 
Collection’ [tot 18/10] 
❑ ‘The Making of an Artist: The Great 
Tradition’ [tot 31/12] ❑ ‘Summer 
Exhibition 2020’ [6/10 tot 3/1/2021] 

Tate Britain
❑ ‘Year 3’ – Steve McQueen [tot 
31/1/2021] ❑ ‘Turner’s Modern World’ 
[28/10 tot 7/3/2021] 

Tate Modern
❑ Dóra Maurer [tot 24/1/2021] 
❑ ‘Hyundai Commission: Kara Walker ‘ 
[tot 8/11] ❑ Andy Warhol [tot 15/11] 
❑ Bruce Nauman [7/10 tot 21/2/2021] 
❑ Zanele Muholi [5/11 tot 7/3/2021] 

Victoria and Albert Museum
❑ ‘Display: Concealed Histories: 
Uncovering the Story of Nazi Looting’ 
[tot 10/1/2021] ❑ ‘Display – On Point: 
Royal Academy of Dance at 100’ [tot 
23/2/2021] ❑ ‘Kimono: Kyoto to 
Catwalk’ [tot 25/10/2021] 
❑ ‘Filthy Lucre: Whistler’s Peacock 
Room Reimagined’ – Darren Waterston 
[tot 29/11] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Structuring Chance – Collection 
Satellite #5’ – Ignacio Uriarte [tot 22/11] 
❑ ‘Stay Home / Mail Art!’ [tot 25/10] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Reale Fiktionen & ebensolche 
Simulationen’ – Manuel Graf & Matthias 
Wollgast [20/9 tot 15/11] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘(Re)discovery – The Kunsthalle 
Mannheim from 1933 to 1945 and the 
Consequences’ [tot 31/1/2021] 
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 4/10] 
❑ ‘LiquiditätsAuraAromaPortfolio’ 
– John Bock [tot 1/10] ❑ ‘UPHEAVAL’ 
[tot 18/10] ❑ ‘Collection’ [tot 1/1/2021] 
❑ Anselm Kiefer [13/11 tot 6/6/2021] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Grief and Hope’ – Andrea Bowers [tot 
25/10] ❑ ‘Kunst Natur Politik’ – Hans 
Haacke [tot 25/10] ❑ ‘Sour Gnossiennes’ 
– Evelyn Taocheng Wang [tot 25/10] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Thinking of the Neue... Masterpieces 
from the Neue Pinakothek at the Alte 
Pinakothek and the Sammlung Schack’ 
[tot 31/12/2021] 
❑ ‘Raphael 1520-2020’ [tot 8/11] 

Haus der Kunst
❑ ‘Shifting Perspectives’ – Franz Erhard 
Walther [tot 29/11] 
❑ ‘Paradise Edict’ – Michael Armitage 
[tot 14/2/2021] ❑ ‘Archives in Residence: 
euward Archive’ [tot 25/4/2021] 
❑ ‘Plot’ – Kapwani Kiwanga [9/10 tot 
25/4/2021] 
❑ ‘I am not sea, I am not land’ – Cyrill 
Lachauer [23/10 tot 11/4/2021] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Brushstrokes. The art of putting the 
right color in the right spot’ [tot 
31/12/2021] ❑ ‘It.. Matters’ – Sheela 
Gowda [tot 18/10] ❑ ‘Slawomir Elsner 
in the Blue Rider Collection’ [tot 
7/2/2021] ❑ ‘Looking at the Sun at 
Midnight. Contemporary Art from the 
Lenbachhaus and the KiCo Foundation’ 
[29/9 tot 1/8/2021] 
❑ ‘ Under the Open Sky. Traveling with 
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter’ 
[13/10 tot 6/6/2021] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Prime Suspect’ – Lucy McKenzie [tot 
21/2/2021] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2/2022] ❑ ‘Sound of Design’ [tot 
2/2/2022] ❑ ‘Georg Baselitz. The 
donation’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘FEELINGS ‘ [tot 4/10] 
❑ ‘Ingo Maurer Intimate. Design or 
what?’ [tot 18/10] ❑ Hanne Darboven, 
Günther Förg, Sol LeWitt [tot 
31/7/2021] ❑ ‘Arnulf Rainer on his 90th 
birthday’ [tot 31/12] ❑ ‘Counterpart. 
Portraits From August Sander To Rineke 
Dijkstra’ [tot 28/2/2021] ❑ ‘August 
Sander. Sardinia 1927’ [tot 8/11] 
❑ Astrid Klein [tot 17/1/2021] 
❑ ‘Howl’ – Anish Kapoor [tot 15/8/2021] 
❑ ‘ Au rendez-vous des amis. Classical 
Modernism meets from the Sammlung 
Goetz’ [29/9 tot 28/3/2021] 
❑ ‘Denkraum Deutschland II’ [10/10 tot 
18/10] ❑ ‘Fritz Winter: a documenta 
artist from the very beginning’ [13/11 tot 
21/2/2021] 

Villa Stuck
❑ ‘Lob der Malkunst’ – Margret Eicher 
[tot 25/10] ❑ ‘Monkey Business’ – Beate 
Passow [tot 25/10] ❑ ‘Schönheit Stärke 
Leidenschaft. Die Plastiken Franz von 
Stucks in den Historischen Räumen neu 
präsentiert’ [tot 25/10] ❑ ‘Stimmen’ 
– Maya Schweizer [22/10 tot 24/1/2021] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘Wo bin ich?’ [tot 4/10] 
❑ ‘In der Meeresweite meiner Seele...’ 
[11/10 tot 31/1/2021] 

Westfälischer Kunstverein
❑ Ève Chabanon [tot 4/10] 
❑ ‘Thinking in Metaphors’ – Hans 
Blumenberg [tot 14/10] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘Kausalkonsequenz’ – Alicja Kwade 
[tot 18/4/2021] 

Thomas Schütte Foundation
❑ ‘Models’ – Bruce Nauman [tot 13/12] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ Marcel Odenbach [3/10 tot 10/1/2021] 

if the sight shall make dwelling,  
abide thou it, for it coming shall come 
with work by: Laurens Stok and Tom Putman 
21.10 / 12.12  2020 

+ a unique and special online performance  
by Akiko Mik & Prisma String Trio  
& an introduction by Xander Karskens  
date 29.10.2020 / time 19:30 / tickets € 15,-  
your ticket for this performance is valid also for wirelessly listening  
to the performance again, in the presentation on site  

tickets and information: tonkruse.nl/RSOL      Deventer NL 
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Kunstmuseum Den Haag
❑ ‘Lucassen’ [tot 11/10] ❑ ‘How it 
works’ – A.R. Penck (1939-2017) [tot 
27/9] ❑ ‘I am because of you’ – Navid 
Nuur [tot 18/10] ❑ ‘De Zweedse idylle’ 
– Anders Zorn (1860-1920) [10/10 tot 
31/1/2021] ❑ Norbert Schwontkowski 
[24/10 tot 24/1/2021] ❑ Joseph Sassoon 
Semah [31/10 tot 21/3/2021] 

Mauritshuis
❑ ‘Alleen met Vermeer – ‘het mooiste 
schilderij ter wereld’’ [26/9 tot 3/1/2021] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘A Mutating Story’ – Jacob van der 
Beugel [tot 28/2/2021] ❑ ‘Eigen+Beeld. 
Moderne sculptuur museaal en 
particulier verzameld’ [tot 7/3/2021] 
❑ ‘Vanitasflora’ – Nynke Koster [2/10 
tot 21/11] 

Nest
❑ ‘A Fair Share of Utopia’ – Brook 
Andrew, Raul Balai, Simphiwe Ndzube, 
Müge Yilmaz [tot 22/11] 

Parts Project
❑ ‘Disruption as part of the deal’ – Ewerdt 
Hilgemann & Diet Sayler [tot 1/11] 

Stroom Den Haag
❑ ‘See You in The Hague’ [tot 31/12] 
❑ ‘Capturing Corona’ – Johan 
Nieuwenhuize, Christian van der Kooy, 
Nadine Stijns, Esther Hovers, Miguel 
Peres dos Santos, Mylene van Arendonk, 
Sandra Uittenbogaart [3/10 tot 1/11] 

West
❑ ‘A variable number of things’ – Cesare 
Pietroiusti [tot 22/2/2021] ❑ ‘Jack 
Segbars. Author, Platform and Spectator’ 
[tot 19/10] ❑ ‘Alphabetum VII. Writing 
Writing’ [tot 29/11] ❑ ‘Tote 
Räume’ – Gregor Schneider [tot 6/12] 

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ ‘if the sight shall make dwelling, abide 
thou it, for it coming shall come’ – 
Laurens Stok – Tom Putman [21/10 tot 
12/12] 

Eindhoven

lxhxb
❑ ‘Camouflage’ – Jeff Weber [tot 17/10] 

MU
❑ ‘Self Design Academy’ [tot 8/11] 

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
❑ ‘CriticALL! (un)professional everyday 
design criticism’ [tot 27/9] ❑ ‘Post – the 
poster’ [tot 27/9] ❑ ‘Residency For The 
People Quarantaine sessions’’ [tot 27/9] 
❑ ‘Bestario of anthropogenic creatures’ 
[tot 27/9] 

Van Abbemuseum
❑ ‘The Making of Modern Art – Een 
verhaal over moderne kunst’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Museumindex – het 
museum in getallen’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Multisensory museum. Experimentele 
multi-zintuigelijke museumruimte’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘A Daily Practice’ – Yael 
Davids [tot 27/9] ❑ ‘Araf’ – Didem 
Pekün [tot 31/10] ❑ ‘1525’ – Victor 
Sonna [tot 30/5/2021] ❑ ‘Bartleby & 
Co., een kunstenaarsproject van Thorsten 
Baensch’ [tot 8/1/2021] ❑ ‘Opulence’ 
– Dustin Thierry [tot 4/4/2021] ❑ ‘New 
Melancholy i.s.m. Lidewij Edelkoort en 
de Kazerne Foundation ‘ [17/10 tot 6/12] 
❑ ‘Geo-Design: Sand – i.s.m. Design 
Academy Eindhoven’ [17/10 tot 15/11] 
❑ ‘De Onkruidenier. Forever Summer’ 
– Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer 
[14/11 tot 11/4/2021] 

Enschede

Concordia
❑ Arletta Elst-Wawrzyniak [tot 4/10] 
❑ ‘May all your dreams come true’ – 
Wayne Horse [tot 22/11] ❑ ‘ARE: Anne 
Fehres en Luke Conroy’ [tot 4/10] 
❑ Shari Mona Cinzia [tot 15/11] 

Tetem
❑ ‘Reflecties: over Artificiële 
Intelligentie (AI) en zelflerende 
systemen (machine-learning technology, 
MLT) – een samenwerking tussen 
Universiteit Twente en Tetem’ [tot 16/10] 

Gorinchem

Gorcums Museum
❑ ‘On the move – Beweging in 
hedendaagse kunst’ – Zoro Feigl, Peter 
Zegveld, Guusje Kaayk, Henk Stallinga, 
Michiel Martens & Jetske Visser... [tot 
22/11] ❑ ‘14 jaar OutsiderArt Syndion’ 
[tot 25/10] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ Jan Mankes [tot 25/10] ❑ ‘Nieuwe 
Kaders. Schilderkunst, fotografie en film 
1920-1940’ [4/10 tot 24/1/2021] 
❑ ‘Happy Painting’ – Bob Ross [8/11 tot 
11/4/2021] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7/2022] ❑ ‘Frans Hals – Alle 
schutterstukken’ [tot 31/5/2021] 
❑ ‘Mag het ook mooi zijn? Haarlemse 
impressionisten en realisten’ [10/10 tot 
10/1/2021] 

Nieuwe Vide
❑ ‘No Hope for Sisyphus’ – Feiko 
Beckers, Willem de Haan, Florence Jung, 
Hannes Nienhüser [tot 1/11] 

Teylers Museum
❑ ‘In het Boekenkabinet – Kijken in de 
aarde’ [tot 4/10] ❑ John Constable 
(1776-1837) [tot 31/1/2021] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Rietveld Architecture-Art-Affordances 
(RAAAF) – The End of Sitting’ [tot 31/12] 
❑ ‘U bevindt zich hier – Geschiedenis 
van het Glaspaleis’ [tot 30/12] 

❑ ‘Souvenir’ – Jan Rothuizen [tot 30/11] 
❑ ‘If then is now – muurschildering’ –  
Vera Gulikers [tot 31/12] 
❑ ‘Theofanie – Up and Out / muur-
schildering’ – Gijs Frieling [20/9 tot 
21/2/2021] 
❑ ‘Tegendraads. Aad de Haas – 100 jaar’ 
[22/9 tot 21/2/2021] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Abstract! Ecole de Paris, Cobra & 
Hepworth’ [tot 28/3/2021] 
❑ ‘Harry Gruyaert. Retrospective’ [29/9 
tot 28/2/2021] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Other.Worldly. Hedendaagse Kunst’ 
– Edgar Cleijne en Ellen Gallagher, 
Charles Avery, Ricardo Brey, Philip 
Taaffe, Femmy Otten... [tot 14/2/2021] 
❑ ‘This Unjust Mirror’ – Constant 
Dullaart [10/10 tot 14/2/2021] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Van Oost en West. De nieuwe 
presentatie van de vaste collectie’ [tot 
31/12] ❑ ‘Falling Feathers’ – Jennifer 
Tee [tot 3/1/2021] ❑ ‘Design #5: Jólan 
van der Wiel’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Human after all’ – William Cobbing, 
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Klara 
Kristlova, Liliana Porter, Geng Xue... 
[10/10 tot 5/9/2021] 

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ ‘Ledententoonstelling’ [tot 30/9] 
❑ ‘Klei’ – Marjan Waanders en Judith 
Bloedjes [3/10 tot 18/10] 
❑ Joke Elzinga [24/10 tot 8/11] 

Galerie LUMC
❑ ‘Dieren, Planten en familie – Jan 
Wolkers als tekenaar ‘ [24/9 tot 20/10] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Beating around the bush. Episode #6: 
Scenes from the Anthropocene’ – L.A. 
Raeven, Raymond Pettibon, Melanie 
Bonajo, Camille Henrot, Paul Chan... [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Ger Lataster: fragmenten 
uit zijn leven en oeuvre’ [tot 3/3/2021] 
❑ ‘Say it Loud’ [29/9 tot 18/4/2021] 
❑ ‘BLKNWS’ – Kahlil Joseph [29/9 tot 
30/7/2021] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa’ 
[tot 4/10] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Limburg Biënnale’ [tot 15/11]

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Midnight’ – Sandra Mujinga [20/9 tot 
30/12] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Parels uit het Verre Oosten’ [tot 11/10] 
❑ ‘Niet met zoveel woorden’ – Marcel 
Broodthaers, Jenny Holzer, Joseph 
Kosuth, Niels Post, Guido de Boer, Fillip 
Studios... [tot 27/9] ❑ ‘Work in Progress 
(1959-2020)’ – Ewerdt Hilgemann [tot 
8/11] ❑ ‘Accumulation of things’ – Anne 
Geene [tot 4/10] ❑ ‘Film: restauratie 
‘Jardin d’émail’ – Jean Dubuffet (nu 
weer open voor publiek)’ [tot 28/2/2021] 
❑ ‘Paint it black’ – Armando, Ad 
Reinhardt, Robert Smithson, Louise 
Nevelson, Jo Baer... [tot 28/2/2021] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘the total scab-free solidarity and 
performative silence that struck 
floorshows and sound stages from Desert 
to NJ coast for over half a year’ – Lara 
Almarcegui, Mercedes Azpilicueta, 
Daniel Jacoby, David Maroto, Falke 
Pisano, Victor Santamarina [tot 1/11] 

Chabot Museum
❑ ‘Kunst stelt alles voor. Moderne 
meesters uit de collecties van het Chabot 
Museum en Museum Boijmans Van 
Beuningen’ [tot 29/11] 

Formerly known as Witte de With 
Center for Contemporary Art
❑ ‘Usha Seejarim, een solo-
tentoonstelling’ [20/9 tot 17/1/2021] 
❑ ‘Michael Stevenson, een solo-
tentoonstelling’ [20/9 tot 17/1/2021] 
❑ ‘Kapwani Kiwanga, nieuw werk’ [20/9 
tot 17/1/2021] ❑ ‘Christian Vinck, nieuw 
werk’ [20/9 tot 17/1/2021] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘Heavy Metal Parking Lot’ – Xavier 
Mary, Monika Stricker, Melissa Gordon, 
Richard Hamilton... [tot 8/11] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Aquarian Gardens – geluidswandeling’ 
– Annika Kappner [tot 31/12] 
❑ ‘Set Stage Screen: Realities of 
Postproduction’ [tot 15/11] ❑ ‘Archiprix 
Nederland 2020’ [tot 4/10] ❑ ‘Lang leve 
de toekomst! Maakplek voor families’ [tot 
31/12] ❑ ‘Atelier Nelly en Theo van 
Doesburg’ [tot 12/7/2021] ❑ ‘Nomaos. 
What Do Landscapes Say?’ [tot 23/9] 
❑ ‘Art on Display 1949-69’ [4/10 tot 
7/3/2021] ❑ ‘Lithium’ [20/9 tot 
11/4/2021]

Huis Sonneveld
❑ ‘Beginselen/Basics’ – Gijs Bakker en 
K. Schippers [tot 10/1/2021] 

Joey Ramone
❑ ‘The Day After Tomorrow’ – Tudor 
Bratu, Momu & No Es, Ilke Gers, Thijs 
Ebbe Fokkens, Roi Alter... [tot 25/9] 
❑ ‘Leg Up, Hand Down’ – Ilke Gers 
[11/10 tot 27/11] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Extra Large. Wandkleden van Picasso 
en Le Corbusier tot Louise Bourgeois’ 
[tot 3/1/2021] ❑ ‘Black Album / White 
Cube – A Journey into Art and Music’ 
[tot 10/1/2021] 

❑ ‘For Your Eyes Only. Blootfotografie in 
bad, bos en branding – collectie van 
journalist en fotoverzamelaar Wim de 
Jong’ [tot 7/2/2021] ❑ ‘Repeating 
Ramp’ – Thomas Trum [tot 10/1/2021] 
❑ ‘My Brexit 52/48’ – Merlin Daleman 
[tot 14/2/2021] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘De collectie belicht door Marwan 
Magroun’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘De Migrant’ – Anaïs López [tot 31/12] 

TENT
❑ ‘The Whole World Is Turning’ – Adam 
Patterson [tot 27/9] ❑ ‘The Visual Life 
of Social Affliction, een project van 
Small Axe, internationaal tijdschrift voor 
Caribische kunstkritiek’ [tot 27/9] 
❑ ‘TENT & Formerly known as Witte de 
With Center for Contemporary Art: 
Rotterdam Cultural Histories #18: De 
levendige kunstscene van de jaren 80 in 
de Witte de Withstraat’ [20/9 tot 
21/2/2021] 

Wereldmuseum
❑ ‘Dossier Indië. Anders kijken naar 
koloniale fotografie. Gastconservator 
Thom Hoffman’ [tot 31/12] 

Schiedam

De Ketelfactory
❑ ‘Draak van het Wit’ – Guus Rijven [tot 
20/12] 

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘De vuilniszak als muze’ – Jan Eric 
Visser [tot 4/10] ❑ ‘Altijd zwart-wit’ 
– Theo Gootjes [tot 4/10] 
❑ ‘Realisme nu’ – Maria Roosen, Sarah 
van Sonsbeeck, Jurre Blom, Daan van 
Golden, Maria Barnas... [tot 4/10] 
❑ ‘Zwermen’ – Zoro Feigl [tot 4/10] 
❑ ‘CoBrA. Vrijheid in kleur’ [tot 4/10] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Schoonheid en verval’ – Dimitar 
Genchev en Peter Buggenhout [27/9 tot 
29/11] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘De route wordt opnieuw berekend. 
Nieuwe grote presentatie van de 
collectie’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Outbreak’ – Wobby.club [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Affiliations’ – Hamza 
Halloubi [tot 3/1/2021] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘HKU MA Fine Art Graduation Show: 
If Not Now’ [1/10 tot 11/10] 
❑ ‘Propositions for Non-Fascist Living: 
To Live as Equals’ – Tony Cokes [16/10 
tot 10/1/2021] 

Centraal Museum
❑ ‘De slaapbank die ogen opende. Zeven 
ontwerpers reageren op de klassiekers 
van Martin Visser’ [tot 1/11] ❑ ‘Kunst op 
het plein: Anne de Vries’ [tot 16/5/2021] 
❑ ‘ De ommuurde stad. Geschiedenis van 
een stadsverdediging’ [tot 17/1/2021] 
❑ ‘Annex: Basel Abbas en Ruanne 
Abou-Rahme’ [tot 17/1/2021] ❑ ‘Sohier 
Sodaar 70 jaar’ [26/9 tot 29/11] 
❑ ‘Collector’s Item: de verzameling 
hedendaagse kunst van Pieter en 
Marieke Sanders’ [14/11 tot 7/3/2021] 

Exboot
❑ Maria Klaassen-Andrianova [30/9 tot 
30/10] ❑ ‘Ecdysis’ – Janneke Berendsen 
[4/11 tot 27/11] 

Exbunker
❑ ‘same old song, same old dancze’ 
– Anouk de Kruijff [3/10 tot 25/10] 
❑ ‘Ik zie ik zie wat jij ook ziet’ – Marlou 
Beentjes [31/10 tot 29/11] 

Galerie Larik
❑ ‘Mehr Licht !’ – Hans van der Ham 
[tot 10/10] 

Galerie Rob Rademaker
❑ ‘Abstract Nature’ – Kees van der 
Velden & Henri Poppelaars [tot 1/11] 
❑ ‘Life Recorded’ – Rob Jacobs & Guest 
[12/11 tot 20/12] 

Galerie SANAA
❑ ‘Drie Musketiers’ – Roland Sohier, 
Harm van den Berg, Uli Kürner [tot 
18/10] ❑ ‘groepsexpositie kunstenaars 
galerie SANAA’ [25/10 tot 6/12] 

Kunstliefde Ruimte voor Beeldende 
Kunst
❑ ‘HURRAY De Belofte 15 JUBILEE’ 
[tot 11/10] ❑ ‘Artistbooks / Het 
kunstenaarsboek’ [17/10 tot 15/11] 

Kunstruimte KuuB
❑ ‘De Verdichte Lijn’ – Robbie 
Cornelissen [tot 11/10] 
❑ Karin Bos [25/10 tot 20/12] 

LOGMAN
❑ ‘WLKMNWNDRLND’ – Danielle 
Hoogendoorn en Chris Rijk [tot 3/10] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Body Language. Het lichaam in de 
middeleeuwse kunst’ [25/9 tot 17/1/2021] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Fertile Ghosts’ – Ann Lislegaard 
[27/9 tot 13/12] ❑ ‘Ziwzih-Ziwzih-OO-
OO-OO’ – Sophie Lee [27/9 tot 13/12] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ ‘Momentum’ – Ryan Gander, Bridget 
Riley, Rineke Dijkstra... [tot 25/10] 
❑ ‘Rendez-Vous’ – William Kentridge, 
Tracey Emin, Pablo Picasso, Jeff Wall, 
Shilpa Gupta... [tot 15/11] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Conversations #2’ – Chaim van Luit & 
Jo Eyck [tot 1/11] 
❑ Klaas Kloosterboer [tot 1/11] 
❑ Giuseppe Penone – Giardino Eyck [tot 
1/11] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Towards No Earthly Pole’ – Julian 
Charrière [tot 3/1/2021] ❑ Martina 
Mächler [tot 25/10] ❑ Rachele Monti 
[tot 25/10] ❑ ‘Auswahl 20 – Aargau 
Artists’ [14/11 tot 24/1/2021] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘Silent Vision – Images of Calm and 
Quiet at the Fondation Beyeler’ [tot 15/11] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Centropy’ – Deana Lawson [tot 
11/10] ❑ ‘Back wall project’ – Judith 
Kakon [tot 15/9/2021] ❑ Raphael Hefti 
[9/10 tot 3/1/2021] ❑ ‘The Most 
Beautiful Swiss Books 2019’ [15/10 tot 
21/10] ❑ ‘Kunstkredit Basel-Stadt A–
PART’ [25/10 tot 8/11] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘The Incredible World of Photography. 
Sammlung Ruth und Peter Herzog ‘ [tot 
4/10] ❑ ‘Four Years Gifts and 
Acquisitions’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘Werke 1973–1983’ – Isa Genzken 
[tot 24/1/2021] ❑ ‘Continuously 
Contemporary. New works from the 
Emanuel Hoffmann Foundation’ [tot 
10/1/2021] ❑ ‘Rembrandt’s Orient. West 
Meets East in Dutch Art of the Seven-
teenth Century’ [31/10 tot 14/2/2021] 

Museum Tinguely
❑ ‘Return to Sender (Danse Macabre 
IV)’ – Pedro Reyes [tot 15/11] 
❑ ‘ex’ – Taro Izumi [tot 15/11] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Kunsthalle_guests Gaeste.Netz.5456’ 
– Park McArthur [tot 4/10] ❑ ‘No 
Dandy, No Fun. Curated by Valérie Knoll 
and Hans-Christian Dany’ [17/10 tot 6/12] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ [tot 
31/12] ❑ ‘Triumphant Scale’ – El 
Anatsui [tot 1/11] ❑ ‘Growing-
Blossoming-Wilting. Ernst Kreidolf and 
Plants’ [tot 10/1/2021] ❑ ‘Crazy, Cruel 
and Full of Love. Works from the 
Collection of Contemporary Art’ [tot 
14/2/2021] ❑ ‘Tools for Utopia. Selected 
Works from the Daros Latinamerica 
Collection’ [30/10 tot 21/3/2021] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘Weltformat 20 – Graphic Design 
Festival’ [26/9 tot 4/10] ❑ ‘The dark 
side of the lion’ [16/10 tot 13/12] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Alles echt! Werke aus der Sammlung’ 
– Urs Lüthi, Pamela Rosenkranz, James 
Welling, Sturtevant... [tot 22/11] 
❑ ‘Retrospektive: Innenausseninnen’ – 
Marion Baruch [tot 11/10]  
❑ ‘Eis’ – Andreas Züst [tot 22/11] 
❑ ‘Sculpture/Sculpture’ – Michał Budny, 
Vittorio Santoro [31/10 tot 31/1/2021] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ Siobhán Hapaska [tot 1/11] 
❑ ‘Metamorphosis Overdrive’ – Camille 
Blatrix, Simon Dybbroe Møller, Guan 
Xiao, Ilona Ruegg... [tot 4/10] ❑ ‘L’art 
c’est un jeu sérieux’ – Geta Brătescu 
(1926-2018) [tot 15/11] ❑ ‘Blicke aus 
der Zeit. Sammlungs-Perspektiven’ [tot 
25/4/2021] ❑ ‘Painting 1980-2020’ – 
Adrian Schiess [tot 7/2/2021] 
❑ ‘World on a Wire’ [24/10 tot 7/3/2021] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘Street. Life. Photography – Seven 
Decades of Street Photography’ [tot 
10/1/2021] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘40 Jahre Kunsthalle Winterhtur: Die 
Zukunft war Schöner – Ein kollektiver 
Rückfall in die Gute alte Zeit’ [tot 
31/12] ❑ Adrian Schiess [tot 8/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘100 Selbstbildnisse’ – Gerhard 
Richter [tot 4/10] ❑ ‘Furnace, Spirit and 
Master’ – Lutz & Guggisberg [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Pictures in Motion. From 
the Endowment Heinz E. Toggenburger’ 
[tot 15/11] ❑ ‘David Claerbout: Laziness 
of Action’ [tot 15/11] ❑ Keren Cytter 
[tot 15/11] ❑ ‘Modernité – Renoir, 
Bonnard, Vallotton. The Richard Bühler 
collection’ [3/10 tot 20/2/2021] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Scalable Skeletal Escalator. an 
experimental live art work conceived by 
Isabel Lewis’ [24/9 tot 8/11] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Smoke and mirrors. The Roaring 
Twenties – Von Josephine Baker bis 
Thomas Ruff’ [tot 11/10] ❑ ‘Landscapes. 
Painting places – Key works from the 
collection’ [tot 8/11] ❑ ‘Remembering 
the Future’ – Kader Attia [tot 15/11] 
❑ ‘Wild at heart. Romanticism in 
Switzerland’ [13/11 tot 14/2/2021] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Potential Worlds 1: Planetary 
Memories’ [tot 11/10] ❑ ‘Potential 
Worlds 2: Eco-Fictions’ [24/10 tot 
21/2/2021] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 november 2020. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2020 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, 2020.
Please send your information before
October 15th, 2020 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘The Return of the Spirit in Painting’ 
– Georg Baselitz, Bruce McLean, Julian 
Schnabel... [tot 27/9] ❑ ‘Accelerate your 
escape. Gary Hume explores the Hiscox 
Collection’ [tot 3/1/2021] ❑ ‘Home: Live 
> In Room – Youth Forum selects from 
the Hiscox collection’ [tot 3/1/2021] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘They might stay the night’ – Sophie 
Jung [tot 25/10] ❑ ‘Die Zeit ist ein 
gieriger Hund’ – Germaine Hoffmann 
[3/10 tot 29/11] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Flugplatz Welt/World Airport’ – 
Thomas Hirschhorn [tot 7/3/2021] 
❑ ‘Collection presentation: Portrait of a 
Young Planet’ [26/9 tot 21/3/2021] 
❑ ‘Mudam Collection: Giulia Cenci’ 
[3/10 tot 10/1/2021] 
❑ ‘vides, intervalles et jonctions’ – 
Leonor Antunes [10/10 tot 5/4/2021] 
❑ ‘Work in Progress’ – Charlotte 
Posenenske [10/10 tot 10/1/2021] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘De poster is dood’ [tot 18/10] 
❑ ‘Bodydrift – Anatomies of the Future’ 
[tot 4/10] ❑ ‘Stigmergie: net als bij de 
bijen / Studenten van de 
masteropleidingen van de Design 
Academy Eindhoven’ [26/9 tot 18/10] 
❑ ‘The Politics of Design’ – Victor 
Papanek [17/10 tot 7/2/2021] 

Galerie Mieke van Schaijk
❑ Dorota Jurczak – Wobbe Micha [tot 
18/10]

Het Noordbrabants Museum
❑ ‘Between Truth and Illusion’ – Shao 
Fan [tot 18/10] ❑ ‘En dehors des murs 
du palais’ – Henk Visch / Gijs van Lith 
[tot 8/11] ❑ ‘Asjemenou! De 
Nederlandse populaire cultuur in 100 
voorwerpen’ [10/10 tot 24/1/2021] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘This Is America – Art USA Today’ 
[26/9 tot 3/1/2021] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Presentatie: Surrealisme en Cobra’ 
[tot 27/9] ❑ ‘This is Surrealism! The 
Boijmans Masterpieces’ [tot 27/9] 
❑ ‘Ben Cobra. Gastcurator: Aziz 
Bekkaoui’ [tot 5/4/2021] 
❑ ‘Onder de huid’ – Claude Cahun (1894 
– 1954) [15/10 tot 17/1/2021] 

Amsterdam

Allard Pierson Museum
❑ ‘Letters van de art nouveau’ [23/10 
tot 21/3/2021] ❑ ‘Godinnen van de Art 
Nouveau’ [23/10 tot 21/3/2021] 

andriesse eyck galerie
❑ ‘What’s Left?’ – Michael Landy [tot 
31/10] 

CBK Zuidoost
❑ ‘A Fair Share of Utopia’ – Claudia 
Martínez Garay, Femke Herregraven, 
Ghana ThinkTank, Nástio Mosquito, 
Marianne Nicolson [tot 22/11] 

De Brakke Grond
❑ ‘Terug van Weggeweest’ – Thomas 
Vandenberghe en Sybren Vanoverberghe 
[tot 18/10] 

De Oude Kerk
❑ ‘The World After: Conversation Pieces 
– i.s.m. Mister Motley’ – David Helbich, 
Germaine Kruip, Hans van Houwelingen, 
Sarah van Sonsbeeck, Marc Mulders... 
[tot 3/1/2021] 

EENWERK 
❑ Chae Eun Rhee [tot 5/10] 
❑ J&B [10/10 tot 10/11] 
❑ Woody van Amen [14/11 tot 14/12] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘Trembling Landscapes. Between 
Reality and Fiction’ – Jananne Al-Ani, Ali 
Cherri, Mohamad Hafeda, Larissa 
Sansour, Wael Shawky... [tot 3/1/2021] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Amsterdamse meiden’ – Remsen 
Wolff [tot 6/12] ❑ ‘I Know How 
Furiously Your Heart is Beating’ – Alec 
Soth [tot 6/12] ❑ ‘Afropean: Travels in 
Black Europe’ – Johny Pitts [tot 1/11] 
❑ ‘Lalala’ – Susanne Khalill Yusef [tot 
13/12] 

Framer Framed
❑ ‘From what will we reassemble 
ourselves’ – Lana Čmajčanin, Anna 
Dasović, Ana Hoffner ex-Prvulovic, Arna 
Mačkić Marko Peljhan, Selma Selman, 
Hito Steyerl, Facing Srebrenica Project 
[tot 3/1/2021] 

Galerie Onrust
❑ ‘Heat ‘ – Han Schuil [tot 3/10] 
❑ ‘Light as a needle’ – Ina van Zyl [tot 
3/10] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Slow’ – Katinka Lampe [tot 3/10] 
❑ ‘Layers & Tracks – The human figure 
in the digital age. Curated by Philipp 
Bollmann’ [tot 3/10] 
❑ ‘Best of Graduates 2020. Curated by 
Radek Vana and team Galerie Ron 
Mandos’ [24/10 tot 20/11] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘Tell me when to stop, OK?’ – Henry 
Byrne [tot 14/10] 

Huis Marseille
❑ ‘Herfst in het paradijs’ – Jean-Luc 
Mylayne [tot 22/11] 

Museum Het Rembrandthuis
❑ ‘Leef/Tijd’ – Rembrandt, Abraham van 
Dijck, Aat Veldhoen [25/9 tot 29/11] 
❑ ‘Rembrandt Open Studio: Iriée Zamblé 
& Timothy Voges’ [25/9 tot 29/11] 

Nieuw Dakota
❑ ‘Sound and Fury’ – Jacob Dwyer, 
Sophie Serber, Richard John Jones, Smari 
Robertsson, Nora Turato. [tot 18/10] 

Nxt Museum
❑ ‘Shifting Proximities’ – Heleen 
Blanken, The Algorithmic Justice League, 
Yuxi Cao (James), Roelof Knol... [tot 
30/11] 

P/////AKT
❑ ‘The Space Conductors Are Among Us 
III’ – Stephan Blumenschein [tot 11/10] 
❑ Laura Hogeweg [tot 11/10] 
❑ David Grønlykke [tot 11/10] 

Rijksmuseum
❑ ‘Nieuwe presentaties in het Aziatisch 
Paviljoen ‘ [tot 23/10] ❑ ‘Hoogtepunten 
van Italiaanse tekeningen in het 
Rijksmuseum’ [tot 23/11] 
❑ ‘Willem Diepraam, 50 jaar fotografie’ 
[9/10 tot 10/1/2021] 

Slewe
❑ ‘New Works’ – Martin Gerwers [tot 
10/10] ❑ ‘Un mit Rot’ – Günter Tuzina 
[17/10 tot 21/11] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘The Future is Now’ – Nam June Paik 
[tot 4/10] ❑ ‘Van Thonet tot Dutch 
Design: 125 jaar wonen in het Stedelijk’ 
[tot 21/3/2021] ❑ ‘Apex (2013)’ – 
Arthur Jafa [tot 3/1/2021] 
❑ ‘ In the Presence of Absence. 
Voorstellen voor de museumcollectie’ 
[tot 31/1/2021] ❑ ‘De Best Verzorgde 
Boeken 2019’ [3/10 tot 1/11] 

The Merchant House
❑ ‘The Indispensable Experience of Art 
– Part 2: Body Image-Jitters’ – Dennis 
Oppenheim, André de Jong, Sylvie Bonnot, 
Mary Sue, Craigie Horsfield [tot 8/11] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh inspireert: Jean-Luc 
Mylayne’ [tot 14/2/2021] 
❑ ‘‘Je liefhebbende Vincent’. Van Goghs 
mooiste brieven’ [9/10 tot 10/1/2021] 

W139
❑ ‘It is very difficult to be an island of 
perfection in a sea of misery, but please 
do not doubt our sincerity’ – Aline Bouvy, 
Ryan Gander, Dodi Espinosa, Julius 
Heinemann... [25/9 tot 1/11] 

Zone2source
❑ ‘Mind Your Step’ – Tim Knowles, 
Esther Hovers, Malú Cayetano Molina, 
Chikako Watanabe, Tom Bekkers... [4/10 
tot 29/11] 

Arnhem

De Kerk – tijdelijke presentatieplek 
Museum Arnhem
❑ ‘Living, Forgiving, Remembering’ – 
Lana Mesić, Hiwa K., Voluspa Jarpa, 
Lungiswa Gqunta, Karen Sargsyan... 
[4/10 tot 17/1/2021] 

Machinery of Me
❑ Gabriel Lester [tot 20/12] 

OMSTAND, presentatieruimte voor 
actuele kunst
❑ ‘The Monstrous Bouquet’ – Thijs 
Jaeger, Rob Groot Zevert, Christian 
Thomsen (Fjorsk), Josefina Anjou... [tot 
18/10] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘Lucht’ – Roger Hiorns, Marinus 
Boezem, Marina Abramovic & Ulay, 
herman de vries, Marijke van 
Warmerdam... [tot 29/11] ❑ ‘De luchten 
van de Bergense School’ [tot 29/11] 

Breda

Club Solo
❑ ‘SOLO 27: Marjolijn Dijkman i.s.m. 
S.M.A.K. (tijdens BredaPhoto)’ [tot 
25/10] ❑ ‘SOLO 28: Kees Goudzwaard 
i.s.m. Kunstmuseum Den Haag’ [8/11 tot 
20/12] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘De Collectie x Martin en Inge 
Riebeek’ [tot 14/3/2021] 
❑ ‘Wanneer het water stil is ‘ – Peter 
Bouwmans [tot 31/1/2021] 

Delft

38CC
❑ ‘Growing Cities’ – Lara Almarcegui, 
Mame-Diarra Niang, Pim Palsgraaf [tot 
1/11] 

Galerie De Zaal
❑ Anjes Adriaansens [tot 25/10] 
❑ ‘Thema, methode en keuzevrijheid,’ 
[8/11 tot 20/12] 

Den Haag

1646
❑ ‘Radical Angels’ – Jaakko Palasvuo 
[tot 4/10] ❑ ‘The Salty Testament Part 
1: Melancholy of the Apostles ‘ – Agnes 
Scherer [10/10 tot 15/11] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ ‘Frequently the woods are pink’ – Paul 
Beumer & Alejandra Venegas [tot 1/11] 
❑ ‘Prayer Rug Selfies’ – Marwan 
Bassiouni [tot 1/11] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘De soep van Daguerre’ – Craigie 
Horsfield, Piet Zwart, Rineke Dijkstra, 
Awoiska van der Molen... [tot 25/10] 
❑ ‘Beer & Teddy’ – Helena van der 
Kraan [tot 1/11] ❑ ‘Being Human’ – 
William Wegman [tot 3/1/2021] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Parom(e)is’ – Susanna Inglada, 
Charlotte Schleiffert [tot 4/10] 
❑ Andrea Freckmann, Peter Vos [11/10 
tot 8/11] 

Galerie Ramakers
❑ Willy de Sauter – Jan van Munster 
[tot 11/10] ❑ Bob Bonies – Cor van Dijk 
[1/11 tot 6/12] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ ‘Hauruck d’Orange’ – Kati Heck [tot 
8/11] 
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Personalia

Alain Badiou is filosoof, toneelschrijver en romancier. In 
2018 verscheen L’immanence des vérités, het sluitstuk van 
zijn driedelige hoofdwerk L’Être et l’Événement, en in 2019 
Het ware leven. Waarom de jeugd gecorrumpeerd moet wor-
den (Polis, vertaling Piet Joostens).

Bas Blaasse studeerde filosofie en fotografie. Hij schrijft op 
het snijvlak van fictie en theorie, en maakt films.

Dominic van den Boogerd is coördinator artistieke bege-
leiding en research aan het postacademische kunstenaars-
instituut De Ateliers in Amsterdam en kunstcriticus.

Birgit Cleppe is ingenieur-architect en onderzoeker aan de 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen 
(UGent). Ze doceert architectuurgeschiedenis aan KASK & 
Conservatorium Gent.

Christophe Van Gerrewey is auteur, redacteur van De 
Witte Raaf en professor architectuurtheorie (EPFL Lausanne). 
In 2019 verschenen Choosing Architecture (EPFL Press) en 
OMA/Rem Koolhaas. A Critical Anthology (Birkhäuser).

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 hoofd van de internationale postgradu-
aatsopleiding Curatorial Studies en van de master beelden-
de kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten van KASK & 
Conservatorium Gent. 

Paoletta Holst is kunstenaar en architectuurhistoricus, 
en redacteur bij archined.nl.

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

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

Markus Müller is directeur van Bureau Mueller, een com-
municatie- en adviesbureau in Berlijn. Hij werkte voor ten-
toonstellingen en biënnales, en is lid van de bestuursraad 
van de Villa Romana in Firenze.

Laurens Otto is curator, criticus en hoofdredacteur van 
RESOLUTION Magazine, waarin de effecten van de circula-
tie van digitale beelden worden onderzocht.

Mieke Rijnders is kunsthistoricus. Ze onderzoekt de 
museale enscenering van kunst in Nederland en publiceert 
daarover.

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

Geertjan de Vugt is Coördinator Wetenschap en Kunst bij 
de KNAW. Hij publiceerde in 2018 Political Dandyism in 
Literature and Art: Genealogy of  a Paradigm (Palgrave).

Paul De Vylder is kunstenaar. Hij doceerde semiotiek van 
1982 tot 2002 (KASK Gent). In 1992 ontving hij de Prijs 
voor Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap. In 
2019 verscheen Les Demoiselles de Saint Antoine bij A&S/
books.

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

Miek Zwamborn is schrijver en beeldend kunstenaar. In 
2016 richtte ze met Rutger Emmelkamp een studieplek en 
residentie op voor schrijvers, kunstenaars, musici en weten-
schappers op het Schotse eiland Mull (www.knockvolo 
gan-studies.eu).

Thema’s van de komende nummers: het geïllustreerde 
kunstboek, redigeren en corrigeren, Zwitserland, acti-
visme, hebben en houden, ouderschap, eenzaamheid.
 Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en 
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via 
redactie@dewitteraaf.be
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West          INFORMATION: WWW.WESTDENHAAG.NL 

—————————————————————————————————————————————

GREGOR SCHNEIDER 

TOTE RÄUME 29.08.2020 — 06.12.2020
—————————————————————————————————————————————

CESARE PIETROIUSTI A VARIABLE NUMBER OF THINGS TILL 22.02.2021
—————————————————————————————————————————————

JACK SEGBARS AUTHOR, PLATFORM AND SPECTATOR 14.08.2020 — 19.10.2020   
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VII WRITING WRITING 29.08.2020 — 29.11.2020  
—————————————————————————————————————————————
SPINOZA AND THE ARTS CIRCLES: READING AND DISCUSSION GROUP — 27.09.2020 / 25.10.2020 / 22.11.2020
—————————————————————————————————————————————
24 HOURS WITH CESARE PIETROIUSTI MARATHON INTERVIEW — 09 & 10.10.2020
—————————————————————————————————————————————
1-DAY INTERNATIONAL SYMPOSIUM KUNST IM KOPF — 27.11.2020
—————————————————————————————————————————————
ARCHITECTUUR RONDLEIDINGEN — RSVP: WWW.WESTDENHAAG.NL
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 

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

David Altmejd 
Rabbits 
3 September — 17 October 2020

Lynda Benglis 
Ceramics & Sparkle Sculptures 
3 September — 10 October 2020

Thomas Houseago 
Recovery Works 
3 September — 10 October 2020 

44 rue Van Eyck | Van Eyckstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat


