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Contemporain is diegene die zijn blik strak op 
zijn tijd houdt om niet de lichtpunten, maar 
het donker waar te nemen. Voor wie contempo-
rain is zijn alle tijden donker.1

 Giorgio Agamben

PAUL WILLEMSEN

Michael Schmidt (1945-2014) neemt in 
de naoorlogse Duitse fotogeschiedenis een 
onverwisselbare plaats in. Zijn werk, waarin 
zijn geboorte- en standplaats Berlijn lange 
tijd een centrale plaats innam, valt moeilijk 
onder één noemer te brengen. Het is veran-
derlijk. De spanwijdte omvat fotojourna-
listiek werk (de beginjaren), sociografische 
observaties, stadslandschappen, portretten 
en zelfportretten, natuurbeelden, stillevens 
en herfotografie. Met elke nieuwe beelden-
groep vindt hij zich opnieuw uit. Zijn atti-
tude is schatplichtig aan de zelfbewuste en 
affirmatieve positie van de Amerikaanse 
fotografie van de jaren zeventig met figu-
ren als Lee Friedlander, John Gossage of  
William Eggleston. 
 De door Schmidt eind 1976 opgerich-
te Werkstatt für Photographie aan de 
Volkshochschule Berlin-Kreuzberg gaf  de 
transatlantische bestuiving van zijn werk 
een spoorslag.2 Met tentoonstellingen, work-
shops en discussiefora had de werkplaats – op 
een moment dat mode, publiciteit en repor-
tage de toon aangaven en de institutionele 
aandacht nog in de kinderschoenen stond – 
een grote invloed op de ontwikkeling van de 
fotografie in Duitsland. Onder meer William 
Eggleston, Lewis Baltz, John Gossage, Garry 
Winogrand, Ralph Gibson, Robert Frank 
en Robert Adams stelden er tentoon of  zak-
ten voor workshops af  naar Berlijn. Na twee 
jaar droeg Schmidt de leiding over, maar 
hij bleef  nog tot 1981 betrokken. De kiem 
van zijn latere werk, waarin hij documen-
tatie en abstractie verbindt, ligt in die jaren. 
Fotografie gaat er dan niet langer om een uit-
snede van de realiteit te maken, maar om de 
ervaring ervan te interioriseren.

 Schmidts loopbaan deelt zich op in twee 
periodes van vijfentwintig jaar. De eer-
ste kwarteeuw, de Berlijnse periode, strekt 
van 1965 tot 1990. Kort na de val van de 
Berlijnse muur laat hij de stad los. Met uit-
zondering van 89/90 (2010, foto’s 1989-
’90) maakt hij na de eenmaking quasi geen 
opnamen meer in Berlijn, ook al bleef  hij in 
de stad wonen en werken. De tweede kwar-
teeuw wordt gekenmerkt door uiteenlo-
pende thematische projecten die in de regel 
onstonden na een lange rijpingstijd. Die 
tijdspanne loopt tot zijn overlijden in 2014.
 Was het toeval dat Schmidt op het pad 
van de fotografie kwam? Na allerhande 
losse baantjes treedt hij in 1962 in dienst 
bij de politie. Als hij twee jaar later in een 
kledinglocker bij een collega een came-
ra ziet liggen, prikkelt hem dat om te gaan 
fotograferen. Voor het equivalent van bijna 
drie maandlonen schaft hij zich een toe-
stel aan. In Schmidts eerste jaren zitten 
vormelijke vingeroefeningen, maar met 
foto journalistiek en sociaal-documentair 
werk richt hij zich vanaf  1965 voorname-
lijk op de stad. Mensen en gebouwen vor-
men de voornaamste motieven. Veel series 
zijn overheidsopdrachten, van senaats-
wege of  via lokale districten. Immigratie 
komt aan bod (Ausländische Mitburger in 
Kreuzberg,1973-1974), bejaarden (Senioren 
in Berlin, 1974-1975) en chronisch zieken 
(Benachteiligt, 1980). Ook districten wor-
den met inwoners en gebouwen in kaart 
gebracht. Kreuzberg, waar Schmidt geboren 
werd en woont, is het voorwerp van Berlin 
Kreuzberg (1973, foto’s 1969-’73) en Berlin-
Kreuzberg. Stadtbilder (1984, foto’s 1981-
’83). In het jaar dat het eerste Kreuzbergboek 
verschijnt, verlaat hij de politie om zich ten 
volle te wijden aan de fotografie. 
 Als een eerste mijlpaal geldt Berlin-Wedding 
(1978, foto’s 1976-’78), een opdracht van 
het stadsdeelkantoor van Wedding, dat 
breekt met het ongeordende register van 
de fotojournalistiek. In vergelijking met het 
in datzelfde jaar verschenen Berlin. Stadt-
landschaft und Menschen (foto’s 1972-’76) 
valt de formele strengheid op. Eenzelfde 

opdeling, met in de eerste helft stadsland-
schappen en in de tweede mensen, kenmerkt 
beide uitgaven. Eens het puinruimen van 
de oorlog voorbij, kent Wedding een snelle 
heropbouw. Wat het district kenmerkt, is de 
combinatie van verstrooide, opgekalefater-
de panden uit het verleden met allesover-
heersende nieuwbouw – betaalbaar, karak-
terloos en anoniem. En die mix dan ultiem 
in liaison met braakliggende terreinen en 
andere tussenruimten. Schmidt brengt 
Wedding afstandelijk en zonder betrokken-
heid in beeld. Uit het straatbeeld, onder een 
steevast wolkeloze hemel, verbant hij elke 
menselijke aanwezigheid. Beton, grauw-
heid, verlaten en verweesde publieke plek-
ken, de afwezigheid van elk sociaal weefsel 
overheersen. De invloed van de tentoon-
stelling New Topographics. Photographs of  a 
Man-Altered Landscape is onloochenbaar. 
In 1975 door Bill Jenkins in het George 
Eastman House in Rochester gecureerd, 
bracht deze tentoonstelling werk van negen 
fotografen waarin door de mens verstoorde 
landschappen – treurige voorstadswijken 
(Robert Adams, Henry Wessel), bedrijfs-
parken (Lewis Baltz) of  deels verkavelde 
non-plaatsen (Joe Deal) – met grote neutra-
liteit worden weergegeven, de hand van de 
maker ogenschijnlijk weggecijferd. In 1978 
toonde Schmidt delen van deze expositie in 
de Werkstatt für Photographie.
 Het aan mensen gewijde tweede deel 
van Berlin-Wedding kent een identieke kli-
nisch-neutrale beeldvoering. Afstandelijk, 
met een sociologische inslag, portretteert 
Schmidt inwoners op hun werkplek of  in 
hun thuisinterieur, beide rijk aan details. 
Een uitzondering (en dan nog zuinig) niet te 
na gesproken, is het gelaat van deze men-
sen uitdrukkingsloos. Het diffuse licht frap-
peert. Nergens valt een directe lichtbron of  
slagschaduw te bekennen. Onderschriften 
benoemen de beelden: verkoper van heren-
kleding, leerlinge van de eerste basisschool, 
jurist, maatschappelijk assistent, gemeen-
teraadslid voor de CDU. In Schmidts latere 
werk zal elke legende en datering resoluut 
verdwijnen. Ook zal hij nooit meer mensen 

zo ruim en geïntegreerd in hun omgeving 
situeren. Dat was trouwens al het geval in 
Berlin. Stadtlandschaft und Menschen (1978), 
beïnvloed door het Berlijnse fotografen-
paar Gabriele en Helmut Nothhelfer. Hun 
stijlkenmerk is het tegendeel van de pose. 
Zij fotografeerden mensen op straat bij fes-
tiviteiten van een geringe afstand, die zich 
ondanks de duidelijk aanwezige camera niet 
geobserveerd voelen. Geen portretten in 
strikte zin dus, wel individuen verzelfstan-
digd van de massa. Geïsoleerd van de omge-
ving; op zichzelf  geworpen, veelal ingekeerd 
of  gehuld in een sluier van onzekerheid, 
zelfs desillusie. Het contextloze, geïsoleerde 
individu zal Schmidt in belangrijke werken 
als Waffenruhe (1987) of  EIN-HEIT (1996) 
verheffen tot een vast kenteken.
 De afstandelijkheid en neutraliteit, de 
diffuse belichting, kortom het vormelijke, 
rigoureuze van Berlin-Wedding wordt ver-
sterkt door de egale, contrastarme zwart-
wit afdrukken. Schmidt heeft een voorliefde 
voor het grijs in diverse schakeringen als 
tonaliteit, en met dit fotoboek gaat hij gewild 
over de top, zoals hij in een interview aangaf.

Zoals ik ze beoefen, beschouw ik de 
zwart- wit fotografie als een kleurfoto-
grafie. Grijs is voor mij eigenlijk een 
kleur, en deze opvatting heb ik voor het 
eerst bereikt in 1976 met de serie Berlin-
Wedding. Het was een heel bewuste stap 
om de beelden nog extremer in het 
onmetelijke grijs te drijven, zodat zwart 
en wit er helemaal niet meer in voorko-
men. Grijs is voor mij een kleur van dif-
ferentiatie, hoe grappig dat ook klinkt.3

Berlin nach 1945 (2005) is net als Berlin-
Wedding vintage New Topographics, en 
opnieuw is het bijzonder hoe Schmidt speelt 
met grijswaarden, en hoe het licht zich 
materialiseert. Schmidt realiseerde deze 
reeks van 55 beelden in eigen beheer met 
een Linhoff  grootbeeldcamera op statief, in 
negatieven van 13 bij 18 cm. De opnamen 
werden in 1980 gemaakt en pas vijfentwin-
tig jaar later gepubliceerd. In de omgeving 

Lebensmittel, 2006-’10
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van de Berlijnse muur, die zelf  afwezig blijft, 
maakt Schmidt omcirkelende bewegingen. 
Ankerpunten vormen het als ruïne overge-
bleven portaal van het voormalige Anhalter 
Bahnhof  en het tegen de sectorgrens met 
Oost-Berlijn opgetrokken Axel-Springer-
Hochhaus, genoemd naar het mediabedrijf  
dat de sensatiekrant Bild uitgeeft. De aan-
blik is onwezenlijk: een volstrekt verlaten 
scène; nergens tekstopschriften (met uit-
zondering van twee reclamepanelen voor 
auto’s); anonieme torengebouwen in een 
nevelige verte; blootstaande scheidsmuren 
die het verleden – het vacuüm van wat ooit 
was – oproepen; ontelbare braakliggende 
terreinen als tussenruimtes. Systematisch 
blijft de onderste beeldhelft leeg. Hooguit 
is er onkruid of  rondslingerende rommel 
te zien. Deze tijdscapsule van voor de gen-
trificatie van Berlijn toont dit stadsdeel als 
een monumentaal niemandsland, een des-
olaat historisch theater doortrokken van 
fantoompijn. Wezenlijk is de omtrekken-
de beweging die Schmidt maakt. Hij her-
neemt plaatsen vanuit andere hoeken en 
afstanden. Zoals al zijn grote reeksen, kan 
het werk als een partituur beschouwd wor-
den en bepalen herhaling en variatie sterk 
de ervaring van het werk. In diverse inter-
views heeft Schmidt de notie muzikaliteit 
betrokken op zijn reeksen. Compositie, het 
samenstel van beelden, ziet hij als een vorm 
van verdichting. Wanneer je vele beelden 
ziet, onstaat er een ander beeld dan wat je 
objectief  waarneemt. Als er niet langer een 
directe gelijkenis is met de buitenwereld, 
ontstaat er een nieuwe wereld. Al ontkent 
hij het referentiële karakter van elke opna-
me niet, voor hem is fotografie een autono-
me realiteit. De muzikale component onder-
mijnt de realismebelofte van de fotografie. 
Schmidt maakt gewag van het bereiken van 
een punt van sprakeloosheid.

Ik maak geen vertelling. Ik maak 
muziek. […] Ik komponeer. Zoals ik de 
beelden tot een oppervlak maak, resulte-
ren twee beelden altijd in een derde beeld 
– een beeld dat de kijker alleen maar ver-
beeldt; een beeld dat uitmondt in onuit-
sprekelijkheid. Ik zou er ook de term 
immaterieel voor kunnen gebruiken.4

Ook van 89/90 (2010) bleven de opna-
men ruim twee decennia op de plank lig-
gen. Het is voor de kunstenaar een manier 
om afstand in te bouwen tot de realiteit. 
Schmidt put voor het eerst uit het eigen 
archief  met EIN-HEIT (1996), vervolgens 
met Berlin nach 1945 (2005), 89/90 (2010) 
en finaal met Natur (2014). Opnieuw geken-
merkt door de afwezigheid van mensen en 
opschriften, heeft 89/90 niet de vormelijke 
coherentie van Berlin nach 1945. In de peri-
ode voor en na de val van de muur en voor 
het begin van de ontmantelingswerken, ver-
wijlt Schmidt in de buurt van de voorma-
lige scheidslijn tussen Oost en West, maar 
ook in Kreuzberg. Algemene beelden (ver-
laten en troosteloze speeltuinen met op de 
achtergrond hoogbouw; het Axel-Springer-
Hochhaus waarvan de inplanting net naast 
de muur nu goed herkenbaar is) en detailop-
namen (segmenten van verweerde brutalis-
tische architectuur, in beton gekraste graffi-
ti, een boomstam die kromtrekt aan de voet) 
wisselen elkaar af. De toonzetting is letterlijk 
en figuurlijk grijs; het gevoel deprimerend.
 In zijn Berlijnse periode maakt Schmidt 
een evolutie door van een fotojournalistie-
ke benadering, over zeer vormelijke en neu-
traal-afstandelijke observaties tot een intuï-

tief, verinwendigd realisme, met Waffenruhe 
als exponent. Dat realisme, die relatie met 
de werkelijkheid, is niet zomaar documen-
tair. Om leesbaarheid en herkenbaarheid 
van beelden gaat het niet. Berlin nach 1945 
vormt een kantelpunt. In een van zijn laat-
ste radio-interviews merkt Schmidt op dat 
na Berlin nach 1945 in 1980 de positie van 
objectiviteit – het ‘afbeeldingskarakter’ van 
de fotografie – hem vreemd werd.5 Schmidt 
belijdt een eigen filosofie: fotografie is niet 
alleen een reproductief  medium. Hij zweert 
bij het beeld (en de autonomie ervan) en niet 
bij de afbeelding of  de blik. ‘Ik geloof ’, zegt 
hij, ‘dat de blik van de fotograaf  uitgeput is.’6 
 Paul Klee indachtig, kan de vorm nooit 
een uniform zijn. Schmidts beelden oscille-
ren tussen een innerlijke en een uiterlijke 
wereld, die hij met zijn subjectiviteit bezet. 
In de aanloopperiode naar een project, een 
intuïtief  bewustwordingsproces verbonden 
met de opnamepraktijk, werkt een onder-
werp zolang op hem in tot de geëigende 
vorm en werkmethode zich vanuit de mate-
rie aandient. Een opmerking van Schmidt 
over het ontstaan van Waffenruhe (1987), 
een psychogram van een gedeelde stad en 
een spiegel van een jonge generatie, schetst 
hoe een besef  dat besloten ligt in het onder-
bewuste via het maken van beelden aan de 
oppervlakte kan komen.

Het begon ermee dat ik de Berlijnse 
muur fotografeerde. Met het resultaat 
was ik nooit tevreden. Maar het was de 
opstap om tot het onbewuste in mij door 
te dringen, en toen kwamen er plotse-
ling beelden bij de intuïtieve voorstel-
lingen die ik me maakte. Wanneer dat 
punt in mijn werk is bereikt, dan begint 
het werk zich te verzelfstandigen.7

Waffenruhe geldt als een ijkpunt in de naoor-
logse Duitse fotografie. De reeks van 39 beel-
den breekt met de transparantie, de beschrij-
vende en situerende dimensie eigen aan de 
gangbare productie. Donkere zwart-witbeel-
den baden in een sombere sfeer. Fragmen-
tair, doorgaans deels onscherp, tonen ze 
stukken niemandsland bij de muur, woe-
kerende snippers natuur op braakliggende 
terreinen, delen van betonelementen, uit-
eenlopende details zoals graffiti of  het litte-
ken van een doorgesneden pols. Portretten 
van jongeren uit de postpunk- en cold-wa-
vescene snijdt Schmidt aan op borsthoogte, 
waardoor elke herkenbare omgeving ver-
dwijnt. Hij doet geen poging tot karakterte-
kening, maar toont zelfbeelden gekenmerkt 
door eenzelvigheid. De blik van de jongeren 

is in de regel afgewend; hun houding onver-
schillig tot afwerend. Onthechting, gloom 
en onbehagen zetten de toon. Schmidt cap-
teert dat gevoel. Intergenerationeel dient er 
zich geen perspectief  aan, en dat kan let-
terlijk genomen worden. Waffenruhe ver-
kent de marges van de fotografie. Algemeen 
situerende of  duidelijk herkenbare beel-
den komen niet voor. Disruptieve objec-
ten op het voorplan, in combinatie met een 
obstructief  spel met scherpte en onscherp-
te, ontnemen het zicht. Veel beelden uit de 
niemandslandzones rond de muur zijn duis-
ter, vaag en onduidelijk. Waffenruhe trekt 
de kaart van de opaciteit. Veel van wat je 
associeert met het West-Berlijn van midden 
jaren tachtig komt bij Schmidt niet voor: de 
buurt rond Kurfurstendam als een eclatant 
tentoonspreiden van luxe, de roemruch-
te krakersscene, de stad als een heroïne-
metropool en enclave van subcultuur, het 
onbeschroomd propageren van het wester-
se economische voorbeeld. (Victor Burgin, 
die in 1978 opnamen maakte in Berlijn, 
noemde de stad destijds ‘de showcase van 
het kapitalisme’.8) Dat alles zou een docu-
mentaire houding onderstellen, iets wat 
haaks staat op Schmidts beeldopvatting. 
Fotografie maakt bij hem een terugtrekken-
de beweging: ervaring is niet direct, maar 
vertaalt zich contextueel. Schmidt benadert 
de wereld niet fotogenisch, maar vanuit een 
destructief  oogpunt. De Waffenruhe-beelden 
ondergraven het afbeeldingskarakter van de 
fotografie. Ze evoceren hoe de kunstenaar 
de Berlijnse realiteit (en de inertie ervan) 
mentaal ervaart. Waffenruhe verinnerlijkt 
het gemoed van een jongere generatie een 
paar jaar voor de val van de muur: een-
zelvig, maatschappelijk niet geëngageerd en 
zonder vooruitzicht. Het middendeel omvat 
een vertelling van auteur en theatermaker 
(en scenograaf, acteur, beeldend kunstenaar 
en fotograaf) Einar Schleef. Met een verle-
den in de DDR, liep Schleef  in 1976 over 
naar het Westen, nadat hij een opdracht 
kreeg voor het Weense Burgtheater. Het 
tweespaltige Duitsland van de naoorlogse 
periode, de Berlijnse muur (waar een onbe-
wuste aantrekking van uitgaat) zijn the-
ma’s in Schleefs geschriften, schilderijen 
en tekeningen. Schmidt neemt de parallele, 
volstrekt autonome tekst van Schleef  op in 
Waffenruhe en verzorgt zelf  de vormgeving: 
paginavullende, compacte vierkante blok-
vormen, zonder paragrafen of  tekstinspron-
gen. Schleef  omschrijft de emotionele blok-
kade van een door zijn vrouw verlaten man 
die in een leeg appartement achterblijft met 
een konijn. Verwardheid en lethargie alom. 

‘Bewustzijn, wat kon hij daarmee aan-
vangen?’ wordt retorisch opgeworpen. De 
impasse die Schleef  schildert, correspon-
deert met de beelden. Net als de historie 
over man en konijn, evoceert Schmidt een 
onwrikbare mentale muur. Een opmerking 
van Schleef  over de Duits-Duitse verhouding 
is toepasselijk: ‘Daar de muur om iedereen 
heen, hier de muur in iedereen.’9

 Slechts éénmaal, op de vernissage in 1987 
in de Berlinische Galerie, werden Schmidts 
beelden tentoongesteld in combinatie met 
fragmenten uit Schleefs tekst, hoog aange-
bracht boven de foto’s. De beelden zelf  toont 
Schmidt niet als nevengeschikte serie, maar 
in een gespreide opstelling als een constel-
latie. De presentatievormen van de reeksen 
vanaf  midden jaren tachtig zijn uitdagend 
en telkens weer anders – ruimtelijk of  in 
albumvorm. Beelden komen tot hun recht in 
samenhang, in een veld waar het ene beeld 
een echo vindt in een ander. Een fotoboek 
en een tentoonstelling zijn aparte media. De 
ervaring verschilt. In tegenstelling tot een 
publicatie (sequentieel, links-rechts pagina- 
indeling) heeft een scenografie (gelijktijdig, 
ruimtelijk) een open structuur. Het afzon-
derlijke beeld zegt Schmidt de wacht aan. Hij 
definieert fotografie als een dialogische ver-
houding tussen beelden. Uiteraard maakt 
hij afzonderlijke foto’s, maar die ziet hij als 
ondergeschikt aan een geheel. De sterkte 
van fotografie: een veelvoud aan beelden 
produceren en daardoor een complexiteit en 
een verdichting bereiken die voor het afzon-
derlijke beeld onbereikbaar is. In schilder-
kunst is het aparte beeld in al zijn complexi-
teit naar Schmidts mening wel mogelijk.

Ik geloof  dat fotografie op basis van 
haar gehele structuur – wat niets zegt 
over de kwaliteit ervan – niet in staat is 
om een even krachtig en op zich staand 
beeld te creëren zoals het in de schilder-
kunst mogelijk is. Om die complexiteit 
en dichtheid te bereiken, heb je meerde-
re foto’s nodig.10

Hoewel Schmidt incidenteel wel opnamen 
van de Berlijnse muur maakte, was de 
betonnen stadsbarrage nooit een onderwerp 
op zich. Als de muur voorkomt, dan veeleer 
als onderdeel van de onmiddellijke leefom-
geving van de fotograaf. In Waffenruhe is 
de muur prominent aanwezig, maar belo-
ken: duister, onscherp, nauwelijks herken-
baar of  op de achtergrond weggeduwd. 
Waffenruhe krijgt midden jaren tachtig 
vorm, op een moment dat Schmidt evolu-
eert van een objectieve naar een intuïtie-

Berlin-Wedding, Utrechter Straße/Malplaquetstraße, 1976-’78 / Berlin-Wedding, Müller-Ecke Seestraße, 1976-’78 / Berlin-Wedding, Schüler 4. Klasse Grundschule, 1976-’78

Berlin nach 45, 1980
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ve, subjectieve fotografische houding – zelf  
spreekt hij liever van realisme. De muur die 
in 1961 opgetrokken werd, was voor wie 
Berlijn bezocht iets onbevattelijks. Voor de 
Berlijners was de opgedeelde stad deel van 
hun dagelijkse realiteit, en daarom niets bij-
zonders, hoe deprimerend en dwingend ook. 
Dat verklaart mogelijk de desinteresse in de 
kringen van de Werkstatt für Photographie. 
Het was een onverschilligheid die een bui-
tenstaander als John Gossage opviel, toen 
hij bij zijn eerste bezoek aan Berlijn in 
1982 in de ban van de muur raakte.11 Uit 
dat jaar dateren Gossages eerste opnamen 
in de buurt van de muur. Vele daaropvol-
gende werkbezoeken (tot 1989, met een 
appendix in 1993) resulteren in 2004 in 
het volumineuze Berlin in the Time of  the 
Wall. Vanaf  1985 gebeurde het dat Gossage 
en Schmidt samen optrokken om opnamen 
te maken. Op een foto in Gossages boek ver-
schijnt Schmidt wat verscholen links in 
beeld. Er zijn parallelen tussen Waffenruhe 
en Berlin in the Time of  the Wall. In de nieu-
we monografie over het werk van Schmidt 
stipt Peter Galassi overeenstemmingen aan 
tussen beelden uit beide publicaties.12 Maar 
los van formele vergelijkingspunten spe-
len vooral dezelfde beeldstrategieën, over-
heerst eenzelfde existentieel aanvoelen van 
een stedelijke ruïne, waarin wonden van de 
geschiedenis en het regerende psychologi-
sche klimaat simultaan zichtbaar zijn. Het 
grote verschil is dat Gossage door het date-
ren en benoemen van zijn beelden (en door 
een opdeling in hoofdstukken en een coda 
met feiten en data over de muur) bewust 
veel meer historisch en politiek is dan 
Schmidt. The Big Book (464 beelden!) noemt 
hij zelf  een ‘geschiedenisboek’. Een eerdere 
publicatie die Waffenruhe mogelijk inspi-
reerde – maar er waren in die periode zoveel 
kruisbestuivingen – is The Pond (1985), 
waarin Gossage Walden Pond ontmytholo-
giseert, een meer in Massachusetts waar-
aan David Henry Thoreau midden negen-
tiende eeuw ruim twee jaar verbleef. In een 
buitenwijk van zijn woonplaats Maryland 
maakt Gossage een omtrekkende beweging 
– niet letterlijk, maar overdrachtelijk – rond 
een weinig tot te verbeelding sprekende 
poel, op die manier gebieden tussen de ste-
delijke periferie en de natuur aftastend. In 
het boek staan ook drie beelden uit Berlijn. 
The Pond werd in 1985 tentoongesteld in de 
Werkstatt für Photographie. 
 Waffenruhe verschijnt in 1987, het jaar 
waarin Gossage Stadt des Schwarz publi-
ceert, met achttien nachtbeelden van 
Berlijn gemaakt tussen 1982 en 1986. 
Beide albums staan totaal los van elkaar, 
en waren niet het voorwerp van beïnvloe-
ding of  samenwerking. En toch zijn er ver-
wantschappen. Beide boeken tonen het nie-
mandsland rond de muur. Net zoals de tekst 
van Schleef  bij Schmidt, plaatst Gossage 
drie sagen van de gebroeders Grimm auto-
noom tegenover de beelden. Het zijn voor-
al de zintuigelijke verstoring en het appel 
aan het innerlijke dat beide albums gemeen 
hebben. De observatie die Jane Livingstone 
maakt in een korte inleiding op Stadt des 
Schwarz geldt evengoed voor Waffenruhe: 
‘We lijken ons op een vertrouwde plek te 
bevinden, die we ons toch niet herinne-
ren. Het duister is het duister van ons eigen 
bewustzijn.’ Duisternis en opaciteit staan 

voor een mentale ruimte, en zijn synchroon 
met een tijdsaanvoelen. 
 In Schmidts Waffenruhe zit een wazig en 
donker, onherkenbaar beeld van een jonge 
man, doodgeschoten door de Oost-Duitse 
grenspolitie – een hergefotografeerd memo-
riaal, als een voorafschaduwing van EIN-
HEIT (1996), waarin hij volop inzet op her-
fotografie. Na de eenmaking, van 1990 tot 
aan zijn overlijden in 2014, laat Schmidt 
Berlijn los. EIN-HEIT (1996, foto’s 1989-
’94) biedt een helikopterblik op de Duitse 
hereniging. In 163 beelden worden zes 
decennia Duitse geschiedenis aangeraakt. 
Twee derde van de beelden is een orgine-
le opname, een derde is herfotografie uit 
kranten en tijdschriften. De eigen beelden 
omvatten portretten, vernaculaire archi-
tectuur en decoratieve elementen van inte-
rieurs. De jonge mensen die in beeld komen 
(veelal met flitslicht) hebben zelden oogcon-
tact met de fotograaf. Schmidt snoert ze in 
het beeldkader in; situeert ze niet tegen een 
herkenbare achtergrond. Elke psychologi-
serende benadering blijft achterwege. Hun 
blik heeft iets introverts. Een beklemmend 
stilzwijgen, een onuitgesproken tragiek 
kenmerkt deze beelden. De mensen lijken 
alle taal te hebben verloren. Andere motie-
ven zijn façades van nieuwe industriële 
woningbouw (het grauwe beton overstemt 
alles) en uit interieurs geplukte voorwerpen 
die trivialiteit oproepen (gordijnen, behang, 
een plastic bloemstuk, een papieren pen-
dellamp, een flesje kalmeringsmiddel). Er 
is geen hiërarchie tussen de beelden: alles 
komt op dezelfde rang te staan en ventileert 
hetzelfde verstikkende gevoel. De beelden 
worden getoond als een lange ononderbro-
ken ketting, idealiter op de muren van een 
grote, open tentoonstellingsruimte.
 In de beelden uit kranten en tijdschrif-
ten zitten verwijzingen naar het nazisme, 
de DDR, de Bondsrepubliek en het naoor-
logse Wirtschaftswunder, maar ook naar 
monumenten en politieke emblemen uit 
het openbare domein, kinderpornografie, 
RAF-terrorisme. Daarnaast haalt Schmidt 
beelden van religieuze en politieke lei-
ders door de molen van de herfotografie. 
Of  zij herkenbaar zijn, of  eerder onderge-
sneeuwd door de geschiedenis – het is niet 

van belang. Beelden hebben geen context 
meer, hun functie als herinneringsdrager 
is bewust tenietgedaan. Thomas Ruff  deed 
iets gelijkaardigs in de jaren tachtig door 
krantenfoto’s uit Duitstalige media te verza-
melen. In Zeitungsfotos (2014) publiceerde 
hij jaren later een selectie van een vierhon-
derdtal beelden, net als bij Schmidt zonder 
legende of  duiding. In EIN-HEIT komt geen 
letter tekst voor.
 In het predigitale tijdperk werden foto’s 
in kranten en tijdschriften gerasterd. Repro-
duc tie van die beelden laat toe om te spelen 
met die rasterstructuur. Sigmar Polke, wiens 
vroege werk Schmidt erg waardeerde, legde 
zich toe op het vergroten van rasterpunten 
en verleende ze autonomie. Schmidt doet 
iets gelijkaardigs: rasterpunten worden een 
manier om de realiteit achter de realiteit 
te tonen, de leegte achter elke representa-
tie, elk beeldvlak. Een tijdschriftbeeld van 
een berg dode lichamen in een concentra-
tiekamp wordt een onherkenbaar kluwen, 
door een uitsnede te maken en er fel op in 
te zoomen. Al die ontmantelde, afotografi-
sche beelden zijn beladen met geschiedenis. 
Ze evoceren hoe Schmidt de Duitse reali-
teit ervaart. Het historisch gewicht wordt 
voelbaar van een natie die volledige kun-
stenaarsgeneraties heeft bedolven. Schmidt 
stelt in een interview over EIN-HEIT: 

Voor mij is een gedrukt beeld net zo goed 
realiteit als al het andere, en ik wend 
dat aan als een persoonlijke ervaring. 
Ik kies een uitsnede, ik bezit die uitsne-
de met mijn subjectiviteit. Het verleden 
moet men aanwezig houden, maar niet 
als monument. Ik moet het opnieuw 
definiëren, ik moet het breken.13

Tijdens Schmidts tweede periode maakte hij 
reeksen die aantonen hoe zijn projecten tel-
kens weer verschillen. Voor Irgendwo (2005, 
foto’s 2001-’03) reisde hij met zijn vrouw 
Karin in een camper kriskras door het land, 
langs kleine stadjes op het platteland. In 
vergelijking met Waffenruhe of  EIN-HEIT is 
dit werk lang niet beeldsceptisch. In deze 
heimatreeks, waarin Schmidt urbane land-
schappen, stillevens en lokale bewoners 
geïsoleerd in het straatbeeld portretteert, 
heeft hij oog voor frontaliteit, beeldscherp-
te, vlakken binnen de beeldcompositie, en 
details die eigen zijn aan een plek. De reeks 
werd niet tentoongesteld in museale insti-
tuties met renommee, maar in provinciale 
oorden als Remagen, Heilbron of  Altenberg.
 Frauen (2000, foto’s 1997-’99), een hulde 
aan het zelfbeeld en de integriteit van jonge 
vrouwen, realiseerde Schmidt in Hannover. 
Typisch genoeg gaat het niet om in scène 
gezette portretten of  poses: het zelf  wordt 
zo integer en ontwapenend mogelijk aan-
wezig gesteld. Schmidt toont zijn modellen 
nooit ten voeten uit. De afstand tussen foto-
graaf  en model gaat zoals steeds gepaard 
met medeplichtigheid en kwetsbaarheid, 
die Schmidt neutraliseert door wisselende 
combinaties van naakt en gekleed, de her-
haling van eenzelfde persoon in een andere 
positie of  met een andere uitdrukking, door 
voor- of  rugaanzichten, of  hoofden die uit 
het beeldkader vallen. 
 Het meditatieve Natur (2014, foto’s 
1987-’97) stelde Schmidt samen toen hij al 
zwaar ziek was, op basis van archiefopna-
men. Veel van deze beelden werden gerea-
liseerd in de omgeving van Schnackenburg, 
een klein dorp waar de Schmidts een twee-

de woonst hadden. Ze tonen de wanorde 
van de natuurlijke omgeving: gedrongen 
boompartijen, kreupelhout, naakte stam-
men, een beloken waterpartij, ondergroei, 
een stuk van een bloeiende struik, een vogel 
hoog op een tak of  een eenzame, voor zich 
uitstarende koe. De hand van de fotograaf  
is aanwezig in het rijke grijsscala, en in de 
manier waarop het licht valt. 
 Het merendeel van Schmidts projecten 
kent een lange rijpingstijd. Aan Lebensmittel 
(2012, foto’s 2006-’10), zijn laatste grote 
project dat 177 beelden omvat en gaat over 
de agro-industriële productie van voedings-
middelen, werkte hij vijf  jaar. Met zijn assis-
tente Laura Bielau maakte hij 26 reizen, 
in eigen land en in Oostenrijk, Nederland, 
Italië, Spanje en Noorwegen. Schmidt 
bezocht slachthuizen, insectenboerderijen, 
olijfplantages, serrecomplexen, zalmkweke-
rijen, appelplantages, zuivelbedrijven, indus-
triële bakkerijen en saus- en pastafabrieken, 
op zoek naar door monoculturen verstoor-
de landschappen, technische installaties 
en dagloners op de velden. Massaliteit, ver-
vreemding, standaardisering en internatio-
nalisering zijn de steekwoorden, en Schmidt 
zou Schmidt niet zijn mocht het soms niet 
moeilijk worden om te onderscheiden waar 
je naar kijkt. Titels, plaatsaanduidingen en 
beschrijvingen ontbreken. Het zijn details 
die er niet toe doen: Schmidt wil een systeem 
tastbaar maken, vandaar ook de veelheid 
aan optieken. De beelden zijn niet obsceen, 
vormen geen aanklacht, maar zijn even-
goed misselijkmakend. Tegelijkertijd over-
heerst het besef  dat deze industriële manier 
van voedselproductie niet teruggedraaid 
kan worden. Het fragmentaire karakter, 
in samenspel met uitgekiende variaties in 
compositie (herhalingsmechanismen, land-
schappen afgezet tegen details, herkenbaar 
versus onherkenbaar, zwart-wit versus 
kleur, links-rechts spiegelen of  het omke-
ren van beelden), maken van Lebensmittel 
een visuele fragmentatiebom. Schmidt 
fotografeerde veertig jaar in zwart-wit. In 
Lebensmittel, waarvoor hij vlak voor zijn 
overlijden de Prix Picet ontving, hanteert 
hij voor het eerst kleur. De kleurbeelden (het 
geel van een ei, een groene paprika) sprin-
gen niet uit de band, maar ook bij dit werk 
is de ervaring afgrijzenwekkend, zowel cere-
braal als fysiek. 
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Copyright foto’s: Foundation for 
Photography and Media Art with the 
Michael Schmidt Archive, Berlijn.

Michael Schmidt. Photographs 1965-2014 
liep van 23 augustus 2020 tot 17 januari 
2021 in Hamburger Bahnhof  in Berlijn en 
van 8 juni tot 29 augustus 2021 in Jeu de 
Paume in Parijs. De retrospectieve is nog te 
zien in het Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía in Madrid (van 28 september 
2021 tot 28 februari 2022) en het Albertina 
Museum in Wenen (van 24 maart tot 12 
juni 2022).

Waffenruhe, 1985-’87

EIN-HEIT, 1989-’94
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ERNST VAN ALPHEN

Wat is de functie van een collectieopstelling? 
En wat voor verwachtingen heeft het publiek 
wanneer het naar een nieuwe opstelling van 
een museumcollectie gaat? Een represen-
tatief  overzicht bieden van de geschiedenis 
van de kunst is zelfs voor megamusea als het 
MoMA in New York, het Centre Pompidou 
in Parijs, of  Tate Modern in Londen niet 
haalbaar. Hoe groot hun collecties ook 
zijn, ze bevatten per definitie zwaartepun-
ten en dus ook blinde vlekken. De genoem-
de drie musea hebben de afgelopen twintig 
jaar veel gedaan om deze blinde vlekken en 
leemtes, of  ze nu regio’s, etniciteiten of  gen-
der betroffen, door een actief  aankoopbeleid 
ongedaan te maken en op te vullen. Maar 
zelfs dan blijven er regio’s of  identiteiten 
onderbelicht. Voor het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, van bescheiden omvang verge-
leken met genoemde giganten, is zo’n ambi-
tie dus zeker te hoog gegrepen. Er bestaat 
wel de mogelijkheid om een representatief  
overzicht te geven van de bestaande collec-
tie. Maar wanneer is een opstelling repre-
sentatief? En representatief  voor wat of  wie? 
Wat betekent representativiteit eigenlijk? 
En hoeveel werken moeten getoond worden 
om representativiteit overtuigend te laten 
zijn? Een andere mogelijkheid is om niet de 
geschiedenis van de kunst of  die van de col-
lectie centraal stellen, maar te kiezen voor 
het tonen van historische kunstopvattin-
gen die via de collectie gedemonstreerd kun-
nen worden. Deze optie staat ook open voor 
musea van een bescheiden omvang.
 De vorige collectieopstelling van het 
Stedelijk Museum, ingericht door Beatrix 
Ruf  en Margriet Schavemaker, en te zien 
vanaf  2016, gaf  onverwachte en radica-
le antwoorden op voorgaande kwesties. 
Deze opstelling werd vooral bekritiseerd op 
grond van de kostbare metalen wanden die 
door architect Rem Koolhaas werden ont-
worpen, en ook vanwege de keuze voor de 
ondergrondse tentoonstellingsruimte van 
de nieuwbouw. Volgens Koolhaas was de 
speelse, rommelige plaatsing van de wan-
den geïnspireerd door de stad en de verras-
sende doorzichten die je daar soms hebt. 
Deze doorzichten zouden onverwachte ver-
banden tussen kunstwerken leggen. Dit 
‘stadsnarratief ’ liet een veel belangrijker 
aspect van de opstelling onderbelicht. Ruf  
en Schavemaker weken af  van een (dogma-
tische) regel in de museumwereld, namelijk 
dat ieder werk in een museumzaal maximaal 
tot zijn recht moet komen. Zij kozen voor een 
archief-opstelling. Langs de buitenwanden 
van de benedenverdieping (Stedelijk BASE) 
hing, dicht bij elkaar, een selectie van kunst-
werken, steeds één werk per jaar, chronolo-
gisch gerangschikt. Op de schuin geplaatste 
stalen wanden waren juist verschillende 
ensembles van werken te zien, afkomstig uit 
bepaalde bewegingen of  perioden. De toe-
schouwer kreeg het gevoel in het depot van 
het museum te lopen. Dit gevoel werd archi-
tecturaal versterkt door het feit dat we in de 
kelder (basement) van het Stedelijk liepen.
 Het eerste voordeel was dat er veel meer 
werken getoond konden worden dan in een 
traditionele collectieopstelling. Een twee-
de voordeel bestond eruit dat er ineens 
heel veel kleine werken getoond werden 
die de opslag van het museum nog nooit, 
of  in ieder geval niet vaak verlaten hadden. 
Kleine werken en objecten komen moeilijk 
tot hun recht in de grote, hoge zalen van 
het Stedelijk. Maar een opstelling gemo-
delleerd op het archief  biedt juist wel ruim-
te om het kleine te ontdekken en te waar-
deren. De bezoekers hebben het gevoel dat 
ze in de schatkamer lopen van het Stedelijk, 
een ruimte die veel meer tot de verbeelding 
spreekt dan een ‘kale’ tentoonstellingsruim-
te. Kunstprofessionals waren echter scep-
tisch over het concept. Voor kunstenaars, 
galeriehouders en museumconservatoren 
was het een gotspe dat de werken niet opti-
maal tot hun recht kwamen. De combinatie 
van een werk van Mark Rothko dicht naast 
een Willem de Koning kon niet, omdat deze 
werken veel ruimte naast zich nodig zouden 
hebben. Het liefst dienen zij een eigen muur 
te hebben, alsof  het altaarstukken zijn. 
 De opstelling van Ruf  en Schavemaker 
was in nog een ander opzicht radicaal te 

noemen. Terwijl in de academische wereld 
sinds de jaren zestig intensieve discussies 
over canonvorming zijn gevoerd, hebben die 
discussies tot zeer recent maar weinig effect 
gesorteerd in Nederlandse musea, zeker in 
het Stedelijk onder Rudi Fuchs. Schavemaker 
vertelde in 2016 in de inleidende video bij 
de nieuwe opstelling dat uit onderzoek was 
gebleken dat slechts vier procent van de 
collectie uit werk van vrouwelijke kunste-
naars bestond. Als reactie op dat onthut-
sende getal namen Ruf  en Schavemaker 
zo veel mogelijk vrouwelijke, en zo moge-
lijk niet-witte vrouwelijke kunstenaars op 
in hun archief-opstelling. Het geraffineerde 
van deze vorm van activisme was dat het 
onderscheid man-vrouw uiteindelijk teniet-
gedaan werd. Ruf  en Schavemaker sloten 
vrouwelijke kunstenaars in, zonder man-
nelijke kunstenaars uit te sluiten, want die 
waren er nog steeds in een groot aantal. Dat 
kan ook niet anders omdat het kunstenaar-
schap net zoals heldendom lange tijd bijna 
uitsluitend voor mannen was weggelegd. 
Daar is pas betrekkelijk recent verandering 
in gekomen. Mannen uitsluiten van een col-
lectieopstelling zou daarom een vorm van 
geschiedvervalsing zijn.
 Nadeel van die nieuwe opstelling in 2016 
was wel dat ze vanwege de hoge kosten, ruim 
2,5 miljoen euro, minstens vijf  jaar mee 
moest gaan. Slechts de werken op papier, en 
dat waren er niet zo veel, werden tussentijds 
gewisseld. Nederlandse bezoekers hadden 
daarom weinig redenen om na twee of  drie 
bezoeken nogmaals te gaan kijken. Maar 
in plaats van dat er gekozen werd voor het 
vaker rouleren van de werken in deze op zich 
succesvolle opstelling (en dan heb ik het niet 
over de inbreng van Koolhaas), werd er voor 
een ander middel gekozen om het publiek 
terug te laten keren. Onder druk van de Raad 
van Bestuur werd Beatrix Ruf  gedwongen 
haar ontslag te nemen. Interim-directeur 
Jan Willem Sieburgh, afkomstig uit de recla-
mewereld, besloot met de marketingafdeling 
van het museum de tentoonstelling anders 
in de markt te gaan zetten. Het publiek werd 
verleid om opnieuw te komen kijken, nu 
met de slogan ‘De Iconen’. Het radicale van 
de opstelling was echter juist dat deze zich 
niet concentreerde op de iconische werken 
van de collectie! Natuurlijk: er hingen wer-
ken van grote namen als Malevich, Rothko, 
Bacon en Dumas, maar er viel veel meer te 
zien. Wanneer deze opstelling uit de ico-
nen van het Stedelijk bestond, dan had dit 
befaamde museum een wel erg armzalige 
collectie, moet het publiek vervolgens heb-
ben geconcludeerd.

 De in december 2019 aangestelde nieu-
we directeur van het Stedelijk, Rein Wolfs, 
besloot al gauw de erfenis van ‘De Iconen’, 
waar hij mee opgezadeld zat, aan te pak-
ken. Hij ging de opstelling niet anders in 
de markt zetten, en hij wilde binnen die 
opstelling evenmin vaker rouleren. De hele 
opstelling moest gefaseerd op de schop en 
wordt bovendien weer verplaatst naar het 
oorspronkelijke gebouw van het Stedelijk. 
Recent is het deel ‘1980 – Nu’ opengegaan 
voor het publiek met als titel Tomorrow is a 
Different Day. De opstelling van deze periode 
neemt in allerlei opzichten afstand van de 
opstelling van Ruf  en Schavemaker, maar 
in één opzicht komt ze overeen: ze kan even-
goed activistisch genoemd worden, ook al 
is dat activisme heel anders van aard. In 
plaats van op het archief  is de nieuwste 
opstelling gebaseerd op het idee dat kunst 
verhalen vertelt, bij voorkeur over milieu, 
herinnering en identiteit, en nog specifieker 
de identiteit van de maker. 
 Sinds de jaren negentig zijn het archief  
en het verhaal, beide symbolische syste-
men die mensen gebruiken om hun leven en 
hun identiteit betekenis te verschaffen, op 
gespannen voet komen te staan. Eeuwenlang 
werd het archief  slechts gezien als een stuk 
gereedschap, waar met name historici en 
andere wetenschappers gebruik van maak-
ten. Narrativiteit was veel meer dan slechts 
een stuk gereedschap: het was een cruciale 
vorm waarmee mensen betekenis verleen-
den aan hun bestaan, hun verleden, heden 
en toekomst. Met de opkomst van internet 
is de ondergeschikte positie van het archief  
langzaam verschoven naar een centrale 
positie. De mogelijkheid om zelf  ons verhaal 
te ontwikkelen, met name door Bildung, is 
een achterhaald idee geworden. Van werke-
lijk belang werd hoe we bij de staat, de verze-
keringmaatschappij en in ons medisch dos-
sier gearchiveerd zijn. Daarin veranderen we 
niet, maar worden vastgepind op een iden-
titeit die bij voorbaat vastligt. Deze revoluti-
onair te noemen ontwikkeling lijkt haaks te 
staan op hoe het begrip kunst zich ontwik-
keld heeft, wellicht als compensatie voor of  
reactie hierop, al leggen zowel de archief-
functie van de staat als de verhalende func-
tie van sommige kunsten de nadruk op iden-
titeit. Maar een belangrijk verschil is, of  zou 
moeten zijn, dat de eerstgenoemde identiteit 
controleert en vastlegt, terwijl de laatstge-
noemde de mogelijkheid biedt om identiteit 
te emanciperen en te veranderen. 
 Gedurende de twintigste eeuw werd 
kunst lange tijd beoordeeld op basis van 
expressiviteit of  algemener: creativiteit. Met 

de opkomst van conceptuele en minimalis-
tische kunst ging dat criterium tekortschie-
ten. Kunstwerken namen voortaan posities 
in, of  maakten zintuiglijke ervaringen of  
conceptuele inzichten mogelijk. Met de toe-
nemende rol van fotografie, video, instal-
laties en performances is de verhalende rol 
van kunst steeds belangrijker, en wellicht 
zelfs dominant geworden. Als gevolg daar-
van zien we steeds minder schilderkunst en 
sculptuur in het museum. Die media lenen 
zich minder vanzelfsprekend voor het ver-
tellen van verhalen. 
 Ruf  had een driedelig tentoonstellingsbe-
leid: er was een vaste opstelling van de col-
lectie in BASE, er waren tijdelijke thema-
tische opstellingen van de collectie in het 
oude gebouw, en er werden, ook in het oude 
gebouw, tentoonstellingen georganiseerd 
die zich weliswaar verhielden tot de collectie, 
maar die grotendeels op bruiklenen waren 
gebaseerd. Deze onderscheidingen waren 
allereerst financieel gemotiveerd: de thema-
tische tentoonstellingen op grond van de 
collectie waren een poging om ondanks de 
povere financiële positie toch nieuwe wegen 
in te slaan, en hadden niet in de eerste plaats 
als doel meer van de collectie te laten zien. 
Al gaan beide ambities in het beste geval 
samen, bijvoorbeeld in de door Leontine 
Coelewij samengestelde tentoonstelling Ik 
ben een geboren buitenlander (2017).
 Wolfs heeft de eerste twee tentoonstel-
lingsconcepten samengesmolten. De collec-
tie gaat voortaan rond thema’s gepresen-
teerd worden. Cruciaal is dan welke thema’s 
gekozen worden om samenhang te creëren 
in de zeer diverse collectie. Zijn die thema’s 
maatschappelijk of  artistiek? Zijn het the-
ma’s die vandaag actueel zijn, of  speelden 
ze ook tijdens de jaren tachtig en negentig 
een rol? En ook belangrijk: is er samenhang 
tussen de gekozen thema’s? 
 De kunstvoorwerpen en designobjecten 
voor de collectieopstelling vanaf  1980 zijn 
geselecteerd op basis van hun vermogen 
om verhalen te vertellen – met name over 
de geselecteerde thema’s of  over de iden-
titeit van de maker. Een vervelend gevolg 
is dat kunst uit de jaren tachtig en negen-
tig in verhouding nauwelijks ruimte krijgt. 
Men zal zeggen dat die kunst de afgelopen 
decennia genoeg getoond is en wel even 
de opslag in mag. Maar wanneer we een 
representatief  overzicht verwachten van 
de collectie, of  van kunstopvattingen, dan 
is zo’n uitsluiting van andere noties van 
kunst een probleem. Niet omdat daarmee 
indirect de kunst van met name witte man-
nen wordt uitgesloten, maar omdat het een 

Tomorrow is a Different Day, Collectie 1980 – Nu, Stedelijk Museum Amsterdam, foto Gert-Jan van Rooij
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veel te beperkte, want recente kunstopvat-
ting dominant maakt. Het is een vorm van 
geschiedvervalsing. 
 Toen Wolfs nog maar net aangesteld was, 
vond er een wereldwijde opleving van de 
Black Lives Matter-beweging plaats, als reac-
tie op de moord door een witte Amerikaanse 
politieagent op de zwarte man George Floyd. 
Als reactie besloot Wolfs om voor de komen-
de jaren minstens vijftig procent van het 
aankoopbudget aan zwarte kunstenaars 
en kunstenaars van kleur te besteden. Dit 
was een zeer empathisch besluit van groot 
politiek belang. Daarmee konden de sche-
ve verhoudingen binnen de collectie enigs-
zins recht worden getrokken. Dit besluit 
staat echter in principe los van de beslis-
sing welke werken in de nieuwe collectie-
opstelling opgenomen worden. De huidige 
opstelling wekt de indruk in de eerste plaats 
aandacht te besteden aan deze recent aan-
geschafte werken. De ondertitel ‘Recente 
aankopen’ zou gepaster geweest zijn dan 
‘Collectie 1980 – Nu’. Er zijn weliswaar 
eerder aangeschafte werken opgenomen 
om zulke kritiek te ontkrachten, zoals het 
schilderij Big Artists (1991) van Marlene 
Dumas, waarop we een rij baby’s zien zit-
ten die hun enorme geslacht aan het aftrek-
ken zijn, of  het befaamde varken van Jeff  
Koons, Ushering in Banality (1988). Maar 
het werk van Koons hangt er niet omdat het 
een belangrijk werk in de collectie is, maar 
om het kunstenaarschap van witte mannen 
uit de jaren tachtig belachelijk te maken, en 
zich ertegen af  te zetten. De werken van 
Dumas en Koons, getoond in de eerste zaal, 
vormen een schitterende combinatie en een 
duidelijke intro op wat komen gaat.
 De thema’s in de daaropvolgende zalen 
zijn zeer divers. Sommige zijn maatschap-
pelijk, enkele artistiek: ‘De ideologie van 
materialen’, ‘Taal en maatschappelijke ver-
andering’, ‘De waarde van grondstoffen’, 
‘Kraken van het witte museale raamwerk’, 
‘De opkomst van publiceren in eigen beheer: 
onafhankelijke magazines’, ‘Protest in de 
stad’ en ‘De intimiteit van het alledaagse’. 
Het overgrote deel van de thema’s zijn pas de 
afgelopen tien jaar actueel geworden. Dat is 
op zich geen probleem, ja zelfs onvermijde-
lijk: we kijken nu eenmaal met de ogen van 
nu terug op vorige decennia. Maar in deze 
collectiepresentatie werken de thema’s toch 
anders, ze sluiten heel nadrukkelijk zaken 
uit. Op deze manier richt de blik zich op de 
afgelopen tien jaar. 
 Regelmatig krijg je het gevoel dat een the-
matiek gekozen is om daarmee specifieke 
kunstenaars te tonen. In de zaal die het thema 
‘Alledaagse intimiteit’ draagt, zijn foto’s van 
Wolfgang Tillmans en een werk van Felix 
Gonzales-Torres te zien. Een heel onver-
wachte combinatie op het eerste gezicht. Veel 
andere werken uit de collectie hadden hier 
een plaats kunnen krijgen. Wat niet vermeld 
wordt, is dat beide kunstenaars mannen en 
gay zijn. Dat is duidelijk het uitgangspunt 
geweest voor het combineren van deze twee. 
Maar men heeft het niet aangedurfd om deze 
zaal onder de noemer van ‘mannelijke homo-
seksualiteit’ te presenteren.
 In de museumwereld is het heel gangbaar 
om op een tekstbordje niet alleen de naam 
van de kunstenaar, de titel van het werk, 
het jaar van geboorte van de kunstenaar 
te vermelden (en eventueel het jaar van 

overlijden), maar ook de geboorteplaats (en 
plaats van overlijden). Ook al zegt dat, net 
als de naam, lang niet alles over de etnici-
teit en culturele achtergrond van een kun-
stenaar, het geeft wel enig houvast. Deze 
laatste informatie ontbreekt echter in deze 
tentoonstelling stelselmatig. Dat is op zich 
een interessante strategie, want het lijkt 
etniciteit en culturele achtergrond irrele-
vant te maken. Alleen het publiek dat goed 
ingevoerd is in de hedendaagse kunst weet 
wat de achtergrond van de kunstenaars is. 
Je zou kunnen stellen dat het vergelijkbaar 
is met hoe Ruf  en Schavemaker het onder-
scheid tussen mannelijke en vrouwelijke 
kunstenaars overbodig maakten. 
 Tegelijk is de etniciteit van kunstenaars 
in deze collectieopstelling de dominan-
te gedachte. De identiteit van de maker is 
bepalend voor veel keuzes; maar slechts in 
een enkel geval wordt dat expliciet gemaakt. 
Tegenover het publiek lijkt het daarom niet 
eerlijk, of  schijnheilig, om deze informatie 
achter te houden. De zaal met de thematiek 
‘Kraken van het witte museale raamwerk’ 
laat zien dat het voor zwarte kunstenaars 
lange tijd erg moeilijk was om tot het witte 
bastion van het westerse museum door te 
dringen. Het werk van Charl Landvreugd 
probeert dit verhaal, of  liever deze bood-
schap, zo letterlijk mogelijk duidelijk te 
maken. We zien op twee muren tralieach-
tige witte structuren die het witte bastion 
moeten verbeelden. Andere kunstenaars 
van wie werk in deze zaal te zien is, zijn Iris 
Kensmil, Remy Jungerman, Michael Tedja 
en Gillion Grantsaan. Jungerman, Tedja en 
Grantsaan, kunstenaars met Surinaamse 
roots, richtten in 2003 Wakaman op, om 
de positie van kunstenaars met Nederlands-
Caribische achtergrond te onderzoeken. 
 Grote afwezige in Tomorrow is a Different 
Day is het werk van de Surinaamse kunste-
naar stanley brouwn. Het Stedelijk heeft veel 
werk van hem in de collectie, gemaakt in de 
jaren tachtig en negentig, maar brouwn 
wilde per se niet als zwart of  Surinaams 
gepresenteerd worden. Alleen binnen een 
kunstkader mocht zijn werk getoond wor-
den. Het ontbreken van brouwn benadrukt 
wat de rode draad door deze opstelling is: 
niet de thema’s of  de kunstwerken zelf, maar 
de identiteit van de maker. En de identiteiten 
die de boventoon voeren zijn zwart-Ameri-
kaans, zwart-Surinaams en mannelijk gay.
 Het activisme van Wolfs gaat verder dan 
het reserveren van vijftig procent van het 
aankoopbudget voor zwarte kunstenaars. 
Vincent van Velsen schreef  in 2020 een 
open brief  in Het Parool aan Touria Meliani, 
als wethouder verantwoordelijk voor cul-
tuur in Amsterdam. Hij stelde dat het reser-
veren van de helft van het aankoopbudget 
voor kunstenaars van kleur niet genoeg is. 
Ook was het niet genoeg om voortaan alleen 
nog curatoren en personeelsleden van kleur 
aan te nemen. Er moest verantwoordelijk-
heid genomen worden, en daarom zou-
den zittende conservatoren die sinds de 
jaren tachtig verantwoordelijk waren voor 
het beleid ontslagen moeten worden. In de 
woorden van Van Velsen: ‘De vraag is niet 
wie er aangenomen moet worden, maar wie 
er moet worden ontslagen.’ Rein Wolfs is 
niet zo ver gegaan om mensen te ontslaan, 
maar alle nieuw aangestelde conservatoren 
zijn zwart of  van kleur. Van Velsen, ook van 

kleur, heeft een aanstelling als conservator 
fotografie aan zijn actie overgehouden. 
 Een heikel punt bij de nieuwe collectieop-
stelling vol met nieuwe aankopen is de kwa-
liteit van de werken. Het probleem van kwa-
liteit was al aangesneden in Van Velsens 
open brief  en in de reactie van Rein Wolfs 
daarop. Wolfs schreef: ‘Van Velsen spreekt 
zijn angst uit dat wij kleur om de kleur in 
de collectie willen opnemen en niet vanwe-
ge kwaliteit. Dat wil ik ten zeerste tegen-
spreken. Kwaliteit is een categorie van een 
dominante westerse cultuur. Het Stedelijk 
wil zich hiervan bewust zijn en dit pro-
bleem duidelijk maken. Door meer kunst 
van makers van kleur te laten zien kunnen 
we op deze manier de laatste eurocentri-
sche mythe tot relatieve proporties terug-
brengen.’ Het lijkt erop dat Wolfs zich hier 
nogal onhandig uitdrukt, want het idee dat 
alleen de westerse cultuur een notie van 
kwaliteit kent, is ronduit etnocentrisch. Hij 
zal bedoeld hebben dat de westerse cultuur 
een andere notie van kwaliteit heeft dan bij-
voorbeeld Afrikaanse of  Aziatische cultu-
ren. Nu suggereert hij dat kwaliteit geen rol 
meer hoeft te spelen, terwijl Van Velsen juist 
stelde dat ook zwarte kunst kwaliteit heeft, 
en dat zwarte kunst en werken van kwaliteit 
elkaar niet uitsluiten.
 Natuurlijk. Maar hoe beoordelen we 
kwaliteit? Die vraag is nog moeilijker om te 
beantwoorden wanneer er afhankelijk van 
de culturele achtergrond een verschillen-
de invulling aan het begrip kwaliteit gege-
ven moet worden. In de collectieopstelling 
‘1980 – Nu’ wordt er geen antwoord gege-
ven op deze cruciale vraag. Sterker nog: 
hij wordt angstvallig vermeden. Daarmee 
modelleert de nieuwe equipe van conser-
vatoren zich op het negentiende-eeuwse 
begrip van de ‘connaisseur’, destijds witte 
mannen van goede komaf  die een aange-
boren talent hadden om goede kunst van 
slechte te onderscheiden, of  een authentie-
ke Rembrandt van een valse. Criteria voor 
kwaliteit hoef  je niet uit te leggen of  te bere-
deneren, je herkent kwaliteit gewoon, dat 
zit bij wijze van spreken in je bloed.
 Uiteindelijk is de discussie tussen Van 
Velsen en Wolfs over kwaliteit ontroerend 
naïef. Beiden geven geen blijk iets geleerd te 
hebben van het werk van Marcel Duchamp. 
Door zijn readymades in een galerie of  
museum te plaatsen, demonstreerde hij dat 
kwaliteit van kunst geen immanente kwa-
liteit is. Kwaliteit wordt aan een object of  
werk toegekend wanneer dit in een muse-
um komt te staan of  te hangen. Het activis-
me achter Tomorrow is a Different Day zou 
veel effectiever en overtuigender geweest 
zijn wanneer het zich had laten inspireren 
door Duchamp, in plaats van terug te val-
len op de connaisseursrol. Eindelijk gaan 
we kwaliteit toekennen aan zwarte kunst, 
juist op het moment dat die kunst binnen 
de muren van het museum wordt getoond. 
Dit wil niet zeggen dat kwaliteit alleen maar 
projectie is, maar wel dat we het museum 
nodig hebben om die kwaliteit te zien. 
 Een alternatieve maatstaf  werd, zoals 
gezegd, of  er aan de hand van een kunst-
werk een verhaal te vertellen valt. Het pro-
bleem van die kunstopvatting is echter fun-
damenteel: zijn kunst en design wel geschikt 
om verhalen te vertellen? Bovendien heeft 
met de opkomst van ‘het vertellen van ver-

halen’ in de publieke ruimte, en zeker ook 
in de museumcultuur, de notie van het 
verhaal ongelofelijk aan belang ingeboet, 
waarschijnlijk ook door een medium als 
Facebook, waarbij gebruikers losse gebeur-
tenissen op een ‘tijdlijn’ plaatsen. Dit heeft 
weinig meer met narrativiteit te maken, dat 
wil zeggen een representatie van een opeen-
volging van gebeurtenissen. Alles moet 
vandaag de dag ‘een verhaal vertellen’: 
maaltijden, outfits, maar ook tentoonstel-
lingen en kunstwerken. 
 Een goed en naar mijn idee geslaagd 
voorbeeld van het gebruik van verhalen 
is de tentoonstelling over slavernij in het 
Rijksmuseum, dat aan de hand van objec-
ten en kunstwerken persoonlijke geschie-
denissen van en over slavernij vertelt. Het 
Rijksmuseum is tevens een historisch muse-
um, waar je niet ontkomt aan het vormen 
van een narratief. Het Stedelijk is echter 
een kunstmuseum. De nieuwe opstelling 
wil verhalen vertellen, en richt zich daar-
toe met name op de identiteit van de maker. 
Maar zijn dat wel verhalen? Gaat het niet 
eerder om het – alsnog – archivistisch vast-
pinnen van iemands identiteit en in dit 
geval ook van het kunstwerk? Een verhaal 
vertellen is genivelleerd tot ‘iets verkondi-
gen’, zoals een boodschap. De kunstopvat-
ting die daarmee recent dominant gewor-
den is, en die de huidige collectiepresentatie 
van het Stedelijk bepaalt, lijkt daarmee ver-
dacht veel op wat in de jaren zestig en zeven-
tig afgedaan werd als tendens- of  ideologi-
sche kunst. Deze kunst was niet autonoom, 
maar maakte zich ondergeschikt aan het 
uitdragen van een boodschap of  verhaal. 
Dat is niet het geval bij de recente aanko-
pen van het Stedelijk, maar de thematische 
kaders waarin ze nu binnen het Stedelijk 
gepresenteerd worden, nivelleren deze wer-
ken wel tot dit niveau! Het blijkt van groter 
belang om de tekstpanelen en bijschriften te 
lezen, dan om naar de kunstwerken te kij-
ken. Als het bij hedendaagse kunst ook al 
om verhalen vertellen gaat, dan lees ik liever 
literatuur of  gewoon de krant. Die verhalen 
zijn uitvoeriger, specifieker en verrassender 
– minder geënt op een geijkt patroon. 
 Terwijl de collectiepresentatie van Ruf  
en Schavemaker op het principe van inslui-
ting was gebaseerd, is die van Wolfs para-
doxaal genoeg gebaseerd op uitsluiting. 
Kunstopvattingen die niet gebruikt kun-
nen worden voor het vertellen van ver-
halen worden niet meer getoond. Ruf  en 
Schavemaker wisten het onderscheid, en 
in menig opzicht oppositie, tussen man en 
vrouw effectief  te slechten. Jacques Derrida 
heeft vanaf  de jaren zeventig in al zijn werk 
keer op keer betoogd dat een omkering van 
een oppositie geen effectieve manier is om 
deze te deconstrueren. Je blijft vervolgens 
immers in de dezelfde tegenstelling gevan-
gen. Met de nieuwe opstelling van de collec-
tie 1980 tot heden zitten we vast in de oppo-
sitie wit-zwart, of  beter gezegd, zwart-wit, 
want opposities zijn altijd hiërarchieën. Het 
Stedelijk is van kunstmuseum veranderd in 
een historisch museum. 

Tomorrow Is a Different day. Collectie 1980 
– Nu, Stedelijk Museum, Museumplein 10, 
Amsterdam.

Marlene Dumas, Big Artists, 1991, Stedelijk Museum Amsterdam



De Witte Raaf  – 213 / september – oktober 2021 7

Masereeldijk 5  
2460 Kasterlee (BE) 
fransmasereelcentrum.be

Masereeldijk 5  
2460 Kasterlee (BE) 
fransmasereelcentrum.be

Marcel Broodthaers
Lili Dujourie

Harun Farocki
 Melissa Gordon
Jef Geys

Sara Magenheimer
Sven ’t Jolle
 Nora Turato
Paweł Althamer & 
Artur Żmijewski

Nieuwe bijdrage aan Solitude

Amy Sillman 
The O.G. Vol. 15: Elements for a  
Conversation (2021)

Een gloednieuw zine van Amy Sillman in de vorm van een postkaartproject.
Verkrijgbaar in onze online bookshop.

The Story of M.B. as told 
by Jef Geys
03.10.2021 → 28.11.2021



De Witte Raaf  – 213 / september – oktober 2021 8

Bien malheureux de se trouver ensemble
CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Is de nieuwe collectiepresentatie in Mu.Zee 
reactionair? In elk geval wordt de indruk 
gewekt dat er na het vertrek van artistiek 
leider Philip Van den Bossche in 2019 iets 
moest hersteld worden, omdat zijn beleid 
het instituut in Oostende te ver van de eigen 
functie heeft weggevoerd. ‘Met de nieu-
we presentatie’, zo heet het in de perstekst, 
‘neemt Mu.Zee haar historische missie 
terug op: een museum dat een verzameling 
van beeldende kunst in België, van 1880 
tot vandaag bezit, bewaart, bestudeert, en 
aan het brede publiek toont. […] De collec-
tie krijgt vanaf  nu opnieuw de prominente 
plek in het hart van het museum.’ Normaal 
gezien, zo werd in oktober 2020 aangekon-
digd, zou Mu.Zee wegens renovatie gesloten 
blijven tot het voorjaar van 2022. In janua-
ri 2020 werd al bekend dat er geen geschik-
te kandidaat was gevonden om Van den 
Bossche op te volgen. En in januari van dit 
jaar besloot directeur ad interim en general 
manager Dominique Savelkoul halsoverkop 
om nog voor de zomer een collectiepresen-
tatie te openen, die in vier maanden tijd tot 
stand moest komen. De verbouwingswer-
ken zijn uitgesteld tot 2024.
 Het is zeker zo dat Van den Bossche, die 
aantrad in 2007, nooit genoegen heeft geno-
men met de collectie, en die als een vrijgelei-
de heeft aangewend voor een bij momenten 
disparaat tentoonstellings- en aankoopbe-
leid. In 2011, bijvoorbeeld, werd Camiel 
van Winkel uitgenodigd om de theoreti-
sche tentoonstelling Valéry Proust Museum/
White Cube Fever te maken, met nauwelijks 
werken uit de eigen collectie (De Witte Raaf, 
nr. 155), terwijl in 2010 een hommage aan 
Louise Bourgeois werd georganiseerd, nadat 
het museum een reeks werken van voor-
al buitenlandse kunstenaars ten geschenke 
had gekregen van Xavier Tricot. Na 2014 
leek Van den Bossche een vastere koers te 
varen, door de nadruk te leggen op postko-
loniale kunst en dekolonisering, zichtbaar 
in aankopen en exposities van onder meer 
Sammy Baloji, Pascale Marthine Tayou, 
Vincent Meessen en Samson Kambalu, 
maar ook in de tentoonstelling Een gesprek 
tussen collecties uit Kinshasa en Oostende (De 
Witte Raaf, nr. 192).
 Mu.Zee ontstond in 2008 na een fusie 
van het Museum voor Schone Kunsten 
van de stad Oostende en het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst van de pro-
vincie West-Vlaanderen (PMMK), maar 
kwam in 2018 – nadat het beleidsdomein 
cultuur bij de provincies werd weggehaald 
– onder leiding te staan van de Vlaamse 
Overheid die, zo heet het in de folder bij de 
collectiepresentatie, ‘de belangrijkste sta-
keholder’ of  ‘belanghebbende’ werd van 
Mu.Zee. De Vlaamse Overheid organiseerde 
meteen een ‘waarderingstraject dat de ken-
nis over de collectie verhoogt en bakens uit-
zet qua onderzoek, gebruik en ontsluiting’. 
De hernieuwde nadruk op de collectie is er 
dus gekomen op verzoek van bovenaf.
 Het is vervolgens de vraag waaruit die 
collectie bestaat, of  er een lijn of  meerdere 
lijnen in te ontwaren vallen, en of  de verza-
meling doordacht tot stand is gekomen. Dat 
laatste is nauwelijks het geval. Eind jaren 
vijftig is het aankoopbeleid van de provin-
cie West-Vlaanderen nog letterlijk provin-
ciaal te noemen, zoals Koen Brams en Dirk 
Pültau in kaart brachten (De Witte Raaf, nrs. 
55 en 56): eerst wordt enkel werk van West-
Vlaamse kunstenaars aangekocht, waarna 
de collectie in de jaren zestig verruimt tot 
een Belgische verzameling. Willy Van den 
Bussche, in 1967 aangesteld tot weten-
schappelijk attaché, legde vervolgens een 
theoretisch noch historisch onderbouwde 
voorkeur aan de dag voor schilderkunst, 
en bleef  daar koppig aan vasthouden. Op 
de tentoonstelling Modernism in Painting. 
10 jaar schilderkunst in Vlaanderen in 1992 
werd de conceptuele kunst zelfs de grote 
schuldige voor de crisis van de schilder-
kunst genoemd. En ook vandaag nog, zo 
blijkt uit de folder, bestaat 78,5% van de col-
lectie uit grafiek, tekeningen en schilderijen 
– een percentage dat nog hoger had gelegen 
als Van den Bossche lacunes niet had pro-
beren op te vullen door meer naoorlogse 
installaties, video’s en sculpturen te kopen. 

Die correcties waren te verantwoorden, 
maar de kans op een coherente collectie op 
basis van een nationaal én een artistiek cri-
terium, was daarmee verkeken.
 Toch moet het belang van een muse-
umcollectie niet overschat worden. Het is 
moeilijk een publieke kunstverzameling te 
bedenken, voorbij een zekere schaal en tot 
stand gekomen over een omvangrijke peri-
ode, waarmee geen goede tentoonstellingen 
te maken valt. Het geworstel van curato-
ren, museumdirecteuren, politici en critici 
met collecties – en met de verplichting die 
zo ‘eerlijk’, ‘toegankelijk’ en ‘representatief ’ 
mogelijk tentoon te spreiden – krijgt al snel 
iets neurotisch, alsof  een schrijver in plaats 
van een essay te schrijven zoveel moge-
lijk van de boeken in de eigen verzameling 
in een tekst vertegenwoordigd wil zien, of  
alsof  een kok zich zorgen maakt over alles 
wat er in de koelkast, het kruidenrek of  
op het aanrecht ligt, in plaats van aan het 
koken te slaan.
 Het is dan wel noodzakelijk om deugdelij-
ke keuzes te maken. In Mu.Zee is geopteerd 
voor een chronologische ordening – ‘een 
principe dat soms te snel wordt geassoci-
eerd met stijlgeschiedenis en de (westerse) 
canon en afgedaan wordt als een achter-
haalde erfenis van het negentiende-eeuwse 
en vroegtwintigste-eeuwse kunstmuseum’, 
schrijft curator Mieke Mels verontschul-
digend in een toelichting. In het geval van 
Mu.Zee zou zo’n opstelling desondanks 
‘inzicht en overzicht’ bieden, en toelaten 
‘om een wandeling doorheen de geschiede-
nis van kunst in België, van het einde van de 
negentiende eeuw tot vandaag, uit te stip-
pelen’. Met niets meer dan een chronologie 
een tentoonstelling maken is echter als een 
wandeling maken en op je uurwerk vertrou-
wen: de kans is groot dat je de weg kwijt-
raakt. Het is tekenend dat het allereerste 
kunstwerk op de collectietentoonstelling, 
die op de tweede verdieping begint, de chro-

nologie meteen doorbreekt. James Ensor in 
Oostende ca. 1920 van Guillaume Bijl is een 
video van vijf  minuten, gemaakt in 2000 
en verworven door Mu.Zee in 2020, die de 
indruk wekt James Ensor te tonen, wan-
delend op het strand, maar die in werke-
lijkheid door Bijl is gefabriceerd, inclusief  
krassen en onvolkomenheden. Het is nogal 
wat om meteen daarna zelfportretten van 
Spilliaert en Ensor aan de muur te hangen, 
zeker in combinatie met de zaaltekst, bij het 
eerste hoofdstuk van de tentoonstelling, 
getiteld ‘1880 tot 1940’.

Kunst blijft steeds aan nieuwe inter-
pretaties en betekenissen onderhevig; 
kunstenaars dragen, strategisch of  
ongewild een masker. Het kunstwerk 
valt niet te herleiden tot het sociale net-
werk en het historisch moment waar-
uit het ontstaan is. De opstelling op 
deze verdieping start daarom met twee 
zelfportretten van James Ensor en Léon 
Spilliaert. De twee kunstenaars kijken 
je recht in de ogen; ze lijken te schreeu-
wen om aandacht. Kijk naar mij! Ik ben 
kunstenaar, zelfbewust en toch onze-
ker. We denken dat we de kunstenaars 
en hun werk doorgronden, maar zién 
we hen wel echt?

In combinatie met de bedenkelijke manier 
waarop de luistergids de toelichting bij de 
video van Bijl afrondt – ‘Cultuurhistorische 
onderwerpen maakt hij populair en her-
leidt hij tot clichés voor het grote publiek’ 
– is het relativisme totaal. Niets is wat het 
lijkt, geschiedenissen zijn inwisselbare con-
structies, kunstenaars schreeuwen om aan-
dacht, de werkelijkheid valt niet te kennen, 
kunst is een rookmachine, interpretaties 
zijn tijdelijk en betekenissen bestaan niet 
– aan clichés voor het grote publiek geen 
gebrek. Het lijkt alsof  niet zozeer de perio-
de Van den Bossche als wel het langere tijd-

perk onder Van den Bussche trauma’s heeft 
nagelaten, net als de kritiek op zijn aanpak. 
Uit schrik om kunstwerken ‘plat te slaan 
met etiketten’ (zoals Brams en Pültau de 
methode van Van den Bussche omschreven) 
worden in Mu.Zee alle historiografische 
methodes overboord gegooid. Wat overblijft 
zijn veelal feitelijke vaststellingen, die wei-
nig of  niets met interpretatie, vorm, metho-
de of  betekenis te maken hebben, maar die 
een zoekmachine of  een algoritme ook zou-
den kunnen doen: jaartallen, anekdotes, 
verwantschappen en relaties, onderwer-
pen of  kleuren. Naast Zelfportret met bloe-
menhoed (1883) van Ensor hangt het gro-
tere Portret van Emma Lambotte van Henry 
De Groux, gemaakt rond 1900. Lambotte 
verzamelde en ondersteunde het werk van 
Ensor; De Groux was kortstondig lid van 
kunstenaarsgroep Les XX, net als Ensor, 
maar het eerder brave, haast rubensiaanse 
portret van Lambotte is niet bepaald type-
rend voor het buitenissige en symbolistische 
werk waarmee hij bekend werd. Waarom 
niet het portret van Ensor tentoongesteld 
dat De Groux in 1907 schilderde, en dat ook 
in de collectie zit? Of  wordt er een homma-
ge gebracht aan een mecenas als Lambotte? 
En als Les XX als thema naar voor wordt 
geschoven, waarom dan de combinatie met 
Spilliaert, die met Ensor gemeen heeft dat 
hij in Oostende is geboren, maar die niets 
met Les XX te maken had?
 Het zijn vragen die zich ook elders stellen: 
waarom deze combinaties, en wat hebben 
al deze werken – meer dan eens bien mal-
heureux de se trouver ensemble – elkaar en de 
bezoeker te vertellen? Soms zijn de verwant-
schappen op een oppervlakkige manier 
vanzelfsprekend – de Noordzee wordt afge-
beeld, er ligt sneeuw in de straten, de zon 
schijnt, er is geschilderd in open lucht – 
maar meestal blijven ze enigmatisch, ten-
zij kunstwerken die in hetzelfde decennium 
gemaakt zijn automatisch verwant worden. 
De meest evidente eigenschap van nage-
noeg alle werken in de verzameling – ze 
zijn gemaakt door Belgische kunstenaars 
– wordt als een taboe vermeden, behalve 
dan in de slogan op het uithangbord aan de 
buitengevel en op de tote bags: ‘100% van 
bij ons’. Door het op die manier te verwoor-
den voelt Vlaams minister van Cultuur Jan 
Jambon zich misschien aangesproken, als 
belangrijkste belanghebbende. En het is ook 
mogelijk dat die catchphrase de mysterieuze 
uitspraak van Savelkoul verklaart, in haar 
bijdrage aan de folder met als titel ‘Over 
(museum)management en Mu.Zee ‘in pro-
gress’’, dat ‘zowel het team, het gebouw als 
de collectie recent externe impulsen kregen 
om opnieuw verbindend te werken’. 
 Is het echt zo dat er met het etiket 
‘Belgisch’ geen geloofwaardige tentoonstel-
ling te maken valt? ‘Wanneer men kunst 
onder een nationale microscoop legt, degra-
deert men ze tot een curiositeit,’ schreven 
Brams en Pültau in 1995 over de collectie 
van het PMMK, maar is er geen dialecti-
sche omgang met nationaliteit mogelijk? In 
de tentoonstellingsfolder gaan twee leden 
van de ‘artistieke adviesraad’ van Mu.Zee 
(waarin Joost Declercq, Wouter Davidts, Zoë 
Gray, Emmanuel Van de Putte en Stefaan 
Vervoort zetelen) daarover in gesprek. ‘Er 
bestaat een gedeelde manier van kijken en 
articuleren bij kunstenaars die in dezelf-
de regio’s leven en werken,’ zegt Davidts, 
‘– omdat ze dezelfde kranten lezen, één of  
meerdere talen delen, of  zelfs op dezelfde 
bus zitten.’ ‘Historisch gezien’, aldus Van 
de Putte, ‘bestaat er zoiets als een Belgische 
identiteit en beeldtaal – ongeacht hoe je dat 
begrip wil invullen.’ Er zijn vele mislukte 
pogingen geweest om het typisch Belgische 
in de kunst te vatten (bekendst is Visionair 
België, de half  postume tentoonstelling van 
Harald Szeemann in 2005 in Bozar), maar 
waar het op aan komt is Belgische kunst 
lezen, interpreteren, cureren, zonder meteen 
een volksaard verklaard te willen zien. In 
1991, om één voorbeeld te noemen, liep 
in het Musée d’art moderne de la ville de 
Paris de tentoonstelling L’art en Belgique. 
Flandre et Wallonie au XXe siècle: un point de 
vue. In de catalogus bij die tentoonstelling in 
Frankrijk suggereerde Bart Verschaffel dat 
het mogelijk is een dergelijk ‘standpunt’ te 
ontwikkelen, door beelden bij elkaar te zet-
ten en als groep te proberen begrijpen.
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[Die beelden] zijn niet essentieel omdat 
ze zouden getuigen over een ‘belgitude’ 
of  omdat ze ‘helemaal van bij ons’ zou-
den zijn. Ze behoren evenmin tot een of  
andere traditie, die iets overdraagt, of  
beter nog die zichzelf  overdraagt. […] 
Ze maken iets zichtbaar omdat ze zich 
in het centrum situeren, omdat ze op 
het spel blijven staan.

In zijn essay vergeleek Verschaffel een hand-
vol Belgische kunstwerken op basis van een 
omgang met lichamelijkheid, met naak-
te lichamen en menselijk ‘vlees’. Zo’n the-
matische wandeling, die in België vertrekt 
maar in een universeler domein arriveert, 
is maar een van de vele die kunstenaars 
als Wiertz, De Braekeleer, Broodthaers, 
Delvaux, Magritte, Vercruysse, Rops en 
Spilliaert op een spannende en onthullende 
manier tot hoofdpersonages in een verhaal 
kunnen maken.
 Naast het Belgische karakter wordt de 
geschiedenis van de collectie van Mu.Zee 
evenmin tot thema verheven, hoewel 
de voorkeuren van de achtereenvolgen-
de museumdirecteuren zich onvermijde-
lijk manifesteren – en hoewel ook dat een 
manier was geweest om ‘een wandeling uit 
te stippelen’, door te reconstrueren waar-
om en hoe mensen met veronderstelde 
kennis van zaken besloten hebben dat er 
gemeenschapsgeld moest worden uitgege-
ven om kunst te kopen en te bewaren. De 
eerste ruimtes van het eerste tentoonstel-
lingshoofdstuk zijn bijna integraal gevuld 
met werk uit de voormalige collectie van de 
stad Oostende, met kunstenaars als Ensor 
en Spilliaert, maar ook met de Noordzee als 
onderwerp. Meteen daarna komen de voor-
keuren van Van den Bussche tevoorschijn, 
en de collectie Permekes van het PMMK, 
waar het Permekemuseum in Jabbeke als 
provinciaal museum ook deel van uit-
maakte. Bijna werktuiglijk worden de grote 
kunsthistorische categorieën weer gehan-
teerd. Over Permekes De sjees uit 1926 – 
een hoekig, bonkig, roodbruin paard (door 
de felgele achtergrond komt het bijna los te 
staan van het doek) trekt een koets voort 
met een op z’n zondags opgetuigd boeren-
koppel, dat karikaturaal maar ook liefdevol 
is weergegeven, hij met een streepsnorre-
tje, zij, hevig blozend, met een kruisbeeld-
medaillon om de hals – klinkt het donde-
rend in de luistergids: ‘Wars van taboes 
en beperkingen, volledig in de lijn van het 
modernisme, zoekt Constant Permeke hoe 
hij de schilderkunst voortdurend kan ver-
nieuwen.’ Schilderijen van Vlaamse tijd- en 
geestesgenoten Gustave De Smet en Frits 
Van den Berghe, ook uit de collectie van 
het PMMK, volgen vanzelfsprekend, tot 
dan om de hoek, tegenover de Slapende boer 
(1925) van Van den Berghe en De toren van 
Lissewege (1930) van Frans Regoudt, de film 
Pegasus van Raoul Servais staat opgesteld, 
uit 1973. Servais werd beïnvloed door het 
Vlaamse expressionisme, en de dreiging die 
in het schilderij van Regoudt uitgaat van de 
dertiende-eeuwse kerktoren van Lissewege 
– gedrongen en zonder spits – zou in diens 
werk niet misstaan, maar deze transhistori-
sche sprong is onaangekondigd. Op de mez-
zanine rechts tussen de eerste en de twee-
de verdieping, onder de titel ‘1925-1965’, 
wordt bovendien een minitentoonstelling 
aan het oeuvre van Servais gewijd, zij het 
om de meer surrealistische kant ervan 
aan te geven, met behulp van schilderijen 
en collages van onder meer Paul Joostens, 
Rachel Baes en Paul Delvaux.
 Het wijst op nog een thema dat niet expli-
ciet wordt gemaakt, maar dat zich onder de 
oppervlakte manifesteert: de geschiedenis 
van het tentoonstellingsbeleid. Sommige 
samenscholingen van werken zijn vermom-
de en geconcentreerde hernemingen van 
eerdere exposities in dit instituut, en functi-
oneren ook goed, losgemaakt uit het geheel 
van de collectiepresentatie. Op de ande-
re tussenvloer, links, worden schilderijen 
getoond, onder de titel ‘1945-1960’, van 
kunstenaars die (aldus de luistergids) ‘de 
weergave van de werkelijkheid radicaal ver-
talen naar louter plastische elementen’. Het 
gaat om de onzalige en grotendeels verge-
ten pogingen van onder meer Jean Milo, Jo 
Delahaut, Léopold Plomteux, Jan Burssens, 
Louis Van Lint en Mig Quinet om in de 
naoorlogse periode abstractie een tweede 
leven te geven – het resultaat oversteeg zel-
den het decoratieve van een wandvullend 
schilderij voor het directiekantoor van een 
bank. Maar ook een coherente confrontatie 

met slechte kunst kan iets opleveren, al was 
het maar om de ‘dialoog’ tussen kunste-
naars onderling, en met vooroorlogse voor-
gangers te herontdekken – een belofte die de 
zaaltekst aangeeft zonder ze waar te maken.
 Op de tweede verdieping en de bijhoren-
de tussenvloeren wordt dus (schilder)kunst 
vanaf  de late negentiende eeuw tot aan de 
Tweede Wereldoorlog en vlak erna getoond. 
Op de eerste verdieping komt vooraan de 
naoorlogse kunst tot 2000 aan bod; in de 
vleugel, die doorloopt tot aan de achterzijde 
van het gebouw in de Gentstraat, de kunst 
sinds 2000 tot vandaag. En eigenlijk bestaat 
het onderscheid tussen beide periodes niet, 
of  het wordt hier niet expliciet gemaakt. De 
jaren ‘1960-2000’ worden ‘een tijdperk 
van contrasten’ genoemd; in de periode 
‘2000-vandaag’ ‘laat kunst zich niet vast-
pinnen’ want ‘de wereld is haar speelterrein’, 
en ‘de werken zijn hybride in zowel vorm als 
betekenis’. Het resultaat is gelijkaardig als 
op de tweede verdieping. Kunstwerken wor-
den samengezet omdat ze hetzelfde onder-
werp af- of  verbeelden, zoals het alledaagse, 
naoorlogse, verkavelende Vlaanderen – pop 
art in de breedste zin van het woord – 
in werken van Roger Raveel, Raoul De 
Keyser, René Heyvaert, maar ook van min-
der bekende namen als Joseph Willaert en 
Antoon De Clerck. Driedimensionaal werk 
van Jan Vercruysse, Lili Dujourie en Thierry 
De Cordier uit de late jaren tachtig en vroege 
jaren negentig staat bij elkaar in een nogal 
agressief- of  passief-depressieve sfeer, om 
het psychologisch uit te drukken, maar hun 
niet onaangename samenzijn (dat eerder 
door Van den Bossche op een tentoonstel-
ling in 2012 werd georganiseerd) wordt ver-
stoord door een kleine Tuymans en – vooral 
– door Staande figuur A (1995) van Philippe 
Van Isacker, een academische, traditionele 
en vervelend didactische sculptuur, waar-
in het menselijke lichaam – verdampt bij 
Vercruysse, Dujourie en De Cordier – nog 
steeds optreedt, zij het in onvolledige vorm. 
De treurigste groepering bevindt zich op 
een hoekje van de eerste verdieping, onder 
de mezzanine, waar een paar werken uit de 
jaren zeventig zich ophouden, en elkaar hul-
peloos aanstaren: een Broodthaers uit ’73, 
een Heyvaert en een Wéry uit ’75, textiel 

van Marie-Jo Lafontaine uit ’76, en aquarel-
len van Jacqueline Mesmaeker uit ’78.
 Als de chronologie primeert, waarom toch 
het tegendeel beweren? Waarom stellen dat 
de kijker wordt ‘uitgenodigd om verbanden 
te leggen tussen de periodes en ensembles 
van werken’? Het zou fascinerend en onge-
zien geweest zijn om één werk te tonen uit 
ieder jaar uit de twee eeuwen die de collec-
tie van Mu.Zee beslaat, van 1821 tot 2021. 
Aan alles is echter merkbaar dat het expe-
riment is vermeden, en dat het publiek een 
brave, burgerlijke en bezadigde zomerten-
toonstelling voorgeschoteld moest krijgen. 
Dat blijkt nog het meest uit de aanstelling 
van het Brusselse architectencoöperatief  
Rotor, of  juister: uit de beweegruimte die 
hun is toebedeeld. Rotor is bekend gewor-
den door het hergebruik van bouwmateri-
alen, en ze hebben bijvoorbeeld een website 
gemaakt met adressen waar gerecupereerde 
bouwelementen aangekocht kunnen wor-
den. In 2010 vertegenwoordigden ze België 
op de architectuurbiënnale van Venetië 
met de tentoonstelling Usus/Usures, waar-
op de schoonheid van onder meer gebruik-
te (en bekraste) vloertegels werd uitgestald, 
in installaties die een artistiek aura kregen. 
Het was hun boodschap aan de architecten-
gemeenschap: er bestaat genoeg bouwma-
teriaal voor de komende honderd jaar. Ook 
in Mu.Zee heeft Rotor nauwelijks een plank 
of  een steen naar binnen gebracht. Op de 
mezzanine rechts, tussen de tweede en de 
voor het publiek ontoegankelijke derde ver-
dieping, is een kleine tentoonstelling inge-
richt – als proloog op de collectiepresentatie 
– over de geschiedenis van het gebouw dat 
dit museum huisvest: het in 1955 voltooide 
ontwerp van architect Gaston Eysselinck. 
Tot 1981 deed het dienst als warenhuis 
van de Spaarzaamheid Economie Oostende 
(S.E.O.), de grootste coöperatieve ooit in 
West-Vlaanderen, met als bijnaam ‘de Coo’. 
In 1986 nam het PMMK er na een langdu-
rige verbouwing zijn intrek. 
 Rotor heeft een aantal van de vele aan-
passingen die door de jaren heen in het lich-
te, hoge en ruime gebouw van Eysselinck 
zijn aangebracht kunnen verwijderen: 
enkele ramen zijn vrijgemaakt, een paar 
ruimtes zijn voor het eerst sinds lang ont-

sloten, de tussenschotten op de balkons 
zijn weggehaald, en de kleine, in hout bij 
elkaar geknutselde white cubes op de twee-
de verdieping zijn ontmanteld en als wan-
den opnieuw schuin opgesteld. De confi-
guratie doet vormelijk denken aan het veld 
van wanden dat AMO en Koolhaas bouw-
den in de kelder van het Stedelijk. De ver-
schillen zijn echter aanzienlijk: de dichtheid 
aan kunstwerken in Mu.Zee ligt lager, de 
ruimtes zijn met storende kolommen, tus-
senvloeren en trapleuningen gevuld, er is 
geen ononderbroken buitenwand (die in het 
Stedelijk is volgehangen met kunstwerken, 
en de panelen als een stadsmuur omsnoert), 
en in Oostende was er vermoedelijk geen 
budget van anderhalf  miljoen euro. Al met 
al zijn de ingrepen van Rotor bescheiden; 
ze veranderen het gebouw niet wezenlijk. 
Bovendien zijn er diverse gebreken alleen 
maar groter door geworden. Op de eer-
ste verdieping is een van de twee trappen 
vrijgemaakt, voordien tussen plafondhoge 
wanden gesandwicht, zodat het volume – 
dat trots tot campagnebeeld werd gebom-
bardeerd – zich als een witte sculptuur 
manifesteert. Het gedeeltelijke doorzicht dat 
ontstaat, wordt aangewend om een tien-
tal werken (onder meer de rechtopstaande 
doos Rondom de werkelijkheid van Raoul De 
Keyser uit 1967, een Raveel uit 1963, de 
Aankleedpoppen van Jef  Geys uit 1966) bij 
elkaar te plaatsen, maar het resultaat blijft 
gefragmenteerd, de ruimte is te groot, de 
verschillen stapelen zich op – hier valt, let-
terlijk en figuurlijk, geen groepsportret van 
te maken.
 Het laatste luik van de collectiepresenta-
tie, na 2000, begint met een cirkelvormig 
gat in de wand die het voorste van het ach-
terste deel van de eerste verdieping scheidt 
– ‘een visuele brug met de naoorlogse peri-
ode’, suggereert de zaaltekst, want ‘cesuren 
zijn tenslotte ook maar constructies’. De 
ronde opening blijkt daarna een motief  in 
een aantal werken: Oeskwee Tandem (2003) 
van Walter Swennen, waarop een strip-
figuurtje een holte in de eigen borstkas 
opentrekt; Strategy of  Physical Separation 
and Visual Connection (2010) van Koenraad 
Dedobbeleer, twee in elkaar passende bam-
boeschalen; en het reusachtige, blinkende, 
schijfvormige Corps noir (2001) van Ann 
Veronica Janssens. 
 En dan wordt de selectie volstrekt wille-
keurig: wie opnieuw de invitatie aanvaardt 
om zelf  verbanden te leggen en daar vervol-
gens ook in slaagt, moet haast psychotisch 
of  paranoïde zijn. Van Coo naar Kunst ein-
digt met een paar postkoloniale werken van 
Otobong Nkanga en Pascale Martine Tayou, 
die langs rechts worden geflankeerd door 
een lege ruimte – een opslagplaats vol met 
kleine kastjes, daterend uit de tijd van het 
warenhuis, en sindsdien vermoedelijk nooit 
meer gebruikt. Het is een verrassing, maar 
het blijft een staaltje van dezelfde anekdo-
tische benadering, die met een grondigere 
aanpak veelomvattend had kunnen zijn. 
Het gebouw van Eysselinck had zich – voor 
het eerst – volledig kunnen tonen, als een 
naakt en ontvleesd karkas, van de kelders 
tot de bovenste verdiepingen, inclusief  de 
voormalige tearoom met het fantastische 
dakterras. Samen met die ontmanteling had 
Rotor een conceptuele non-tentoonstelling 
kunnen maken, zoals ze dat deden in 2012 
met het oeuvre van OMA in de Barbican in 
Londen (De Witte Raaf, nr. 154). Elke kunst-
historische pretentie, elk curatorieel con-
cept, elk gesuggereerd of  gefantaseerd ver-
band had achterwege kunnen blijven. En 
als in een recyclagepark had de collectie 
dan uitgestald kunnen worden, met kunst-
werken als te hergebruiken elementen in 
toekomstige tentoonstellingen. Het zou een 
geweldige ervaring geweest zijn, Mu.Zee 
mise à nu par ses conservateurs, même, of  le 
degrée zéro de l’exposition, en eigenlijk het 
enige zinnige initiatief  voor een instituut 
dat het al meer dan twee jaar zonder artis-
tiek leider moet stellen.

Foto’s: Mu.Zee / Steven Decroos

Van Coo naar Kunst opende op 1 juni in 
Mu.Zee, Romestraat 11, 8400 Oostende.
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LLS PaleisLLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
+32 (0)3 337 03 87 llspaleis.be

thu–sun, 14:00–18:00 (and by appointment) 
NowBelgiumNow  Jonge kunstenaars 
uitgenodigd door / Jeunes artistes invités 
par Ulrike Lindmayr en / et Stella Lohaus
Pierre Coric, Ian De Weerdt, Lisa Egio & Pierre Coric, Ian De Weerdt, Lisa Egio & 
Elliot Kervyn, Yann Freichels, Coraline Elliot Kervyn, Yann Freichels, Coraline 
Guilbeau, Chris Hoeben, Hannah Kalaora, Guilbeau, Chris Hoeben, Hannah Kalaora, 
Nokukhanya Langa, Sietske Van AerdeNokukhanya Langa, Sietske Van Aerde

t/m 31/10 
Vernissage 19/09, 15:00–20:00
3 locaties / 3 lieux  LLS PaleisLLS Paleis, Paleis
straat 140, 2018 Antwerpen  L.* A.* P.*L.* A.* P.*, 
ViaductDam 12/14, 2060 Antwerpen  
Vlaamse kaai 47Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
do–zo, 14:00–18:00 en op afspraak / 
je–di de 14 à 18 h et sur rendezvous
info@llspaleis.be  03 337 03 87

MiddelheimMiddelheim
museummuseum

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

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

Congoville. Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen

t/m 03/10
Time. And Again.
Ken LumKen Lum

Cockerillkaai, 2000 Antwerpen 
t/m 03/10

Young Artist Fund 
The holes will be filled again
Mostafa Saifi Rahmouni, Maika Garnica Mostafa Saifi Rahmouni, Maika Garnica 
and mountaincuttersand mountaincutters

t/m 16/01/22
Kunst in de Stad – Public Figure #2
Goshka MacugaGoshka Macuga

Stadspark Antwerp
t/m 01/05/22

Otty ParkOtty Park
Laar 54, 2140 Borgerhout

ottypark.be
thu–sat, 14:00–18:00 (And by appointment)

OK SASASISES
ÅbäkeÅbäke

29/10–11/12

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp 
 +32 (0)3 237 11 27  +32 (0)475 44 11 27 gms.be

tue–sat 10:0018:00 (and by appointment) 
BERNARD FRIZE

t/m 23/10

valerie_traan valerie_traan 
gallerygallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59 

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

Sin Título
Philip Aguirre y OteguiPhilip Aguirre y Otegui
Juan AvilaJuan Avila

t/m 16/10
Dimitri Vangrunderbeek en Sébastien Dimitri Vangrunderbeek en Sébastien 
PauwelsPauwels

23/10–27/11

Keteleer  GalleryKeteleer  Gallery
Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen

+32 (0)3 283 04 20 keteleer.com
tue–sat, 10:00–18:00

Bjarne MelgaardBjarne Melgaard
t/m 17/10

Marc BauerMarc Bauer
23/10–27/11

KETELEER GALLERY | Bremdonck 
Bredabaan 93, 2930 Brasschaat

ROAROA
09/10–21/11

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

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

thu–sat, 14:00–18:00 (and by appointment) 
CONTAGION, Benoît Felix invites
Jesse Cremers, Lore Smolders, Benoît Jesse Cremers, Lore Smolders, Benoît 
Félix, Alice Janne, Jérôme Degive & Félix, Alice Janne, Jérôme Degive & 
Manuel Falcata (former Atelier Pica Pica)Manuel Falcata (former Atelier Pica Pica)

19/09–23/10
Wannes Lecompte 
Roodkras gebandRoodkras geband

14/11–18/12

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

sat, 11:00–18:00
Into the Deepest
Bosco SodiBosco Sodi

Opening 18/09

Raimund GirkeRaimund Girke
Opening 28/10

Group Exhibition, 
Silence and Space

27/10–27/11

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

Leopold de Waelplaats 16, 2000 Antwerp South
+32 (0)3 216 16 26 zenox.com

Zeno X Borgerhout
wed–sat, 13:00–17:00

Bleeding Heart
Mircea SuciuMircea Suciu
low fixed media show
Bart StolleBart Stolle

t/m 23/10
Zeno X Antwerp South 
wed–sat, 13:00–18:00

Antwerp South
The Armory Show: Dirk Braeckman, The Armory Show: Dirk Braeckman, 
Pélagie Gbaguidi, Kim Jones, Mark Pélagie Gbaguidi, Kim Jones, Mark 
Manders, Paulo Monteiro, Grace Manders, Paulo Monteiro, Grace 
Schwindt, Jenny Scobel, HyunSook Schwindt, Jenny Scobel, HyunSook 
Song, Mircea Suciu, Luc Tuymans, Song, Mircea Suciu, Luc Tuymans, 
Jack WhittenJack Whitten

t/m 23/10

Art Gallery Art Gallery 
De Wael 15De Wael 15

Leopold De Waelstraat 15, 2000 Antwerpen
dewael15.art  fri–sun, 14:00–18:00

RendezVous
JeanMarie BytebierJeanMarie Bytebier

11/09–10/10
George Meertens en Kristel Van BallaerGeorge Meertens en Kristel Van Ballaer

16/10–14/11

FRED & FERRYFRED & FERRY
Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen

thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

Magic Mirrors
Robbert&Frank Frank&RobbertRobbert&Frank Frank&Robbert

05/09–09/10
Mirthe KlückMirthe Klück

24/10–27/11

AntwerpAntwerp
ArtArt
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MARGA VAN MECHELEN

In navolging van de historische Sonsbeek 
buiten de perken van 1971 heeft de twaalf-
de editie van de Sonsbeektentoonstelling 
in Arnhem zich opnieuw willen laten zien 
als een ‘manifestatie’. Sonsbeek 20-24 ging 
vorig jaar van start en gaat door ná slui-
ting van de tentoonstelling die de afgelo-
pen zomer in Arnhem te zien was. Voor de 
vierde keer is het in handen van een buiten-
landse curator, ditmaal de in Kameroen 
geboren Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
(1977). Ndikung vestigde zich in 1997 
in Berlijn, maakte daar naam als oprich-
ter van Savvy Contemporary, was hoofd-
curator van de laatste Documenta en zal 
binnenkort de intendant van het Haus 
der Kulturen der Welt worden. Ndikung 
wisselde stuivertje met ruangrupa, een 
Indonesisch kunstenaarscollectief  dat na 
de Sonsbeektentoonstelling van 2016 de 
komende Documenta in Kassel mag vorm 
geven.
 De organisatoren van de Sonsbeek-
tentoonstelling en de Documenta hebben 
elkaar vanaf  het begin van hun bestaan 
in het vizier gehouden. Sonsbeek had al 
twee succesvolle edities van internationale 
moderne beeldhouwkunst georganiseerd, 
in 1949 en 1952, toen de Documenta van 
start ging in 1955, het enige jaar waarin 
Arnhem en Kassel tegelijk aan zet waren. 
Tot 1958 was Sonsbeek een triënnale, daar-
na verloor het zijn regelmaat en schikte het 
zich naar de agenda van Kassel: in het jaar 
van een Documenta géén Sonsbeek. Pas 
vanaf  1971 richtte Sonsbeek zich defini-
tief  op hedendaagse kunst en werd het tot 
graadmeter voor actuele ontwikkelingen in 
kunst en samenleving – en dikwijls vernieu-
wende invullingen van het curatorschap. 
Door de openstelling van Broken Circle/Spiral 
Hill (1971) van Robert Smithson, vlak bij 
Emmen, werd deze zomer en herfst opnieuw 
de aandacht gevestigd op dit indrukwek-
kende land-artwerk, dat Smithson speciaal 
voor Sonsbeek ’71 maakte.
 Kassel had al een paar jaar voor Sonsbeek 
buiten de perken een enigszins vergelijkbare 
koerswijziging richting actuele kunst door-
gemaakt, op instigatie van Jean Leering, 
van 1964 tot 1973 directeur van het Van 
Abbemuseum. Dat deed hij eerst als lid 
van de documenta-Rat, daarna ook als 
curator van de afdeling Schilderkunst van 
Documenta 4. In 1982 mocht zijn opvolger 
in Eindhoven, Rudi Fuchs, zijn idee van een 
Documenta uitwerken. Saskia Bos, die deel 
had uitgemaakt van het team van Fuchs, 
werd vervolgens een paar jaar later verko-
zen tot curator van Sonsbeek ’86. In 1993 
kreeg Sonsbeek voor het eerst een buiten-
landse curator, de Amerikaanse Valerie 
Smith, nadat Jan Hoet bezet bleek omdat 
hij gevraagd was Documenta 9 te leiden. In 
2001 kwam Hoet alsnog naar Arnhem. 
 Deze geschiedenis van collegiale en 
nabuurbetrekkingen zou minder inte-
ressant zijn als daar niet een geschiede-
nis tegenover stond van grote verschillen. 
De Documenta beschikt over veel grote-
re budgetten (inmiddels 15 keer zoveel 
als Sonsbeek nu) en groeide daardoor uit, 
samen met de Biënnale van Venetië, tot de 
bekendste tentoonstelling van hedendaagse 
kunst ter wereld. Documenta trok al tegen 
de 900.000 bezoekers, Sonsbeek telde 
maximaal 100.000 bezoekers. Sonsbeek 
heeft in tegenstelling tot de Documenta na 
1966 eigenlijk bij elke editie een doorstart 
gemaakt, ondanks pogingen van onder 
anderen Jan Hoet om voor meer continuï-
teit te zorgen. Kort na sluiting van zijn edi-
tie kwam een werkgroep samen, bestaan-
de uit de hoofdambtenaar culturele zaken 
van de gemeente, de directeur van Museum 
voor Moderne Kunst Arnhem en mijzelf. 
Deze kleine werkgroep kreeg te maken met 
uitstel op uitstel, totdat het hoofd culturele 
zaken uiteindelijk Anna Tilroe naar voren 
schoof. Zeven jaar na Hoet werd zij de vol-
gende Sonsbeekcurator. Vervolgens duur-
de het acht jaar tot de editie van ruangru-
pa in 2016 plaatsvond – een verrassende 
keuze destijds, maar opnieuw getuigend 
van ambitie op het internationale toneel. 
Arnhem zal met extra nieuwsgierigheid kij-
ken hoe ruangrupa het in Kassel doet.

 Ter gelegenheid van de editie van 2001 
kwam een boek uit over de drie voorgaan-
de edities. Dat boek, met essays van Jeroen 
Boomgaard, Camiel van Winkel en mezelf, 
had als titel Als de kunst erom vraagt, en ver-
wees naar een oud motto van kort na de edi-
tie van 1966, dat in de loop der tijd steeds 
duidelijker een bliksemafleider werd voor 
een gemankeerd cultuurbeleid van stad en 
provincie. Het werd een gelegenheidsargu-
ment voor de besluiteloosheid over óf  en 
wanneer er een nieuwe Sonsbeek moest 
komen. In 1986 had de Rijksoverheid nog 
royaal de helpende hand voor een door-
start geboden, in 2001 was dat opnieuw 
het geval, steeds vanuit de wens Sonsbeek 
een landelijke statuur te geven. Het duur-
de evenwel tot na 2016 voordat er structu-
reel iets veranderde. De gemeente nam het 
besluit om Sonsbeek en de modetentoon-
stelling State of  Fashion onder één bestuur 
te brengen en elk evenement om de vier jaar 
te laten plaatsvinden, zodat er elke twee jaar 
iets cultureels te beleven zou zijn in Arnhem. 
De eerste editie van State of  Fashion was 
klein van opzet, maar Sonsbeek moest 
juist groter worden. Het moest gaan funge-
ren als vlaggenschip van een stichting, die 
‘Sonsbeek Internationaal’ ging heten. De 
lat kwam daarmee voor Sonsbeek hoog te 
liggen. Dat men kort daarna er opnieuw in 
slaagde een buitenlandse curator te interes-
seren is aan één ding te danken: de wereld-
wijde, bijna mythische faam van Sonsbeek 
buiten de perken. 
 In de aanloop naar de recentste editie 
bleven de activiteiten van de organisatie 
beperkt en naar later bleek onvoldoende om 
het bredere publiek in Nederland of  Arnhem 
aan te spreken. De tentoonstelling zelf  heeft 
de desinteresse alleen maar gevoed, voorna-
melijk door gebrekkige informatie. Lucette 
ter Borg signaleerde in NRC Handelsblad dat 
een week na de opening er nog veel onduide-
lijk was en dat bij de ‘best ingewikkelde wer-

ken’ uitleg ontbrak; Kees Keijer in Het Parool 
uitte twee weken later zijn ongenoegen over 
de ontbrekende informatie. De app was geen 
succes, de website evenmin. Bezoekers spra-
ken gefrustreerde vrijwilligers aan, die bij 
de start de instructie hadden gekregen om 
‘niets te vertellen’. Wat een bezoekersgids 
heette, bestond uit bijschriften (materiaal, 
techniek), de beschrijving van één moge-
lijke route en poëtisch-vage teksten over 
de vijf  ‘frequenties’. Het woord ‘frequentie’ 
appelleerde onder andere aan het kernthe-
ma ‘soniciteiten’, maar die boodschap werd 
lang niet altijd begrepen of  viel gewoon niet 
op. Halverwege zag de organisatie in dat 
er verbeteringen nodig waren. In de vorm 
van QR-codes werden de matig tot slecht 
geschreven (of  vertaalde) teksten op de 
website ter plekke toegankelijk gemaakt. De 
bezoekersgids werd gratis, al kun je je afvra-
gen of  dat op zo’n laat moment nog een 
verstandige zet was. De toon was immers 
inmiddels gezet. Andere irritaties speelden 
op. Er was bijvoorbeeld onvoldoende geïn-
vesteerd in het benaderen van geïnteres-
seerden en partners: van stadsbewoners 
tot kunstenaars, van onderwijs, culture-
le instellingen tot de middenstand. In een 
tijd waarin ‘inclusie’ hoog op de politieke 
en culturele agenda staat, manifesteerde 
Sonsbeek zich als een exponent van ‘exclu-
sie’. De meest voelbare tweedeling deed zich 
voor op de zondagen in de Eusebiuskerk, 
waar zogeheten Sunday Services plaatsvon-
den. Dat waren voornamelijk preken voor 
eigen (kleine) parochie, met gemiddeld een 
dozijn veelal vrij jonge bezoekers; ze gin-
gen over sociale ongelijkheid, genderdiscri-
minatie, de diaspora en het koloniale verle-
den. In het Sonsbeekpark liep ondertussen 
een gemiddeld ouder en witter publiek langs 
de werken. In die zin blijft Sonsbeek, zij het 
contrecoeur, een tentoonstelling die laat 
zien waar de gevoeligheden van de huidige 
samenleving liggen. 

 Voor wie geïnteresseerd is in tentoon-
stellingsgeschiedenis en in de makers van 
tentoonstellingen is Sonsbeek ongetwijfeld 
een boeiende en leerzame casus. Kijken we 
terug, dan kunnen we concluderen dat de 
doorstart de curator telkens kansen bood 
het wiel opnieuw uit te vinden, of  het nu 
ging om de organisatie, de publieksbena-
dering, de thema’s of  het totale concept. 
Voor de edities van 1993, 2001 en 2008 
is er bijvoorbeeld door de curatoren Smith, 
Hoet en Tilroe op uiteenlopende manieren 
geprobeerd de stad tot venue te maken, en zo 
de bevolking bij Sonsbeek te betrekken, en 
Sonsbeek bij de samenleving. Enkele cura-
toren sneden urgente maatschappelijke 
thema’s aan, zoals ook in deze laatste editie 
is gebeurd, door vanuit een manifest post-
koloniaal standpunt naar de Nederlandse 
geschiedenis en cultuur te kijken, in de hoop 
dat het publiek meekijkt. Daarvoor werd wel 
een ongelukkige, hermetische titel gekozen: 
Force Times Distance. On Labour and Its Sonic 
Ecologies. Het meeste houvast boden toch 
de kernthema’s van de tentoonstelling zelf: 
arbeid, veelal gedwongen arbeid, en hoe de 
geschiedenissen daarvan tot ons komen, 
ondanks afstand in ruimte en tijd, en door-
klinken in bijvoorbeeld de wisselwerking 
tussen mensen en ‘landschappen’. 
 Ndikung liet kort voor de opening in De 
Gelderlander optekenen: ‘Ik kom hier om 
jullie over jullie geschiedenis te vertellen.’ 
De koloniale geschiedenis wel te verstaan. 
Daarin is hij objectief  gezien geslaagd, mis-
schien wel in het bijzonder door de kunste-
naars die het levenslot van Anna memo-
reerden. Anna was een zwart meisje, in 
1711 in Suriname in slavernij geboren, 
vermoedelijk op de plantage Vossenburg, 
dat met een welgestelde Nederlandse fami-
lie meeverhuisde naar Nederland, naar 
Arnhem, waar ze tot haar dood in 1780 in 
de huishouding werkte. Het Amsterdamse 
collectief  The Black Archives verzorgde 
een compacte documentaire tentoonstel-
ling over de relatie tussen de bewoners van 
de Arnhemse buitenplaatsen en de planta-
ges in Suriname. Over de ‘swartin Anna’ 
lezen we dat zij op enig moment 400, en 
een ander moment 650 gulden waard was 
– en de vraag wordt gesteld waarom we 
zo weinig van haar weten. De in Teheran 
geboren Farkhondeh Shahroudi werd door 
haar geschiedenis gegrepen. Haar oog viel 
op een veld vlak bij de buitenplaats Huis 
Zypendaal, in de achttiende eeuw gebouwd 
door erven van Vossenburg, de Arnhemse 
regentenfamilie Brantsen. Daar plaatste 
zij haar installatie bestaande uit een groot 
aantal rode (anti)vlaggen met daarop met 
de hand geborduurde teksten in Farsi, Duits 
en Engels. 
 In Showroom Arnhem, een tentoonstel-
lingslocatie in het centrum van de stad, was 
ook aandacht voor zwarte vrouwen, door 
de organisatie nadrukkelijk gekoppeld aan 
de geschiedenis van Anna. Bijvoorbeeld in 
de installatie van Kudzanai-Violet Hwami, 
die zij samen met de geluidskunstenaar 
Belinda Zhawi maakte. Op de achterwand 
van een black box hing een geschilderd por-
tret van een zwarte vrouw met ontblote 
borst en witte muts op haar hoofd. Om haar 
heen was een reeks sterk vergrote, gezeef-
drukte oude portretfoto’s te zien van zwar-
te (kinder)meisjes met een jonger wit kind 
van, naar we mogen aannemen, de heer 
en vrouw des huizes. Daarnaast was er ook 
nog een kleurig geschilderd portret van 
twee jonge, flanerende zwarte vrouwen uit 
een latere tijd, met tussen hen in een klein 
zwart meisje. Kijkend naar het schilderij 
hoorde je het drukke gezang van vogels, 
soms samen met vrouwenzang en op een 
gegeven moment de stemmen van zwarte 
vrouwen die, zo wordt al snel duidelijk, in de 
huishouding hun geld verdienen. Zij bieden 
een inkijk in hun monotone en volle werk-
roosters. De lezing op de website luidt dat 
deze zwarte vrouwen vaak ontworteld zijn, 
net als Anna. 
 Bij Alida Ymeles portretten van zwarte 
vrouwen werd wederom opgemerkt dat het 
zou gaan om ontheemding, al kon ik dat 
niet onmiddellijk in de schilderijen herken-
nen. De schilderijen laten zwarte vrouwen 
zien, bezig met hun huishoudelijke taken 
of  tijdens een kortstondig moment van 
rust. Opvallend zijn decoratieve patronen 

Farkhondeh Shahroudi, Performative Poetics of  Matter, Anna Mermaid, 2021, foto Django van Ardenne

De last van Sonsbeek

Sunette L. Viljoen, HOC OPUS HIC, 2021, foto Django van Ardenne
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met symbolische betekenis, die de plastisch 
geschilderde vrouwenfiguren en de schoon-
maakartikelen doorsnijden. De boodschap 
van de curatoren met deze keuze van wer-
ken is zonneklaar: we moeten ons het lot 
van alle Anna’s, uit het verleden, maar ook 
uit het heden, aantrekken. 
 Het Sonsbeekpark pronkt tot de dag van 
vandaag met het uit de koloniale tijd date-
rende Huis Zypendaal en Villa Sonsbeek. 
Wie de kleine documentaire tentoonstelling 
in de villa heeft bezocht zal ongetwijfeld op 
een andere manier naar het park zijn gaan 
kijken. Het is al meer dan honderd jaar een 
stadspark en in de loop der tijd steeds meer 
een evenementenpark geworden. In de Steile 
Tuin van Park Sonsbeek wekte een door 
Erika Hock ontworpen open projectieruim-
te de nieuwsgierigheid, ook van de toevallige 
voorbijganger. Wendelien van Oldenborgh 
toonde hier haar film Hier, waarin het ging 
over de andere grote kolonie van Nederland, 
Indië. De geschiedenis van deze historische 
verbintenis stelt zij in de film aanwezig, om 
te beginnen in de keuze voor de filmloca-
tie: een laatnegentiende-eeuwse herenso-
ciëteit van oud-suikerplanters uit Indië. In 
het gebouw is sinds 1920 Museum Arnhem 
gehuisvest, dat momenteel vanwege restau-
ratie is gesloten. We zien de koepelzaal van 
het museum in een staat tussen afbraak en 
opbouw. In die setting komen drie vrouwen 
van een muziekband aan het woord, plus 
een dichter en een kunsthistoricus. Zij ver-
tellen hun levensverhalen en geven hun 
visie op het koloniale verleden. De bandle-
den laten voor de gelegenheid krontjongmu-
ziek en een eigen song horen. Uitgedrukt in 
de terminologie van de tentoonstelling: ‘in 
sonische lijnen’.
 Tijdens zijn persrondgang door Sonsbeek 
vertelde Ndikung wat hem op de thema’s 
arbeid en geluid had gebracht. Staand naast 
het waterrad van de korenmolen in het park 
attendeerde hij de pers op het geluid van 
vallend water, dat het geluid van de stad 
overstemt. Het heeft een eigen kwaliteit, 
en hoort bij de geschiedenis van het park 
als een plek waar ook gewerkt werd. Dat 
laatste thema kwam goed naar voren op 
Buitenplaats Koningsweg, een tentoonstel-
lingslocatie in Schaarsbergen, zo ongeveer 
gelegen op de route van het centrum van 
Arnhem naar het Kröller-Müller Museum, 
waar overigens ook nog Sonsbeek-werk te 
zien was. De Buitenplaats is gevestigd op een 
anderszins beladen historische plek. In de 
Tweede Wereldoorlog was het een geheim 
militair complex van de Duitsers. Nu er een 
projectontwikkelaar druk bezig is huizen te 
bouwen, raakt de oorspronkelijke, militaire 
functie van de gebouwen uit zicht. 
 Sunette L. Viljoen ging op dat terrein een 
bewuste dialoog aan met de geschiedenis in 
haar interventie HOC OPUS HIC. Ze liet bak-
stenen uit de jaren veertig naar een voor-
malige vliegtuighangar brengen, net als 
de andere gebouwen op het terrein destijds 
door de Duitsers zodanig gecamoufleerd dat 
hij op een boerenschuur leek. Met die ste-
nen legde ze een nieuwe vloer. Viljoen brak 
het gebouw als het ware open, baande er 
een nieuw pad naartoe door het korenveld 
heen, en gaf  het een nieuwe identiteit, zon-
der zijn geschiedenis uit te wissen. 
 In twee andere gebouwen waren onder 
meer videowerken te zien die nog duide-
lijker het thema ‘arbeid’ aansneden. Wie 
een regelmatige bezoeker is van biënna-
les, filmfestivals en fototentoonstellingen 
wil misschien niet graag meer geconfron-
teerd worden met video’s die de kijker ellen-
dige leef- en werkomstandigheden laten 
zien in de meest deplorabele gebieden in de 
wereld. En toch is de manier waarop Nader 
Mohamed Saadallah zwaar fysiek werk in 
zijn drieluik in beeld brengt indrukwekkend 
– in al zijn emotionele complexiteit. Het was 
mooi geweest als de bezoeker de drie korte 
documentaires van begin tot eind had kun-
nen zien. Nu viel je er op een willekeurig 
moment in. Ik had geluk, ik was er bij het 
opstarten van de projectie, en zag als eer-
ste de documentaire waarin een vrouw met 
liefdevolle aandacht vertelt over het produc-
tieproces van thee, midden in het prachtig 
groen van een theeplantage. De volgende 
documentaire ging over het fysiek extreem 
zware beroep van metaalgieten, dat ook een 
andere kant heeft: de beleving van schoon-
heid en de voldoening die vakmanschap 
geeft dat generatie op generatie is doorgege-
ven, en waar je je kinderen graag deelgenoot 
van maakt, ook al heeft het beroep geen toe-
komst meer. De derde documentaire liet het 

woord aan Hakim, een zwaar gehandicapte 
kalligraaf. Ook hij heeft geluk gevonden in 
zijn beroep en zal dat blijven koesteren, zo 
leken de laatste beelden te beloven. 
 In een voormalige stookruimte, een van 
de twee ruimtes van presentatie-instelling 
Machinery of  Me, was Hira Nabi’s All That 
Perishes at the Edge of  Land te zien. Dat is 
een inmiddels al wel bekende film uit 2019 
over de sloop van een bulkcarrier, en vóór 
alles over de werklieden die de opdracht op 
een werf  in Gadani, Pakistan, moeten uit-
voeren. Het sloot in deze context goed aan 
bij het werk van Saadallah, in het bijzonder 
omdat je je na het zien van deze film haast 
automatisch de vraag stelt: wat houdt deze 
mannen, die hun werk eerder haten dan 
liefhebben, overeind? Niets wijst erop dat zij 
de schoonheid van de sloop zien die de kij-
ker in overvloed ziet, een giftige schoonheid 
weliswaar. Het meest voor de hand liggen-
de antwoord is: inkomen, niet om te leven, 
maar om niet te sterven, zoals een van de 
werklieden in de video zegt. Toch vallen ook 
de warmte en de lotsverbondenheid tussen 
de werklieden op. 
 In de wijze waarop Ndikung de thema’s 
geluid en arbeid introduceerde zat een 
harde en een zachte, meer poëtische kant. 
Overzien we de tentoonstelling als geheel 
dan is de conclusie dat het laatste de over-
hand heeft, al kunnen beide in één werk 
goed samengaan. Aan dat poëtische droe-
gen de waterverfschilderingen van Ellen 
Gallagher in de Waalse kerk bij, waarin 
zij de materie verbindt met het onderwerp 
van een onderwaterecosysteem, een werk 
dat aansloot bij de installatie van Laure 
Prouvost in Collectie De.Groen. In de onder-
grondse tentoonstellingsruimte van een 
voormalig bankgebouw, waar ooit de klui-
zen stonden, diende de bezoeker laarzen 
aan te trekken en zo, lopend door met inkt-
visinkt gekleurd water, een onderwaterle-
ven te betreden langs transparante gordij-
nen, terwijl kleurrijke beelden als van een 
tropisch ecosysteem op de grond werden 
geprojecteerd. 
 Op de meeste tentoonstellingslocaties 
kwamen meerdere van de thema’s terug. 

Bijvoorbeeld bij de levensboom van Jennifer 
Tee in het park, gemaakt van rode bakste-
nen, een bouwmateriaal dat je niet direct op 
die plek zou verwachten. Ze lagen plat op de 
aarde, bestempeld met bladeren van bomen. 
Geen recht bakstenen patroon zoals bij 
Viljoen, maar speelse vertakkingen, wat iets 
wil zeggen over denkbeeldige groeistructu-
ren. Tee nodigde de kijker uit om na te den-
ken over de gevoeligheden van bomen. Dat 
kwam duidelijk naar voren in de dansvoor-
stellingen op en rond het werk, die op gezet-
te tijden plaatsvonden. Kinderen gebruik-
ten deze levensboom voor hun hinkelspel.
 ‘Topkunst’, dat de directie zei te bieden, 
heb ik eigenlijk niet gezien. Maar wie is daar 
(nog) naar op zoek? Zo’n kwalificatie zou je 
niet snel gebruiken als er niet de status van 
een lange traditie hoog te houden is. Dat 
past ongetwijfeld in de marketingstrategie, 
net als de nadruk leggen op de internatio-
nale kunstenaars die in een tentoonstel-
ling zijn opgenomen. Maar die kunstenaars 
trof  je ook aan op de door Hans den Hartog 
Jager gemaakte tentoonstelling Into Nature, 
hoewel hij zichzelf  bescheiden opstelde, en 
Sonsbeek ‘internationaler’ noemde. Het 
is mij niet helemaal duidelijk waar die uit-
spraak op is gebaseerd. Mogelijk op het feit 
dat veel kunstenaars in Sonsbeek niet-wes-
terse wortels hebben, al wonen ze inmid-
dels in Europa, een paar in Berlijn, een 
groot aantal in Nederland. Andere inter-
nationale tentoonstellingen deze zomer 
waren de biënnale in Oosterhout, waarvan 
de tweede succesvolle editie door Hendrik 
Driessen en Rebecca Nelemans was samen-
gesteld, of  dichter bij Arnhem in de buurt: 
de IJsselbiënnale, die zich eveneens als een 
internationale kunstroute presenteert en 
waarvoor je niet twee of  drie, maar vier of  
vijf  dagen moest uittrekken. En ook met 
de Lustwarande in Tilburg, met iets meer 
buitenlandse dan Nederlandse kunste-
naars, had Sonsbeek een gedegen concur-
rent.
 Ndikung kwam met een missie naar 
Arnhem: ‘to bring art and less art-min-
ded people together’. Niemand zal durven 
beweren dat dit doel dichterbij is gekomen. 

Goede bedoelingen kunnen als arrogant 
overkomen. Toen de directeur van Sonsbeek 
20-24 in de pers ‘verbeteringen’ aankon-
digde voor de gebrekkige informatievoor-
ziening, droeg hij het publiek tegelijk op 
‘moeite voor de tentoonstelling te doen en 
zelf  na te denken’. Met als beloning: ‘een 
gratis expositie en topkunst in je achter-
tuin’. In het licht van de geschiedenis van 
de Sonsbeektentoonstellingen raakte hij 
hier een gevoelig punt. Wat een voordeel 
zou moeten zijn, namelijk een gratis ten-
toonstelling, bleek in het verleden veelvul-
dig nadelen te hebben. Of  het nu ging om 
het niet kunnen meten van bezoekersaan-
tallen, het ontbreken van inkomsten, het 
niet kunnen afsluiten van de expositie, en 
– van een ander niveau – de houding van 
curatoren, die de bezoeker niet als klant 
hoefden te zien. De ijver die de organisatie 
aan de dag heeft gelegd met het uitbrengen 
van twee stevige uitgaven – een tweetalige 
catalogus en een Engelstalige reader, beide 
uitgegeven door Archive Books – mag dan 
niet bedoeld zijn voor ‘less art-minded peop-
le’, die boeken waren evenmin het gewens-
te antwoord op de vraag naar praktisch toe-
gankelijke informatie.
 Opmerkelijk en meer fundamenteel waren 
in deze editie de tekenen van een inmiddels 
toch wel achterhaalde visie op kennispro-
ductie. Alsof  men nog steeds denkt dat het 
kunstwerk voor zichzelf  moet en ook kan 
spreken, alsof  men meent dat kunst toch op 
de eerste plaats tot het hart moet spreken. 
Van een curatorenteam – dat naast Ndikung 
bestond uit Antonia Alampi, Amal Alhaag, 
Zippora Elders en Aude Cristel Mgba, onder-
steund door Krista Jantowski – geïnteres-
seerd in postkoloniale vraagstukken en de 
theoretische reflectie daarop, verwacht je 
een andere benadering, een die het publiek 
op waarde schat, die minder bevoogdend 
is, maar bovenal een die zich bewust is van 
contextuele relaties en de bepalende factor 
daarvan voor het brede scala van betekenis-
toekenning. Voor deze tentoonstelling die 
zoveel contexten benoemt – natuur, geluid, 
geschiedenissen, arbeid, gender – is dat van 
essentieel belang. 
 Zelfs op het meest elementaire niveau, dat 
van de identificatie van de betreffende wer-
ken, wierp de inrichting barrières op. Voor 
elke volgende stap om tot inzicht in het werk 
te komen, was in verreweg de meeste geval-
len aanvullende informatie nodig, waar-
bij de curatoren de selectie gerust aan de 
bezoeker had kunnen overlaten. De bezoe-
ker werd nu via de website vooral gestuurd 
in zijn interpretatie, wat los leek te staan 
van wat in veel gevallen te zien was. Bij het 
langlopende disrupted frequencies van Oscar 
Murillo, waarvoor hij scholen bezoekt en 
leerlingen vrijuit laat schilderen, wees niets 
op de geschiedenis en aard van zijn pro-
ject. Wat in essentie draait om een collec-
tief  proces werd doodleuk als een traditio-
neel kunstobject geëxposeerd. Raadpleegde 
men de website, dan kwam men geregeld 
in werkbeschrijvingen het woord ‘onder-
zoek’ tegen, om vervolgens te constateren 
dat daarvan in de manier van presenteren 
weinig terug te vinden was. Dat woord bleef  
in de meeste gevallen een lege huls. De vori-
ge editie van Sonsbeek leerde dat er bij het 
publiek veel behoefte was aan een gesprek 
over de werken en de thema’s, en dat de 
aanwezige vrijwilligers daarin een goede 
rol konden vervullen. Aanleidingen voor 
discussies waren er nu wederom genoeg: 
een gesprek over Nederland als koloniale 
mogendheid, over hedendaagse vormen van 
exploitatie of  over de stelling, in neon door 
Olu Oguibe geschreven in Park Sonsbeek en 
het stadscentrum, dat sekswerk eerlijk werk 
is. Over labour gesproken: er is, zo lijkt mij, 
de komende drie jaar van Sonsbeek 20-24 
nog veel eerbiedwaardig werk te verzetten!

Het hoofdprogramma van Sonsbeek 20-24 
liep van 2 juli tot 29 augustus in en rond 
Arnhem.

Wendelien van Oldenborgh in samenwerking met Erika Hock, Hier, 2021, foto Django van Ardenne

Hira Nabi, All That Perishes at the Edge of  Land, 2019, foto Django van Ardenne
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ELÉA DE WINTER &  
WOUTER DAVIDTS

Ik hou veel van de uitdrukking ‘ik ben er niet zo 
zeker van’, die behoorlijk gewelddadig is.1

 Philippe Vandenberg

Een portret van de kunstenaar…  
knielend
De kunstenaar verschijnt in een foto. 
Frontaal belicht zit hij geknield op een klein 
kussen. Met gebogen rug lijkt hij in een 
biddende houding te zitten. Hij draagt een 
met verfspatten besmeurde, donkerblau-
we overall en een kleurrijke sjaal die zijn 
nek bedekt. Zijn broek draagt eveneens de 
sporen van schilderarbeid. Achter hem is 
de vloer wazig en het atelier is pikdonker. 
Vooraan beslaat een groot vel papier met 
woorden geschreven in pastelkrijt – overwe-
gend rode en enkele blauwe wankele letters 
– een derde van de foto. Het merendeel van 
de woorden is onscherp, evenals de kabel of  
draad die zich over het vel krult. Naarmate 
de letters dichter bij de kunstenaar staan, 
kunnen woorden ontcijferd worden: 
Madonna, Molenbeek. In de linkerhoek is 
een stapel vellen te zien, maar het is ondui-
delijk of  ze beschreven zijn. De in 2008 
geportretteerde kunstenaar is Philippe 
Vandenberg (1952-2009) in zijn atelier in 
de Vanderstichelenstraat in Brussel. Naar 
wat hij precies aan het doen is, blijft het 
gissen. In de enige hand die zichtbaar is, 
houdt hij geen krijtpotlood of  ander teken-
gerief. Hij lijkt aan het werk, maar alvast 
niet aan het beeld voor hem op de grond. 
De tekening maakt deel uit van een uitge-
breide reeks van woord-tekeningen, in die 
periode gemaakt, over de Brusselse gemeen-
te Molenbeek waarin het atelier is gelegen.2 
 Het portret van Vandenberg, gemaakt 
door Jean-Pierre Stoop, fungeerde als publi-
citeitsbeeld voor de retrospectieve Philippe 
Vandenberg. Kamikaze in de Hamburger 
Kunsthalle van 2018 tot 2019.3 Het sier-
de als grootschalige banner de gevel van de 
kunstinstelling, stond op de uitnodiging, en 
werd opgenomen in de digitale communica-
tie via website en nieuwsbrieven. Het portret 
is tevens de laatste illustratie in de catalogus. 
Kamikaze was de eerste grote internationale 
retrospectieve van Vandenberg na zijn dood 
in 2009, en presenteerde 120 tekeningen en 
80 schilderijen. De titel werd ontleend aan 
een woord dat frequent opduikt in het latere 
werk, zowel in tekeningen als in schilderij-
en, voluit geschreven of  afgekort tot ‘KA’ of  
‘KAM’. In interviews zei de kunstenaar deze 
term als metafoor te benaderden voor evo-
luties binnen zijn praktijk en schilderproces. 
Verwerpen, afstoten en herstellen stonden 
centraal; vernietiging was een essentiële 
stap om tot nieuwe dingen te komen. In de 
loop der jaren verwoestte hij tal van schilde-
rijen, of  overschilderde ze, soms zelfs meer-
maals.4 Het was voor Vandenberg van cru-
ciaal belang om zich te blijven vernieuwen. 
Het resulteerde in een uitgebreid oeuvre 
met vele, uiteenlopende – en vandaag soms 
moeilijk te begrijpen – koerswijzigingen. 
 Het begrip kamikaze is ook ruimer geïn-
terpreteerd. Brigitte Kölle, curator van de 
gelijknamige tentoonstelling, verwijst naar 
de militaire oorsprong van het woord. Van 
Japanse aanvalspiloten die zichzelf  opof-
ferden tijdens de strijd, trekt ze de lijn door 
naar de tragische levensloop van de kunste-
naar: ‘Vandenberg maakte ook een eind aan 
zijn leven, maar hij deed dat zeker niet voor, 
maar eerder ondanks zijn kunst. Uiteindelijk 
kon zelfs kunst, als ‘troost’ en ‘genezing’, zijn 
wanhoop en zijn gevoelens van eenzaamheid 
niet tot zwijgen brengen.’5 Aan het einde van 
haar tekst doet Kölle er nog een schep boven-
op: Vandenbergs radicale attitude en door-
gedreven manier van werken dreven hem 
tot wanhoop en eenzaamheid. Er zat voor de 
kunstenaar niets anders op dan zichzelf  het 
leven te benemen.6 De keuze van het por-
tret door Stoop als promotiebeeld was stra-
tegisch. De geknielde houding, het gebogen 
hoofd, de dramatische belichting: alles ver-
sterkt de portrettering van Vandenberg als 
een tot de dood gedoemde kunstenaar.

Ook de beelden in de biografische tijdlijn 
aan het begin van de tentoonstelling zet-
ten deze tragische beeldvorming kracht bij. 
Tien portretten werden in posterformaat 
op de wand gekleefd. De eerste foto toont 
Vandenberg als boorling in de wieg, de laat-
ste als peinzende figuur. In andere beelden 
zien we hem met zijn drie jonge kinderen, 
eenzaam wandelend op het strand met zijn 
hond, in zijn atelier, of  tekenend in de open-
lucht op vakantie. Het beeld dat het meest 
in het oog sprong, stond centraal op de tijd-
lijn. Het is veruit het kleurrijkste en de enige 
foto waarop de kunstenaar in de lens kijkt. 
Hij zit in zijn atelier in de Stokerijstraat in 
Gent omstreeks 1987 of  1988, op een stoel, 
de handen gevouwen. Hij draagt een werk-
pak dat vanaf  zijn middel tot aan zijn voe-
ten zodanig bespat is met verf  dat de witte 
kleur ervan in valig grijs is veranderd. 
Vanachter zijn grote bril kijkt hij de foto-
graaf  met een lichtelijk naar rechts getild 
hoofd aan. In het beeld, een long shot van-
uit een frontaal camerastandpunt met een 
licht vogelperspectief, is de schilder vrij-
wel volledig omringd door lege, besmeur-
de verfpotten. De leuning en de achterste 
rechterpoot van de stoel trekken een verti-
cale as door het midden. Rechts onderaan 
stapelen de verfpotten zich op tot achter de 
stoel, en tot aan de achterwand van het ate-
lier. De compositie doet vermoeden dat de 
rest van de ruimte waarin de kunstenaar 
zich bevindt eveneens volgestouwd is met 
schildersbenodigdheden. Centraal in beeld, 
achter de kunstenaar en de berg verfpotten, 
doemt een schilderij op dat nonchalant op 
een schildersezel is geplaatst – het is niet 
meer te identificeren en werd wellicht door 
Vandenberg overschilderd. Het is een raad-
sel hoe iemand in zo’n overvolle omgeving 
comfortabel zou kunnen werken.
 Ook dit portret zet andermaal kracht bij 
aan het beeld van de tragisch geplaagde 
kunstenaar, eenzaam aan het werk in een 

atelier dat volledig beklad is met verf  en vol-
gestouwd met verfpotten. De curatoren van 
Kamikaze reproduceerden een mythe die in de 
negentiende-eeuwse romantiek een hoogte-
punt kende, maar die tot vandaag doorleeft: 
de waanzin van de kunstenaar, die in alle iso-
lement strijd levert met zichzelf, geconfron-
teerd met zijn tekortkomingen, in een atelier 
waar ‘creatieve ambitie in zelfdestructie kan 
afglijden’.7 Vandenberg balanceerde gedu-
rende zijn carrière als kunstenaar voortdu-
rend tussen artistieke ambitie en twijfel en 
maakte een einde aan zijn leven. Dit ultieme 
biografische feit als primaire lens hanteren 
om het oeuvre retrospectief  te karakterise-
ren, houdt niet enkel een hoogst bedenkelij-
ke vorm van psychologisering in, maar het 
doet bovenal onrecht aan de kunstenaar en 
zijn veelzijdig en intrigerend oeuvre.

Een archief  vol portretten
In het persoonlijke archief  van Vandenberg, 
sinds 2015 ondergebracht in de Gentse 
Universiteitsbibliotheek, bevinden zich een 
driehonderdtal, vaak ongesorteerde foto-
portretten van de kunstenaar gemaakt 
tussen 1981 en 2008. Het betreft groten-
deels analoge foto’s en contactvellen, maar 
ook enkele digitale beelden. Het gros toont 
Vandenberg in zijn atelier, in het bijzonder 
in de Hofstraat in Gent waar hij werkte van 
circa 1981 tot 1988. De twee ateliers die hij 
later betrok, in de Stokerijstraat in Gent (van 
1988 tot 2006) en de Vanderstichelenstraat 
in Brussel (van 2006 tot 2009) komen min-
der in beeld. De meeste foto’s werden geno-
men tussen 1984 en 1995. Opvallend is dat 
naarmate de kunstenaar ouder wordt, steeds 
minder kunstenaarsportretten voorhanden 
zijn. Voor de periode van 2003 tot 2007 is 
geen enkele foto ter beschikking. Van een 
groot deel van de portretten is het tot op 
heden onduidelijk wie ze gemaakt heeft. 
Sommige portretten werden door professi-
onele fotografen gemaakt, maar veel foto’s 
werden genomen door mensen dicht bij de 
kunstenaar – kinderen, vrienden, (voorma-
lige) partners. Van enkele portretten is het 
onduidelijk of  ze op verzoek van Vandenberg 
werden gerealiseerd. Bovendien heeft de 
kunstenaar nooit een uitspraak gedaan over 
het belang dat hij hechtte aan deze foto’s, of  
over hun totstandkoming. Sommige portret-
ten tonen Vandenberg poserend met een of  
meerdere kunstwerken, vaak door de kadre-
ring onvolledig in beeld gebracht. Toch zorgt 
de gedeeltelijke aanwezigheid van kunst dat 
de stijlevoluties die de kunstenaar doorliep 
zichtbaar worden. Daarnaast verschijnt ook 
bronnenmateriaal: krantenknipsels, post-
kaarten en foto’s hangen tegen de muur of  
liggen op tafels naast stapels boeken en reis-
souvenirs. Een aantal foto’s werden gebruikt 
in het kader van tentoonstellingen, afge-
drukt in catalogi of  als illustratie bij inter-
views, publicaties, pers en artikels, zowel bij 
leven van de kunstenaar als na zijn dood.8

Mythes en clichés
De geschiedenis van de twintigste-eeuwse 
kunst is getekend door bekende portretten 
van de kunstenaar aan het werk, zo schrijft 
Rosalind Krauss in een essay over Richard 
Serra uit 1986. Ze begint haar tekst met 
een inmiddels legendarische beschrijving 
van het portret van Gianfranco Gorgoni 
uit 1969 van Serra die, met een muts, een 
mondmasker en een stofbril, in de weer is 
met gesmolten lood, in het warenhuis dat 
Leo Castelli gebruikte als tentoonstellings-
ruimte.9 Vervolgens vergelijkt ze het beeld 
met portretten van canonieke kunstenaars 
als Pollock en Matisse. Krauss hanteert het 
portret van Serra als strategische bron voor 
een karakterisering van Serra als sleutelfi-
guur van de postminimalistische sculptuur 
in de naoorlogse periode. De foto levert niet 
zozeer bewijs, maar bovenal de aanzet voor 
haar analyse; het portret van Gorgoni toont 
Serra op een cruciaal moment in zijn artis-
tieke ontwikkeling, zodat het Krauss toelaat 
om de kunstenaar en zijn werk in de tijd te 
situeren en kritisch te positioneren.10 
 Krauss’ evocatieve lectuur en lucide ana-
lyse van het portret van Serra is een kriti-
sche standaard voor het potentiële gebruik 
van kunstenaarsportretten voor historio-

grafische doeleinden. Krauss laat zien hoe 
een portret meer kan zijn dan illustratie, en 
behandeld kan worden als bron voor kunst-
historische en -kritische lectuur en inter-
pretatie. Behoedzaamheid blijft natuurlijk 
geboden: dit soort beelden is nooit objectief, 
en altijd onderwerp van constructie en pro-
jectie. Het fotografische kunstenaarsportret 
is een van de media waarin het symbolisch 
kapitaal van de mythe van het kunstenaar-
schap in alle densiteit aanwezig is. Zoals 
Camiel van Winkel heeft aangetoond, is het 
kunstenaarschap naast een ‘feitelijke prak-
tijk’ in hoofdzaak een constellatie van idee-
en waarin mensen geloven – een ideologie. 
Fundamenteel is het geloof  in de bijzon-
dere aard van het kunstenaarschap: kun-
stenaars worden verbeeld als buitengewo-
ne, creatieve wezens, genieën; alles wat zij 
produceren is automatisch betekenisvol en 
van uitzonderlijke waarde.11 Niet alleen het 
publiek lijkt gevoelig voor mythes, maar ook 
kunstenaars zijn bij het construeren van 
hun identiteit schatplichtig aan historisch 
gegroeide denkbeelden.12 De mythe is een 
amalgaam van modellen waar kunstenaars 
vrijelijk uiteenlopende elementen uitpikken 
en opnieuw combineren. De verscheidene 
manieren waarop kunstenaars zich in de 
(kunst)wereld en tegenover het publiek posi-
tioneren door middel van tekst en beeld, zijn 
steeds geënt op deze historisch verankerde 
topoi, tropen en connotaties. De bijbehoren-
de clichés – het genie, de bohemien, de magi-
er, de eenzaat, de waanzinnige – functione-
ren ook als de basis waarmee kunsthistorici, 
critici, curatoren en conservatoren narratie-
ven blijven construeren. Motieven, anekdo-
tes, stereotypen en beelden blijven opduiken 
en laten de mythe rondom het kunstenaar-
schap gestaag doorleven.13 
 De portretten van Vandenberg zijn niet 
vreemd aan die clichématige beeldvorming. 
Ze borduren verder op de beeldtraditie van 
zowel het geschilderde als fotografische 
kunstenaarsportret, en zitten vol beeldele-
menten die verbonden zijn met het klassieke 
kunstenaarschap. Zijn ze daarom meteen 
verdacht? Kunnen ze, in een tijdperk van 
kritisch revisionisme van het kunstenaar-
schap, niet meer gebruikt worden? 

De kunstenaar aan het werk  
(Ip Man, Hofstraat, 1981)
Een long shot toon Vandenberg in zijn eer-
ste atelier aan de Hofstraat in Gent. Hij 
staat op een pallet en werkt aan een levens-
groot doek dat voor hem tegen een schil-
dersezel aanleunt. Terwijl de foto gemaakt 
wordt, draait hij zich snel naar rechts, weg 
van het schilderij richting een goedgevul-
de tafel. Daarom verschijnt Vanderberg 
in het beeld als een wazige schim. Slechts 
één wand van de werkruimte is zichtbaar. 
Vandenberg schildert een naakte figuur 
die in bad zit. Links op een stoel, naast het 
doek, staat een jerrycan white spirit en een 
foto. In de beginjaren schildert de kunste-
naar voornamelijk naar eigengemaakt foto-
grafisch materiaal. Op de drie schilderij-
en tegen de wand, aan de rechterzijde van 
de tafel die dienstdoet als schilderspalet, is 
eveneens een naakte vrouw te zien, staand 
in een teil of  zittend in bad. Het gaat telkens 
om kunstenaar Mieja D’Hondt, partner van 
Vandenberg van 1978 tot 1996, die hij in 
die tijd uitvoerig fotografeerde en schilder-
de. In 1981 is Vandenberg vijf  jaar afge-
studeerd als schilder aan de academie van 
Gent, en begint hij stilaan erkenning te krij-
gen; zijn werk wordt opgenomen in de ten-
toonstelling Picturaal 1. Recente schilderkunst 

Jean-Pierre Stoop, Brussel, 2008

Een veelheid aan schilders
Fotoportretten van Philippe Vandenberg

Émile Luider, Gent, 1987/1988

Ip Man, Gent, 1980
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in Vlaanderen in het ICC in Antwerpen, en 
eind ’81 krijgt hij de Prijs Emile Langui voor 
schilderkunst, waarna hij een jaar als resi-
dent kan verblijven in de Cité Internationale 
des Arts in Parijs.14 De naakten – duidelijk 
schatplichtig aan Pierre Bonnard – laten 
zien dat hij nog trouw blijft aan het acade-
misch idioom. Het beeld maakt deel uit van 
een grotere reeks die Ip Man maakte, de 
oudste portretten die van Vandenberg voor-
handen zijn.

Het mysterieuze atelier  
(Walter De Mulder, Hofstraat, 1984)
In een frontaal long shot kijkt Vandenberg 
de fotograaf  rechtstreeks aan, gezeten in 
een fauteuil die bijna centraal in beeld staat. 
Hij houdt de benen gekruist, leunt lichtjes 
achterover en glimlacht zacht. Aan zijn 
voeten staat een paar bespatte laarzen, al 
is er van werkzaamheden weinig merkbaar. 
De kunstenaar heeft geen werkkledij aan, 
maar is casual gekleed in een jeansvest, rib-
fluwelen broek en stevige laarzen. Zijn rech-
terhand, op de leuning van de zetel, mar-
keert het middelpunt van het beeld. Trots, 
haast ondeugend, kijkt de kunstenaar 
terug. Hij lijkt er plezier in te scheppen wei-
nig of  niets prijs te geven. Het achterplan 
van de foto wordt volledig in beslag geno-
men door een plastic, semitransparant, met 
verf  bespat zeil, dat een groot gedeelte van 
het atelier verbergt. Een kleine opening in 
het zeil, schuin achter de kunstenaar, toont 
een besmeurde pilaar en de achterzijde van 
een schilderij. Rechts in beeld is de onder-
ste helft van twee omgedraaide schilderijen 
zichtbaar. Uiterst links neemt een fragment 
van een groot schilderij ongeveer een vijf-
de van het beeld in. Het is slechts gedeelte-
lijk zichtbaar en toont een gezicht met een 
gesloten oog. In 1984 heeft Vandenberg het 
gebruik van fotografisch bronnenmateriaal 
en de academische aanpak verlaten, nadat 
hij in aanraking is gekomen met internati-
onale ontwikkelingen in die periode, in het 
bijzonder de heropleving van het expressi-
onisme. Het werk van Vandenberg wordt 
in binnen- en buitenland geëxposeerd: hij 
neemt deel aan de Biënnale van de Kritiek 
1984 in het ICC en stelt twee jaar later ten-
toon in Washington en New York. Het zijn 
vooral lyrische weergaves van gezichten en 
handen, zoals het schilderij zichtbaar links 
vooraan in het portret door De Mulder, 
waarmee hij bekendheid verwerft. 

De hand en de penselen  
(Willy Dee, Hofstraat, 1987)
Door een opening tussen gestapelde verfpot-
ten die onscherp in beeld zijn gebracht, kijkt 
de kunstenaar recht in de lens. De rechter-
hand van Vandenberg, wellicht gezeten op 
een stoel en met zijn elleboog op een tafel 
waarop verfpotten staan uitgestald, is pro-
minent in beeld en geeft het middelpunt van 
de foto aan. Ter hoogte van zijn mond houdt 
hij twee penselen met aangekoekte verfres-
ten vast. De foto lijkt de kunstenaar vast te 
leggen tijdens een pauze, maar details geven 
het tegendeel aan. Vandenberg draagt niet 
enkel schone kleren, ook zijn hand is pro-
per. De foto is genomen in het atelier aan 
de Hofstraat, maar van die werkruimte valt 
niets te zien. Opnieuw is zijn blik sprekend: 
hij lijkt zich bewust van het opzet en kijkt 
met een mengeling van zelfvertrouwen en 
twijfel terug. Hij speelt het spel mee.

Focus op de kunstenaar  
(Onbekende fotograaf, Hofstraat, 1987)
Over de rand van een liggend schilderij 
komt speels het hoofd van de kunstenaar 
piepen. Het uitgestrekte, kleurrijk en pas-
teus geschilderde canvas verbergt de rest 
van zijn lichaam. Achter de kunstenaar, 
tegen de achterwand van het atelier, leu-
nen twee grote schilderijen tegen elkaar; 
rechts achteraan staat een klein schilderij 
tegen een stoel. Doordat de fotograaf  heeft 

scherpgesteld op het hoofd van de kunste-
naar, is het schilderij dat meer dan de helft 
van het beeld in beslag neemt, onscherp. 
Geen van de schilderijen valt overigens vol-
ledig te bewonderen. Wel wordt duidelijk 
dat Vandenberg nog steeds lyrisch schildert, 
maar dat het kleurenpalet en de beeldtaal 
gewijzigd zijn. Strakke, dikke penseelstreken 
die rechthoekige, kleurige vlakken vormen, 
worden afgewisseld met golvende, dunne-
re lijnen. Sommige delen lijken weg te zijn 
geschraapt of  uitgeveegd. In het schilderij 
achter de kunstenaar, links van zijn hoofd, 
strekt een zwarte figuur met een wit schort 
een lange linkerarm omhoog. Rechts is er 
een elliptische vorm te zien met dikke zwar-
te randen als een aureool of, door de drie 
korte gele lijnen erboven, als een oog met 
wimpers. De foto werd genomen in een peri-
ode waarin er geleidelijk aan meer herken-
bare figuratieve elementen terugkeren in 
het werk van Vandenberg. Omstreeks 1987 
evolueert hij richting een cartooneske stijl 
op veelal ingekraste achtergronden – beïn-
vloed door de populaire skatecultuur, graf-
fiti en strips waarmee hij via zijn kinderen 
in aanraking komt. Links achteraan valt te 
zien hoe Vandenberg zijn schilderijen stoc-
keert. Dat het atelier ook als opslagplaats 
fungeert, suggereert dat hij snel en veel 
werk maakt, maar ook dat de schilderijen 
niet meteen het atelier verlaten.

De handen in de zakken  
(Karel Moortgat, Stokerijstraat, 1988)
Gekleed in een strakke, gestreepte spijker-
broek, losse wollen trui en foulard, poseert 
de kunstenaar in zijn atelier, staand naast 
een tafel. Zijn pose resoneert wonderwel 
met de houding van de cartooneske figuur 
die schetsmatig is aangezet op het overwe-
gend blanco schilderij achter hem. De ruim-
te op en onder de tafel rechts ligt bezaaid 
met verschillende formaten verfpotten en 
jerrycans. Is dit een schilderij dat op het 
punt staat voltooid te worden? De houding 
en de kledij van de kunstenaar spreken dat 
tegen: hij houdt zijn handen in zijn broek-
zakken en kijkt zelfverzekerd recht in de 
camera; zelfbewust lijkt hij de kijker een blik 
op het creatieproces te ontzeggen.

De achterkant van het schilderij  
(Karel Moortgat, Stokerijstraat,1988)
Een ander portret uit hetzelfde jaar, door 
dezelfde fotograaf  maar uit een andere 
reeks, gaat nog een stap verder in de weige-
ring om werk te tonen. We zien de kunste-
naar vanuit vogelperspectief  in het atelier. 
Of  hij gehurkt zit, dan wel op een stoel aan 
een tafel, is onduidelijk. Opnieuw draagt hij 
schone kleren: bovenop een jeansjasje een 
leren jack. Rond zijn nek is een gestreept 
sjaaltje geknoopt – geenszins het plunje van 
een schilder die aan het werk is. Nergens 
in beeld vallen er sporen van de handeling 
van het schilderen te bespeuren. De vloer 
en de wand zijn kraaknet. Achteraan leunt 
een schilderij van groot formaat met het 

beeldvlak tegen een witte bakstenen muur. 
De achterzijde van het canvas neemt zowat 
het complete middenplan van de foto in 
beslag. Horizontale en verticale latten ver-
delen het doek in negen gelijke vierkanten. 
Het is onduidelijk wat er op de voorkant van 
het doek staat, als het tenminste niet leeg is. 
Ook al is er van het atelier nauwelijks iets 
zichtbaar, het verschijnt niet langer als het 
slagveld van schilderkunstig labeur, maar 
veeleer als een vacuüm, even kaal als een 
tentoonstellingsruimte. Of  was de ruim-
te netjes omdat Vandenberg nog maar pas 
zijn nieuwe atelier in de Stokerijstraat had 
betrokken?

Het blanco doek  
(Onbekende fotograaf, Stokerijstraat, 
1994/1995)
De kunstenaar is uit beeld gestapt. Alle aan-
dacht wordt opgeëist door een spierwit doek 
op een schildersezel, of  een stoel die daar-
voor doorgaat. De ezel alsook de achterlig-
gende muur zijn van onder tot boven vrij-
wel geheel bedekt met verschillende lagen 
opgedroogde verfspatten in overwegend 
zwart, rood en grijstinten. Bepaalde spat-
ten wekken zelfs de indruk dat de muur met 
verf  is bekogeld. Een opeenhoping van res-
tanten verf, en enkele besmeurde verfpot-
ten onderaan de foto, duiden de overgang 
aan tussen wand en vloer. Een door verf  
en chemische producten verstijfde vod valt 
nog net te onderscheiden, links onder het 
blanco canvas. De kunstenaar is afwezig, 
maar het contrast tussen het maagdelijk 
witte doek en het schilderkunstige slagveld 
dat hij heeft achtergelaten, evoceert eens te 
meer de heroïsche arbeid die hij in het ate-
lier verricht.

De schoenen van de kunstenaar 
(Onbekende fotograaf, Stokerijstraat, 
1996)
Op een plank in het atelier rusten een paar 
versleten veterschoenen. Eén veter staat 
strakgespannen, terechtgekomen onder 
de zool van de linkerschoen. De neus en 
de bovenkant zijn bedekt met rode, witte, 
gele, zwarte en blauwe verfspatten. Door de 
opeenhoping van spatten is een dikke korst 
van verf  ontstaan die craqueleert zoals een 
schilderij. Opnieuw blijft de kunstenaar bui-
ten beeld, maar wordt zijn artistieke aanwe-
zigheid en activiteit geëvoceerd door sporen. 

De mijmerende kunstenaar  
(Isabelle Pateer, Stokerijstraat, 2002)
In een verticale, smalle strook, als was het 
een opening in een muur, staat de kunste-
naar. Hij draagt een lange zwarte mantel 
en een kraagloos shirt. Zijn blik is vooruit 
gericht. De wanden waartussen hij staat, 
bestaan uit grootschalige doeken die tegen 
elkaar leunen en zo een muur vormen. Op 
de achtergrond zijn nog twee kleinere schil-
derijen te zien. De grote doeken rechts in 
beeld zijn eerder donker, links veeleer licht. 
Enkel van het doek links in de foto valt het 
geschilderde beeld te beschrijven. Dunne 
horizontale en verticale penseellijnen ver-
trekken van de randen van het canvas naar 
het midden, waar ze elkaar gedeeltelijk 
overlappen en kruispunten vormen. De verf, 
waterig, is uitgelopen, en uit de horizontale 
strepen ontwikkelen zich verticale slierten. 
Door de uitsparingen is het witte canvas nog 
zichtbaar; het lijnenspel dat ontstaat, heeft 
iets weg van prikkeldraad. Dit portret werd 
gemaakt in een periode waarin Vandenberg 
opnieuw abstractie en felle kleuren in zijn 
werk introduceert en dus afscheid heeft 
genomen van een symbolische, gruwelijke 
beeldtaal met martelscènes, fragiele por-
tretten en flagellanten – deze symbolische 
werken waren het onderwerp van Philippe 
Vandenberg. Oeuvre 1995-1998, een solo-
tentoonstelling in het M HKA (1999-2000). 
Vanaf  2003 transformeren de lijnen stelsel-
matig tot in elkaar hakende kruisen en stip-
pellijnen die de architecturale schaal van 
de doeken verder versterken. De hier afge-
beelde werken bestaan wellicht niet meer 
als dusdanig. In de laatste jaren van zijn 
leven overschilderde Vandenberg veel oude-
re werken tot zwarte monochromen.
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De kachel  
(Wouter Cox, Vanderstichelenstraat, 
2008)
De kunstenaar zit neer in een bordeaux 
fauteuil en roert met een lepel in een gla-
zen bokaal. Hij is warm ingeduffeld met 
muts en sjaal, een verfrommeld deken ligt 
in zijn schoot. Naast de rechterpoten van 
de fauteuil en onder een bijzettafeltje staat 
een paar bottines. Een houten plank ligt 
op de grond, naast een donkerblauwe reis-
koffer en een doos met latex handschoe-
nen. Stukken plastiek beschermfolie en ver-
huisdoeken vormen een lappendeken die 
de helft van de rode tegelvloer beschermt 
tegen vuil en verf. Een rotan schommel-
stoel waarvan de armsteunen bedekt zijn 
geraakt met blauwige lak staat centraal in 
beeld. Daarachter bevindt zich een enorme 
kachel, een tik naar rechts gepositioneerd.
 Vier grote rechtopstaande doeken van 
ongeveer twee bij twee meter, van de grond 
getild door kleine houten blokjes, delen het 
Brusselse atelier (een voormalige garage-
loods) op in kleinere ruimtes. De zones die 
zo ontstaan worden ingenomen door tafels 
met schetsboeken en andere documenten. 
De ruimtes lijken te fungeren als tekenka-
mers, of  als opslagplaatsen voor kunst-
werken. Schilderijen liggen op de vloer, 
zijn opgestapeld tegen de muur of  steken 
in dozen. Vandenbergs werkplaats dient 
zich aan als een labyrint van kamertjes. Hij 
wordt geflankeerd door de quasi monoto-
ne schilderijen, waarop hier en daar witte, 
haast transparante, geometrische vormen 
in krijt zijn getekend. De zwarte onderlaag is 
geen diep, doordringend zwart – eerder het 
zwart van slecht schoongemaakte school-
borden waarop de witte, mistige krijtres-
tanten van de vorige les nog te lezen vallen. 
In zowat alle gevallen gaat het om oudere 
werken die Vandenberg meermaals heeft 
overschilderd, en die dus de oorspronkelij-
ke, zowel abstracte als figuratieve, beelden 
verbergen. Links vooraan staat een werk 
zonder titel uit de periode 2005-2007; de 
slogan KILL THEM ALL, in wit en geel krijt, 
valt net buiten beeld. Op het werk dat gro-
tendeels door de kachel aan het zicht ont-
trokken wordt, valt nog net het motief  te 
ontwaren van dozen die een rondedans 
maken. Onderaan rechts staan de laatste 
letters van JE PEUX, hoogstwaarschijnlijk 
een fragment van de Prière de la Sérénité 
gehanteerd door mensen aangesloten 
bij de Anonieme Alcholisten: ‘Mon Dieu, 
donnez-moi la sérénité d’accepter les cho-
ses que je ne peux changer, le courage de 
changer les choses que je peux, et la sages-
se d’en connaître la différence.’ Vandenberg 
worstelde op meerdere momenten in zijn 
leven met een drank- en drugsverslaving, 
en deze zin komt meermaals, soms gedeel-
telijk, andere keren volledig, in schilderij-
en en tekeningen voor. De fotograaf  nam 
dit portret tijdens de periode waarin hij de 
kunstenaar volgde ter voorbereiding van 
de tentoonstelling Visite in het MSK te Gent 
(2008) waarbij een gelijknamige catalogus 
werd uitgebracht.

Schilderkunstige actie
Het is tekenend dat Vandenberg in slechts 
één serie portretten in zijn atelier ‘in actie’ is. 
Het portret van Man uit 1981 is een van de 
weinige beelden waarop hij effectief  aan het 
schilderen is, of  toch met een penseel in de 
nabijheid van een doek vertoeft. Het is ook 
de oudste beeldenreeks die er van hem voor-
handen is. Het lijkt erop dat Vandenberg 
na zijn vroege ervaring met Man besliste 
om het bekende adagium te huldigen dat 
de ambacht van de kunstenaar maar beter 
een goed bewaard geheim blijft.15 Terwijl 
Honoré de Balzac in Le Chef  d’oeuvre incon-
nu reeds in 1831 het betreden van het ate-
lier van de moderne kunstenaar als een 
vorm van heiligschennis met fatale gevol-
gen karakteriseerde, gaat de legende dat 

Hans Namuths filmische registratie van een 
schilderende Pollock het begin van het einde 
van diens carrière inluidde. Tegen dergelijke 
onthullingen of  ontmaskeringen zijn weinig 
kunstenaars opgewassen, tenzij ze de regie 
in eigen handen nemen. Het verklaart waar-
om fotoportretten zelden spontaan zijn, en 
doorgaans de kunstenaar statisch en gepo-
seerd weergeven. Het gros van de portretten 
in het archief  Vandenberg voeren niet het 
unieke moment van de artistieke creatie op, 
maar tonen hem net wanneer hij niet aan 
het werk is. Het is zelden of  nooit duidelijk 
of  hij nog moet beginnen, of  er net een dag 
in het atelier heeft op zitten. Het moment en 
het proces van creatie moeten niet gecap-
teerd worden om ze te evoceren. De afwezig-
heid van handelingen maakt het mysterie er 
niet minder om. De rondslingerende verfpot-
ten in combinatie met de bespatte wanden 
en de vloer die in het gros van de foto’s als 
setting te zien zijn, doen het nodige werk. Ze 
getuigen niet alleen van een artistieke iden-
titeit, maar bezitten tevens het vermogen om 
een beeld op te roepen van de ploeterende 
kunstenaar die, wanneer er geen fotograaf  
aanwezig is, in alle eenzaamheid strijd levert 
in zijn atelier. 
 Dit effect wordt op de spits gedreven door 
de foto met het onbeschilderd canvas uit 
1994 of  ’95. De actie wordt geïmpliceerd 
door de afwezigheid van zowel het lichaam 
van de kunstenaar als van het schilderkun-
stige beeld. De bespatte muur treedt op als 
herinnering aan het vervlogen werkpro-
ces, als ‘palimpsest waarin de sporen van 
alle eerder geproduceerde werken te lezen 
zijn’.16 Tegelijkertijd wacht het blanco can-
vas om beschilderd te worden en kondigt zo 
het toekomstige werk aan. Samen signale-
ren ze het creatief  potentieel van de kun-
stenaar; de studio verschijnt als plek voor 
zowel intellectuele inspanningen, gesymbo-
liseerd door het witte doek, als voor noeste 
arbeid, verzinnebeeld door de spatten.17 De 
foto vormt daarom het omgekeerd evenredi-
ge equivalent van het portret door Man uit 
1981. Allebei leggen ze getuigenis af  van 
Vandenbergs treffen met de schilderkunst in 
zijn atelier. Onwillekeurig brengen ze Harold 
Rosenbergs beschrijving van het canvas als 
heroïsche arena voor schilderkunstige actie 
in herinnering, karakteristiek voor het werk 
van Amerikaanse schilders als Pollock, 
Willem De Kooning en Franz Kline – kun-
stenaars die een grote indruk nalieten op 
Vandenberg tijdens zijn eerste reis naar de 
VS in 1978. Maar waar op het portret uit 
1981 nog de effectieve actie te zien is, blij-
ven vijftien jaar later alleen nog de sporen 
zichtbaar. Samen vormen ze de twee uiter-
sten van het spectrum van portretten: alle 
andere foto’s van Vandenberg kunnen tus-
sen deze twee beelden gesitueerd worden – 
tussen handeling en de afwezigheid ervan. 
De kunstenaar is niet letterlijk aan het werk, 
maar hij doet wel steeds ‘iets’: hij knielt, zit, 
staat, tuurt, mijmert. Het zijn terugkerende 
objecten die ‘creatie’ evoceren: benodigd-
heden essentieel voor zijn ambacht, zoals 
palet, verf, penselen, vodden, ezel, doek en 
schoenen, maar ook een iconisch meubel 
als de kachel, worden bewust, soms zelfs 
met opzet geënsceneerd.18 Wat staat het 
extra paar laarzen te doen naast de kunste-
naar in het portret uit 1984? Waar ligt de 
rest van zijn werkplunje? Waarom houdt 
hij penselen vast, terwijl hij geen werkkledij 
draagt in het portret uit 1987? Even vaak 
worden er dingen bewust aan het zicht ont-
trokken: zelden verschijnt een werk volledig 
in beeld, terwijl het tonen van de achter-
kant van een schilderij de nieuwsgierigheid 
aanwakkert.19 Ook het atelier wordt slechts 
fragmentarisch getoond, of  het zit verscho-
len achter een zeil.

Dubbelzinnigheid
En de kunstenaar? Soms lijkt hij mee te spe-
len, soms niet. Nu eens kijkt hij ondeugend 
terug, wacht zelfzeker af  of  grijnst, dan 
weer lijkt hij onzeker en met vragen te zit-
ten. De foto’s zijn heel af  en toe grimmig, 
maar vaak ook humoristisch. Het beeld 
van Vandenberg dat de portretten samen 
laten verschijnen is meerduidig en gelaagd, 
soms tegenstrijdig zelfs. De clichés omtrent 
het kunstenaarschap en het atelier worden 
er zowel door aangeraakt en bespeeld, als 
bevraagd en geaffirmeerd. 
 De valstrik van elk kunstenaarsportret 
bestaat erin de kunstenaar met het beeld 
te identificeren. Krauss kon zich extensief  
beroepen op het beeld van Serra in actie 
omdat niet de persoon maar de praktijk 

van de kunstenaar erdoor wordt geportret-
teerd. Ze stipt niet voor niets meteen aan 
dat de kunstenaar een masker draagt. Bij 
Vandenberg licht de zaak enigszins moei-
lijker. De grens tussen leven en kunst was 
bij hem zeer dun. In een lang en uiterst 
lezenswaardig interview uit 2006, getiteld 
‘L’important c’est le kamikaze’, geeft hij 
menigmaal aan dat kunst voor hem niet 
minder is dan een manier om in het leven 
te staan, om met het leven om te gaan, om 
tijdelijk te troosten. ‘De schilderkunst’, zegt 
Vandenberg, ‘oefent mij in het geboren wor-
den, oefent mij in het sterven.’ Kunst bena-
dert de omgang met de twijfel die elk leven 
kenmerkt. Bij de moderne kunstenaar komt 
daar de onophoudelijke twijfel aan het eigen 
artistieke kunnen bij, want de beslissing om 
kunst te maken ligt volledig bij de kunste-
naar zelf: ‘Op dat eigenste moment wordt 
men geconfronteerd met de fundamentele 
eenzaamheid van de menselijke conditie. 
Het is een activiteit waarbij niemand ons 
kan helpen en die bovendien niemand van 
ons eist.’20

 Beide vormen van twijfel spelen op elkaar 
in, maar ze zijn allerminst synoniem voor 
Vandenberg. De kunstenaar beschrijft dat 
hij het leven vaak niet eenvoudig vindt, en 
zonder schaamte geeft hij toe zijn toevlucht 
te hebben gezocht in alcohol en drugs, en 
daarvoor ook gehospitaliseerd te zijn. Maar 
dat, zo stelt hij duidelijk, heeft nooit gehol-
pen om werk te maken. Net zoals miserie 
niet tot kunst leidt, is schilderen geen the-
rapeutische bezigheid: ‘Ik heb beseft dat het 
werk zich altijd laat maken ondanks en niet 
dankzij de problemen.’21

 Iedereen heeft demonen om tegen te 
vechten. Wat het principe van de kamika-
ze betreft, is hij evenwel dubbelzinniger. ‘Ik 
heb iets van een kamikaze’, vertelt hij. ‘Ik 
onderhoud een perverse relatie met zelf-
destructie en zelfs met vernietiging in het 
algemeen.’22 En met de nodige zin voor 
romantiek beroept hij zich vervolgens op de 
meervoudige kunstenaarspersoonlijkheden 
die in hemzelf  leven.
 

Een veelheid aan schilders, binnen in 
mij, willen hun doek tot stand brengen: 
de chaotische schilder, de ordelijke, de 
delirerende, de rationele, de parano-
ide, de idiote schilder… Om tussen al die 
schilders een overeenkomst te vinden 
of  om hen een akkoord te laten berei-
ken, dat is een heel gek karwei.23

Tijdens het interview – maar ook in de por-
tretten – komen die verschillende persoon-
lijkheden naar boven. Nu eens is aan het 
woord de zeer lucide, postmoderne kunste-
naar die, in bewoordingen die van Barnett 
Newman of  John Cage lijken te komen, de 
beloftevolle terreur van de leegte beschrijft; 
‘het doek is die witte ruimte waarop de 
schilder […] een schijn van eenheid kan 
herscheppen, het gebrek kan sublime-
ren’.24 Dan weer spreekt de getormenteer-
de, romantische ziel over het schilderij als 
een beeld dat enkel in een staat van wan-
hoop bereikbaar wordt. Net die dubbelzin-
nigheid maakt Vandenberg tot een waar-
devolle kunstenaar. Hij was niet bang voor 
ongerijmdheden of  contradicties. Uit zijn 
geschriften blijkt hoe erudiet hij was, maar 
ook hoe pathetisch hij bijwijlen uit de hoek 
kon komen. Hij kende zijn geschiedenis, 
maar schuwde clichés niet. Hij verlangde 
naar succes en erkenning, maar weiger-
de concessies te doen. Hij was meerdere 
keren overtuigd van een bepaalde schilder-
techniek, om daarna toch weer van koers 
te veranderen. Hij zag kunst als een eer-
betoon aan het leven, maar sloeg toch de 
hand aan zichzelf. Het getuigt dus van een 
verregaande simplificatie om zijn leven en 
oeuvre te duiden als een gevolgtrekking van 
zelfdestructieve keuzes, en de kunstenaar te 
typecasten als iemand die zowel emotioneel 
als artistiek een suïcidale lotsbestemming 
kende. Al even twijfelachtig is de poging om 
daarvoor in de portretten gepast bewijsma-
teriaal te vinden, als curator of  kunstweten-
schapper. ‘Ik geloof ’, zei Vandenberg, ‘dat je 
onderzoeker wordt zoals iemand die bij de 
rijkswacht gaat, uit behoefte aan normen, 
aan veiligheid.’25

Noten
 1 Philippe Vandenberg, L’important c’est le 

Kamikaze. Œuvre, 2000-2006, s.l., Philippe 
Vandenberg, 2006, p. 18. 

 2 De latere werken die Vandenberg over 
Molenbeek maakte, waren recentelijk het 

onderwerp van een solotentoonstelling in 
Bozar. Zie De Witte Raaf, nr. 208, 2020. 

 3 De tentoonstelling reisde na afloop naar het 
Pasquart Kunsthaus in Biel, Zwitserland. Bij de 
retrospectieve verscheen een catalogus: Brigitte 
Kölle, Felicity Lunn (red.), Kamikaze, Keulen/
Veurne, Walther König/Hannibal, 2018.

 4 Bernard Dewulf, Robert Hoozee, Philippe 
Vandenberg, Philippe Vandenberg. Visite, s.l., 
Philippe Vandenberg, 2008, p. 30.

 5 Brigitte Kölle, ‘KAMIKAZE as the principle’, in: 
Kölle, Lunn (red.), op cit. (noot 3), pp. 30-32. 

 6 Ibid., p. 37.
 7 Maarten Liefooghe, De monografische factor. 

Theoretische en architecturale aspecten van 
kunstenaarsmusea, proefschrift, Universiteit 
Gent, 2013, p. 133. Voor meer informatie over 
de werkplaats als podium voor falen, tragedies 
en zelfdestructiviteit, zie: Marc Gotlieb, 
‘Creation and death in the romantic studio’, in: 
Michael Cole, Mary Pardo (red.), Inventions of  
the studio. Renaissance to Romanticism, Chapel 
Hill, University of  North Carolina Press, 2005, 
pp. 147-183. 

 8 Zo verscheen het portret met de verfpotten in 
1988 bij een artikel over zes jonge Belgische 
kunstenaars: Brigid Grauman, ‘Brush with the 
new’, Sabena Revue, nr. 9, 1988, pp. 62-69.  
Het portret uit 2008 verscheen bij een artikel 
van Hans Theys, ‘Philippe Vandenberg in 
gesprek met collectie Gents MSK. Ontmoeting 
tussen zwaarmoedigheid en vertrouwen’, 
HART, nr. 25, 2008, p. 10.

 9 Het portret van Serra werd voor het eerst 
afgedrukt op de cover van een boek: Grégoire 
Müller, The New Avant-Garde. Issues for the Art 
of  the Seventies, New York, Praeger, 1972.

 10 Rosalind E. Krauss, ‘Richard Serra/Sculpture’, 
in: Laura Rosenstock (red.), Richard Serra 
Sculpture, New York, The Museum of  Modern 
Art, 1986, pp. 15-39.

 11 Camiel van Winkel, De mythe van het kunste-
naarschap, Amsterdam, Fonds BKVB, 2008,  
p. 11, 33.

 12 Catherine M. Soussloff, The absolute artist.  
The historiography of  a concept, Minneapolis, 
University of  Minnesota Press, 1997, p. 20.

 13 Rachel Esner, Sandra Kisters, Ann-Sophie 
Lehmann, ‘Introduction’, in: Idem (red.), 
Hiding making – showing creation. The studio 
from Turner to Tacita Dean, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2013, p. 10.  
Zie ook: Ernst Kris, Otto Kurz, Ernst Gombrich, 
Legend, myth, and magic in the image of  the artist. 
A historical experiment, New Haven, Yale 
University Press, 1979, p. 132; Alain Bonnet, 
‘Foreword’, in: Rachel Esner, Sandra Kisters 
(red.), The mediatization of  the artist, Cham, 
Palgrave, 2018, pp. viii; Maarten Liefooghe,  
op. cit. (noot 7), p. 127, pp. 202-204. 

 14 Voor een uitgebreid biografisch overzicht zie: 
Johannes Muselaers, ‘Biografie’, in: Kölle, Lunn 
(red.), op cit. (noot 3), pp. 178-191.

 15 Kris, Kurz, Gombrich, op. cit. (noot 13), p. 124.
 16 Alice Bellony-Rewald, Michael Peppiatt, 

Imagination’s chamber. Artists and their studios, 
Boston, Little, Brown & Company, 1982, p. 205.

 17 Craig Owens, ‘Back to the studio’, Art in 
America, nr. 1, 1982, p. 101. Zie ook Brian 
O’Doherty, Studio and cube. On the relationship 
between where art is made and where art is 
displayed, New York, Princeton Architectural 
Press, 2007, p. 10; Sandra Kisters, ‘Old and 
new studio topoi in the nineteenth century’,  
in: Esner, Kisters, Lehmann (red.), op. cit.  
(noot 13), pp. 18-20.

 18 O’Doherty, op. cit. (noot 17), p. 14, 17.
 19 Ibid., p. 10.
 20 Philippe Vandenberg, op. cit. (noot 1), p. 14, 18.
 21 Ibid., p. 18.
 22 Ibid., p. 13, 23.
 23 Ibid., p. 23.
 24 Ibid., p. 18.
 25 Ibid., p. 18.

Copyright afbeeldingen: de fotografen, 
Philippe Vandenberg Foundation, archief  
Philippe Vandenberg (UGent).

Dit artikel bouwt voort op archiefonder-
zoek voor een bachelor- en masterscriptie 
(Universiteit Gent, 2021): het verzamelen, 
digitaliseren, classificeren en identificeren van 
fotoportretten en studiozichten van Philippe 
Vandenberg. De auteurs danken de Philippe 
Vandenberg Foundation (in het bijzon-
der Johannes Muselaers), Mieja D’Hondt, 
Hendrik Defoort (collectiebeheerder Univer-
si teit Gent) en Frank Vanlangenhove (lees-
zaal bijzondere collecties).

Wouter Cox, Brussel, 2008
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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

Is it possible to be a revolutionary and like Is it possible to be a revolutionary and like 
flowers?flowers?
Mehraneh Atashi, Rossella Biscotti, Milena 
Bonilla, CPR, Anne Geene, Gluklya, Philipp 
Gufler, Camille Henrot, Patricia Kaersenhout, 
Otobong Nkanga, Ruchama Noorda, Maria 
Pask, Lily van der Stokker

t/m 19/12

Tijdelijk monumentTijdelijk monument
Inside/ Outside and everything beneath, 
above and within 
Iliada Charalambous

t/m 31/10

Debat: I Beg to Differ – PrinsjesdagDebat: I Beg to Differ – Prinsjesdag
Met: Robert van Asten (wethouder Mobiliteit, 
Cultuur & Strategie in Den Haag), Alexandra 
Landré (artistiek directeur Stoom), Damani 
Leidsman (cultuur adviseur), Steven van 
Lummel (directeur PIP, podcastmaker en 
kunstenaar)

21/09, 20:00

Hoogtij#66Hoogtij#66
24/09, 19:00 

MuseumnachtMuseumnacht
Workshop geuren componeren + geurDJ 
Flora van Dullemen

09/10, 20:00

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

Envision this is part XXXVII of an ensemble Envision this is part XXXVII of an ensemble 
that is no longer necessarily ceremonial that is no longer necessarily ceremonial 
Networked Collective (first iteration: 
Interstice)

(more information about this collaborative 
project & public programme can be found 
on our website) 
04/10–14/11

LISTE Art Fair, BaselLISTE Art Fair, Basel
Paul Beumer, Alejandra Venegas

20/09–26/09

ArtissimaArtissima
Willem Hussem, Lennart Lahuis

04/11–07/11

Art CologneArt Cologne
David Roth

17/11–21/11

16461646
Boekhorststraat 125Boekhorststraat 125
dodo 13:00–20:00 13:00–20:00
vr–zovr–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.1646.nlwww.1646.nl

Swallow Up (Solotentoonstelling)Swallow Up (Solotentoonstelling)
Ruth Waters

t/m 10/10

SolotentoonstellingSolotentoonstelling
Simon Wald-Lasowski

22/10-21/11

PARTS PROJECTPARTS PROJECT
Toussaintkade 49Toussaintkade 49
+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-20 After Daan van GoldenPP-20 After Daan van Golden
Een groepstentoonstelling over de artistieke 
nalatenschap van Daan van Golden (1936 
Schiedam – 2017 Rotterdam), die voor veel 
totaal verschillend werkende kunstenaars op 
verschillende wijzen een inspiratiebron blijkt. 
Daan van Golden, Richard Aldrich,Ronald de 
Bloeme, Carel Blotkamp, Indigo Deijmann, 
Maurice van Es, Fergus Feehily, Kees 
Goudzwaard, Niek Hendrix, Robbin Heyker, 
Maja Klaassens, Mirthe Klück, Marijn van 
Kreij, Just Quist‚ Julian Sirre, Annemarie 
Slobbe, Alice Tippit, Riëtte Wanders.

Samenstelling Niek Hendrix 
en Robbin Heyker 
t/m 7/11

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

Lee KitLee Kit
Lovers on the Beach

t/m 05/12

Cesare Pietroiusti Cesare Pietroiusti 
A Variable Number Of Things 

t/m 24/10

Facing the crowd Facing the crowd 
On Lecture Performance 

09/10/21–09/01/22

Alphabetum IXAlphabetum IX
L’écriture avant la lettre 

09/10/21–09/01/22

Haraway and The Arts Haraway and The Arts 
Hybrid reading and discussion group 
convened by Baruch Gottlieb

26/09 & 31/10

New book: Tote Räume New book: Tote Räume 
Gregor Schneider 
Texts by Andrew Berardini, Ory Dessau, 
Drew Hammond and Yael Keijzer

Orders: www.westdenhaag.nl

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

my hero is always next to memy hero is always next to me
Neo Matloga

Solotentoonstelling i.s.m. Hartwig 
Art Production | Collection Fund 
t/m 03/10

Opzicht: We´ll have time for that laterOpzicht: We´ll have time for that later
Verena Hahn

t/m 03/10

Ondertussen: Laura SnijdersOndertussen: Laura Snijders
t/m 17/10

US: There, ThereUS: There, There
Diverse kunstenaars

On site + online editie van 
‘Uncertainty Seminars’ rond het 
thema ‘het overbruggen van afstand’ 
08/10 + 09/10

Kevin OsepaKevin Osepa
Solotentoonstelling i.s.m. Hartwig 
Art Production | Collection Fund
16/10–05/12

This princess saves herselfThis princess saves herself
Lara Schnitger

Onthulling nieuw beeld in 
De Beeldengalerij 
23/10

THE BALCONYTHE BALCONY
Nieuwe Molstraat 14-A2Nieuwe Molstraat 14-A2
vr–zavr–za 13:00–17:00 and by appointment 13:00–17:00 and by appointment
www.thebalconythehague.comwww.thebalconythehague.com

fold II. on Commonsfold II. on Commons
is a series of presentations by Tudor Bratu 
and Willem de Haan, hosted by The Balcony 
(part I) and SEA Foundation (part II)

24/09–31/10

Part I. - The Balcony, The HaguePart I. - The Balcony, The Hague
From the Archives of Lawrence W. Albin From the Archives of Lawrence W. Albin 
London 1893 – Dresden 2019 London 1893 – Dresden 2019 
Chapter 3: Doubt Chapter 3: Doubt 
Tudor Bratu
Tudor Bratu’s practice focuses on projects 
that interweave documented stories of 
contemporary migration with the artist’s own 
family history, archival footage and data, 
as well as post-documentary photography. 

Opening 24/09

Me: Also me:Me: Also me:
Willem de Haan 
Willem de Haan’s practice involves 
sculptures and contextually-specific 
interventions that simultaneously jam, 
hack or parasite the conventional readings 
of public space. 

Opening 10/10

The Balcony is curated by Arthur Cordier 
and Valentino Russo

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 
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

Dingen die me opvielenDingen die me opvielen
Erik Pape (schilderijen, schetsen, video)

t/m 10/10

Art The HagueArt The Hague
Cedric ter Bals, Erik Pape, Peter Vos 
(tekeningen, schilderijen)

29/09–03/10 

Tuna EndaTuna Enda
Elsbeth Ciesluk, Robine Clignett 
(werk op papier, ruimtelijk werk)

17/10–14/11

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
www.galerieramakers.nlwww.galerieramakers.nl

t/m 26/09
op afspraak geopend

Art The Hague Art The Hague 
Fokker terminal BinckhorstFokker terminal Binckhorst
met o.a. Michel Hoogervorst, Ien Lucas, 
Hieke Luik

29/09–03/10 
(tijdens de beurs is de galerie gesloten)

¿Que Pasa?¿Que Pasa?
Pat Andrea (recente schilderijen en 
tekeningen, gelijktijdig met retrospectief 
in Museum More Gorssel)

10/10–07/11
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KATHY VANHOUT & STEVEN JACOBS

Filmgroep 58

Een van de vele in de vergetelheid geraakte 
werken uit de geschiedenis van de Belgische 
experimentele film is Essentieel, in 1964 
gerealiseerd door schilder Jef  Verheyen in 
samenwerking met dichter en essayist Paul 
De Vree, cineast Jos Pustjens en componist 
Jan Bruyndonckx. Een 16mm-kopie bevindt 
zich in de collectie van het M HKA, en was 
in 2015 te zien op de Zero-tentoonstelling 
in het Stedelijk Museum Amsterdam.1 
Essentieel kan worden beschouwd als een 
extensie van Verheyens monochrome schil-
derijen, maar is ook gemarkeerd door zowel 
Verheyens associaties met de internatio-
nale Zero-beweging als door de vruchtbare 
samenwerkingen tussen filmmakers en kun-
stenaars in de jaren zestig in Antwerpen.
 Het is onduidelijk wie Essentieel initieer-
de. De Vree had eerder samengewerkt met 
Pustjens en Bruyndonckx in de schoot van 
Filmgroep 58, een filmclub die aansluiting 
vond bij kunstenaarsgroep G58. De twee 
collectieven organiseerden experimentele 
filmavonden in het Antwerpse Hessenhuis 
en kunstenaars uit G58 werkten mee aan 
projecten van Filmgroep 58.2 Dit collectief  
was ontstaan uit kleinere (amateur)film-
clubs en stelde zich tot doel ‘technische en 
artistieke kennis’ te delen om ‘op nationaal 
vlak mede te werken aan de vooruitgang 
van de kinematografie’.3 Naast cineas-
ten als Rik Kuypers en Harry Kümel, die 
later conventionelere langspeelfilms zou-
den draaien, waren ook schrijvers als Paul 
De Vree en kunstenaars als Jan Dries en Jef  
Verheyen medewerker of  sympathisant.4 
Verheyen behoorde tot de kern van G58, 
maar verliet het collectief  nog voor het goed 
en wel geïnstitutionaliseerd was.5

 In vele van deze filmprojecten was De 
Vree ongetwijfeld de spilfiguur. Behalve als 
cineast, kunstcriticus, curator en organisa-
tor van allerhande kunst- en poëziemani-
festaties, was hij in eerste instantie dichter. 
Zijn debuutbundel Verzen en Kwatrijnen ver-
scheen in 1935, maar pas in de late jaren 
vijftig en vroege jaren zestig, ongeveer gelijk-
tijdig met de ontwikkeling van Verheyens 
abstracte beeldtaal, ruilde hij metrum, stro-
fes en verhaal in voor een experimentele-
re stijl. In toenemende mate presenteerde 
De Vree zijn gedichten als beeldende kunst-
werken, of  ze werden uitgebracht op fon-
oplaten in internationale poëziekringen. 
Met echo’s van de vooroorlogse, dadaïstische 
experimenten van Paul van Ostaijen of  Raoul 
Hausmann, sloten zijn gedichten perfect aan 
bij de esthetiek van de neoavant-garde.
 Binnen Filmgroep 58 fungeerde De Vree 
als theoreticus en woordvoerder die de jonge 
cineasten bijstond. Hij schreef  dialogen en 
gedichten voor de voice-over en trad occa-
sioneel op als acteur.6 Louis Celis vatte zijn 
functie samen als ‘dichter, essayist, moder-
ne-kunstkenner en groot stimulator’ die 
samen met Rik Kuypers naar ‘talent speur-
de’.7 Zonder twijfel was het De Vree die 
Bruyndonckx en Pustjens in contact bracht 
met Jef  Verheyen, die op dat moment nog 
geen ervaring had met film. De kunst van 
Verheyen kwam uitvoerig aan bod in De 
Tafelronde, het tijdschrift dat De Vree had 
omgevormd tot een internationaal plat-
form. Naast zijn ‘essentialistisch’ manifest 
en allerhande notities, publiceerde Verheyen 
in 1963 in De Tafelronde brieven met kunste-
naars als Lucio Fontana, Pierro Manzoni en 
Yves Klein.

Achromie en film

In ’63 en in ’65 wijdde het tijdschrift een 
themanummer aan Verheyens ‘essentia-
lisme’, dat in de eerste plaats wordt geas-
socieerd met monochrome schilderijen. In 
1966 omschrijft de Duitse kunstcriticus 
Will Grohmann Verheyen als ‘de bekendste 
vertegenwoordiger van monochroom schil-
deren’.8 Verheyens schilderijen, bestaande 
uit overwegend grote kleurenvlakken, zijn 
opvallend luminescent. Hij hanteerde een 

bijzondere techniek om de zichtbare pen-
steelstrook en de materialiteit van de verf  
te verhullen. Zelf  maakte hij in ’59 gewag 
van ‘achrome’ of  ‘kleurloze’ werken. Al in 
’57 creëerde Piero Manzoni een serie wer-
ken die, in lijn met Yves Kleins monochrome 
schilderijen, geheel referentieloos zijn en 
niet uit verschillende picturale elementen 
bestaan. Volgens Verheyen is het onmoge-
lijk om te zeggen wat Manzoni aan hem, of  
omgekeerd, wat hij aan Manzoni ontleende: 
het was een ‘geven en nemen’ in een stroom 
van gelijkgezinde gedachten.9 Toch legde 
Verheyen zich toe op het vormen van een 
eigen stijl, het ‘essentialisme’, precies om 
zich te onderscheiden van Manzoni en Klein.
 Volgens Paul De Vree was de eenkleu-
righeid van het werk van Verheyen inge-
geven door een extrapicturale inzet: het is 
‘licht in de ruimte’ dat op het doek zicht-
baar wordt. Het woord ‘monochroom’ gaf  
voor Verheyen onvoldoende de immateria-
liteit aan die hij trachtte te bereiken.10 Hij 
probeerde aan te tonen dat zijn kunst niet 
besloten lag in de (materialiteit van de) verf  
op het doek – zoals in bepaalde formalisti-
sche theorieën werd gepostuleerd – maar in 
wat het moest verbeelden.11 Geïnspireerd 
door de ideeën van Paul Klee, ondernam 
Verheyen een poging om het ‘eeuwige 
ritme’ van de natuur te evoceren en om 
‘licht, warmte en energie’ weer te geven.12 
Verheyen schilderde doeken die ‘het zien 
zelf  wilden uitbeelden’, schreef  Freddy De 
Vree, de neef  van Paul.13 
 Behalve de voorstelling van het licht is 
de ervaring ervan belangrijk in Verheyens 
schilderkunst. De irisatietechniek stelde 
hem in staat licht op te wekken, vast te hou-
den en te weerkaatsen. Een subtiele grada-
tie van kleuren en meerdere op elkaar aan-
gebrachte verflagen moesten een nieuwe 
metafysische ruimte openen. Verheyen ging 
op zoek naar het licht dat door de kleuren 
schijnt, naar de ruimte die zich opent ín het 
doek, zoals Lucio Fontana dat letterlijk illus-
treerde met zijn Concetto Spaziale (1965). 
Beide kunstenaars werkten ooit samen aan 
een doek – door Verheyen geschilderd, door 
Fontana doorboord. Ondanks zijn metafysi-

sche aspiraties bleef  Verheyen refereren aan 
een natuurlijke en kenbare werkelijkheid: de 
weg naar een ‘absolute ruimte’ loopt via de 
(aardse) natuur. Hoewel Verheyens doeken 
iets evoceren voorbij de tastbare werkelijk-
heid, blijven ze een noodzakelijke tussenstap: 
‘het idee wordt dus onthuld in de verschei-
denheid van de natuur’, schrijft hij.14 Zo 
onderscheidt Verheyen zich van het vroege-
re boegbeeld van de Europese monochromie, 
Yves Klein, die de ‘tussenstof ’ trachtte uit te 
schakelen om de toeschouwer meteen onder 
te dompelen in een ‘picturale gevoelstoe-
stand’.15 Freddy De Vree omschreef  Kleins 
uitwerking als het ‘brute monochrome feit’; 
Verheyen wist kleur te reproduceren ‘in al 
zijn mystieke nuances’.16 Volgens Paul De 
Vree is het Verheyens irisatietechniek die 
het werkelijke onderscheid uitmaakt tussen 
essentialisme en monochromie: monochro-
mie is vlak en eenkleurig of  ‘unichroom’, 
terwijl de doeken van Verheyen een ‘sub-
tiel en secuur samenvloeien’ van kleuren 
zijn die door de juiste hoek en lichtinval een 
nieuwe ruimte openen.17  
 Het lijkt logisch dat Verheyen de overstap 
naar het medium film maakte. Een ambigue 
relatie tussen twee- en driedimensionaliteit, 
licht, kleur, vibraties en dus beweging raakt 
aan de kern van cinema. Welk medium is 
beter in staat de warmte, de trillingen en de 
energie die het licht uitstraalt te demonstre-
ren? Cinema, volgens Verheyen, is een toe-
voeging aan de schilderkunst, een uitbrei-
ding van de verbeelding. 

Een dynamische vorm geven aan wat, 
in de schilderkunst, enkel nagenoeg 
statisch verbeeld kan worden. Een irra-
tioneel fenomeen op pellicule vastleg-
gen: dat van de metamorfose van kleu-
ren in licht. Hun materialisatie tonen, 
daarom, in ruimtelijke waarden, hoe 
onpeilbaar ook.18

Volgens Verheyen bezit film de mogelijk-
heid het proces vast te leggen dat zuiver 
licht uit kleuren distilleert, waarna het 
versplinterde licht zich ruimtelijk kenbaar 
maakt. De vibraties die hij met verf  op doek 

tracht te evoceren, worden met film con-
creet. In een sequentie aan het einde van 
Essentieel – exemplarisch voor de onge-
veer twintig minuten durende film, als een 
monochroom schilderij in wording – zijn 
abstracte, gebogen vormen zichtbaar op een 
achtergrond in verschillende kleuren. De 
textuur van het beeld doet vermoeden dat 
het om geschilderde vlakken gaat waarover 
het licht beweegt.

Essentieel en essentialisme

Essentieel kan opgedeeld worden in drie 
grote delen met een in- en uitleiding. De 
inleiding bestaat uit wisselende monochro-
me kleurvlakken die het volledige spectrum 
representeren. Ondertussen klinkt een door 
Bruyndonckx gecomponeerde drone, met 
de stem van acteur Julien Schoenaerts die 
een tekst van De Vree voordraagt waarin, in 
verschillende talen, woorden als ‘zon’, ‘kos-
mos’, ‘oneindigheid’ en ‘trillen’ opvallen. De 
kleurvlakken verduisteren geleidelijk tot ze 
haast zwart zijn, waarna een nieuwe kleur 
oplicht. Dit kleurenspel tussen licht en duis-
ternis herhaalt zich een tiental keer tot een 
eerste grotere sequentie aanbreekt. In de 
drie volgende grotere delen neemt de expe-
rimentele muziek de auditieve begeleiding 
over. De tekst van De Vree keert pas hele-
maal aan het eind terug als uitleiding.
 In het eerste deel ligt de klemtoon op licht-
flikkeringen, vloeibaar metaal en opsprin-
gend lasvuur; gelige warmte domineert. 
Lichtreflecties herhalen zich met witte, rode 
en blauwe filters. De camera volgt het stro-
mende, gloeiende metaal en keert terug 
naar de kristalvormige reflecties. Het vloei-
bare metaal, het lasvuur, de reflecties van 
gensters op een trillend wateroppervlak en 
een bewegend rond stuk metaal delen dezelf-
de kleur, maar hebben totaal verschillende 
texturen. De ‘zuivere’ of  abstracte kleurbeel-
den uit de inleiding maken plaats voor een 
figuratieve aftekening, al betreft het slechts 
contouren die uitermate flou zijn, zonder een 
herkenbare ruimtelijke context. 
 In de tweede sequentie wordt de figura-
tie uitgewerkt; de verschijning van het licht 
op de aarde en de lucht treedt op de voor-
grond, zodat uiteindelijk de ‘vier elementen’ 
aan bod komen. Vanuit volledige duisternis 
lichten onscherpe vormen op; de camera 
wordt scherp gesteld: op natte aarde reflec-
teert het licht, dat vervolgens tussen de 
wolken in de hemel schijnt. Lange, rechte 
stralen wisselen af  met een donzige massa 
kleurschakeringen. Ook deze observaties 
tonen verschillende constellaties, op ande-
re momenten van de dag of  in wisselende 
weersomstandigheden. De beelden versnel-
len, vertragen of  worden omgekeerd her-
haald, waardoor de film in tempo stijgt en 
voor het eerst gejaagd is. De statische came-
ra maakt plaats voor beweging. Langzame 
panning shots glijden over het landschap, 
een ruwe zoom out verbreidt het wolkenveld. 
Als de camera beweegt, is het landschap 
roerloos; is het beeld rijk aan beweging, 
dan houdt de camera stil – een tegenstelling 
exemplarisch voor Verheyens fascinatie met 
de harmonische tegenstelling tussen stasis 
en flux, en een thema dat in zijn geschriften 
voortdurend terugkeert, vaak met explicie-
te referenties aan Heraclitus en de natuur 
als dialectisch proces.19

 In een derde en laatste deel verdwijnt de 
figuratie. Van wolken, metaal, akkers of  
water is er geen sprake meer, en de focus 
komt opnieuw op texturen te liggen. De 
camera zoomt in op geschilderde vlakken, 
wordt weer statisch terwijl het reflecterende 
licht beweging toevoegt aan de vlakke beel-
den. Zoals in het begin, volgen eenkleurige 
beelden elkaar op – pulserend tussen zwart 
dat flakkerend opleeft of  uitdooft. De sobe-
re tonaliteit van aarde en lucht wordt inge-
ruild voor rode, blauwe, groene en paar-
se vlakken, met telkens een enkele witte 
streep die veel weg heeft van een grove pen-
seelstreek die het licht absorbeert. De vori-
ge dertien minuten toonden de blik van de 
kunstenaar, en het landschap en de kleu-
ren zoals hij die ziet; in het derde deel is het 
abstracte doek het eindproduct.

Als de zon zonnig alleen zijn
Essentieel (1964) van Jef  Verheyen en Paul De Vree
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 In de laatste drie minuten verklankt 
Schoenaerts de slotzinnen van De Vrees 
tekst. In een brief  schrijft Pustjens welke 
beelden en verzen de filmmakers in gedach-
ten hadden. 

Van u verwachten we, voor de slot-
sekwentie […] een gebonden zin, of  zin-
nen, daar de beelden, de zon, in schok-
montage werden geplaatst, de basiskleur 
vertrekt van groen, blauw, purper, rood, 
oranje, geel, tot wit en zelfs in dit wit is 
de zon nog zichtbaar.20 

De film eindigt met een bijna onzichtbare 
zon door helwit licht omneveld. Bij aanvang 
stonden de kleuren centraal, aan het einde 
blijft slechts het licht over dat in de kleu-
ren schuilt. Verheyens doel om het licht uit 
de kleuren te distilleren, is volbracht. Niet 
enkel de beelden en de tekst, maar ook de 
‘kosmische klanken’ van Bruyndonckx ope-
nen een nieuwe ruimte. In de soundtrack 
weerklinken echo’s en geruis van satellieten 
of  radiostations die de verbinding verster-
ken tussen aarde en kosmos.

Low-level vision

Essentieel is een filmische exploratie van 
Verheyens picturale essentialisme – een 
effect dat bijna expliciet aan bod komt in de 
laatste sequentie die het meest monochroom 
is en ‘achroom’ eindigt. ‘Achrome’, wit-, 
zwart- of  grijstinten pulseren tussen 
monochrome kleurvlakken en beelden van 
een landschap, van een modderige zand-
bank of  van wolken waartussen het licht 
neerdaalt. Door het aftasten, het verschui-
ven of  het herhalen van kleur- en natuur-
beelden, wordt er naar de wereld gekeken 
door het onderzoekend oog van de schilder. 
De klemtoon ligt op abstracte en onmeetba-
re natuurelementen als vuur, water, hemel 
en aarde, die via tastbare natuurbeelden 
tot uiting komen. Uit de scherpe, figuratie-
ve natuuropnames in close-up, ontstaan 
abstracte verkleuringen. Uit de abstrahe-
rende out-of-focus-beelden lichten reflecties 
op, afkomstig van de dauw of  het laagstaan-
de water op de drassige aarde. Zoals in De 
Tafelronde beschreven, ligt de beweegreden 
van de film ‘in de erkenning dat essentie, in 
plaats van iets bovennatuurlijks, iets rein-
menselijks is geworden, dat het beleven van 
essentie het bewustworden is van de identi-
teit van Zijn en Licht’.21 De vibrerende kleu-
ren die in Essentieel in elkaar overvloeien 
op de klanken van Bruyndonckx, evoceren 
zuiver licht, warmte en energie; ‘als de zon 
zonnig alleen zijn, off  to the cosmos, plon-
ger dans l’infini’, zegt Schoenaerts. De vijf-
talige poëtische tekst van Paul De Vree ont-
leent veel termen aan het ‘Essentialistisch 
manifest’ van Verheyen, en herhaalt diens 
intentie van het kleurvoelen: ‘to go mad with 
colour, kleur worden, farbtoll werden, esse-
re colore’.
 Essentieel is ook een vorm van filmisch 
essentialisme – een reflectie op de essen-
ties van het medium film, een nieuwe 
vorm van de cinéma pur die de vooroorlog-
se film avant-garde had gekoesterd. Deze 
zelfreflectie heeft niet zozeer betrekking op 
de photogénie van de shots of  de construc-
tie van de montage, maar op de primaire 
eigenschappen licht en tijd, die een centra-
le positie innemen in de experimentele cine-
ma van de jaren zestig.22 Films van onder 
meer Norman McLaren, Henri Lemaître, 
Stan Brakhage, Marie Menken, Nicolas 
Schöffer en Tony Conrad lijken zich even-
eens te concentreren op het capteren van 
licht en kleur, (gedeeltelijk) ontkoppeld van 
herkenbare beelden. Net als de makers van 
Essentieel exploreren deze cineasten en kun-
stenaars een ambigue ruimtelijkheid die 
weifelt tussen twee- en driedimensionali-
teit en tussen figuratie en abstractie, bijna 
steevast gevoed door (soms nogal vage) spi-
rituele en mystieke impulsen. Een intense, 
directe en levendige confrontatie met de 
dingen wordt gepropageerd, maar dan zon-
der filmisch realisme. Film is een machine 
die visioenen projecteert of  een transmissie 
van pure energie mogelijk maakt, en appel-
leert aan wat Anton Ehrenzweig omschreef  
als een ‘low-level vision’ waarin abstrac-
te beelden kijkers capteren en terugvoeren 
naar hun diepste zelf.23 Het is een manier 
van kijken die aan de taal en het begrijpen 
van de wereld voorafgaat – een soort inner-
lijke blik, die volgens Brakhage het eerste 
beeld oproept dat een pasgeboren baby te 

zien krijgt, of  de vreemde beelden die ont-
staan als je op je oogbol drukt.
 Met uitzondering van de directe mani-
pulatie van de pellicule (Brakhages han-
delsmerk, vooral in zijn latere werk), maakt 
Verheyen veelal gebruik van dezelfde tech-
nieken als de Amerikaanse filmmaker: extre-
me close-ups, out-of-focus-beelden, rack focus, 
een beweeglijke camera. Hoewel de films 
van Brakhage en van andere Amerikaanse 
experimentele filmmakers in België ver-
toond werden op bijvoorbeeld het filmfesti-
val EXPRMNTL van Knokke in 1958, is het 
onduidelijk of  Verheyen, De Vree, Pustjens 
of  Bruyndonckx vertrouwd waren met deze 
films. Eerder dan bij Brakhage of  de vroege 
abstracte animatiefilms uit de jaren twintig, 
moet de inspiratie voor Essentieel gezocht 
worden in de monochrome schilderkunst, 
en bij Verheyens conceptualisering van 
monochromie en essentialisme. 

Vision in Motion en Zero

Met een uitgesproken preoccupatie voor 
licht en beweging, vertoonde Essentieel 
ook overeenkomsten met de beeldhouw-
kunst van de jaren vijftig. Reeds in Vision 
in Motion uit 1947 stelde László Moholy-
Nagy dat de moderne sculptuur evolueer-
de naar een vorm van efemere en immate-
riële kunst met filmische eigenschappen.24 
Met de introductie van letterlijke bewe-
ging in de kinetische kunst, en met het 
toenemende belang van glas, geperforeer-
de oppervlakken en elektrisch licht, eigen-
de de naoorlogse beeldhouwkunst zich een 
agenda toe die sterke overeenkomsten ver-
toonde met de ambities van de abstracte 
film. Kunst hoefde zich niet langer bezig te 
houden met het representeren van licht; de 
lichtinstallaties uit de late jaren vijftig en 
vroege jaren zestig van kunstenaars als 
Thomas Wilfred, Nicolas Schöffer, John 
Healey, Julio Le Parc, Jésus Rafael Soto en 
Gunther Uecker bestonden zelf  uit licht en 
beweging. De chronochromes van Soto of  de 
Kosmische Visionen van Uecker zijn als een 
vorm van ‘para-cinema’, een niet-filmische 
kunstvorm die niettemin aspiraties van het 
medium film nadrukkelijk bespeelt. Ook de 
Lichtballetten van Otto Piene werden door 
Gene Youngblood expliciet in de geschiede-
nis van de Expanded Cinema ingeschreven.25

Verheyen en De Vree waren vertrouwd met 
deze experimenten. Soto, Uecker en Piene 
namen deel aan de baanbrekende tentoon-

stelling Vision in Motion – Motion in Vision van 
G58 in 1959 in het Antwerpse Hessenhuis. 
Diverse vormen van monochrome schilder-
kunst werden er gecombineerd met kine-
tische kunst en lichtinstallaties. Essentieel 
kan in dit opzicht gezien worden als het ant-
woord van Verheyen op Vision in Motion – 
Motion in Vision, een tentoonstelling waar-
op zijn werk opvallend afwezig was.26 De 
film resoneert bovendien met de betrach-
tingen van diverse Zero-kunstenaars die in 
1959 ook in het Hessenhuis tentoonstel-
den. Het is geen toeval dat Essentieel op 3 
april 1964 in première ging in Galerie d in 
Frankfurt, een belangrijke ontmoetingsplek 
voor de Duitse tak van de Zero-beweging. 
De Vree droeg op de avond van de premi-
ère gedichten voor, van Pustjens werden 
ook Mijn Evanaaste (1963) en Adem (1962) 
vertoond, en Ivo Michiels zou voorlezen 
uit Het boek Alfa (1963), maar liet zich uit-
eindelijk verontschuldigen. De première 
werd georganiseerd ter gelegenheid van 
Dokumentation 6, Antwerpener Essentialisten 
– de enige tentoonstelling die Verheyens 
essentialisme in de titel vermeldt. 
 Met een spanning tussen flux en stasis 
appelleert Essentieel niet alleen aan de para-
doxale ‘vibration surplace, le mouvement 
stable’ van Verheyens essentialisme, maar 
ook aan de kinetisch-sculpturale experi-
menten van een Zero-kunstenaar als Soto, 
die geïnteresseerd was in de dematerialisa-
tie van objecten en in de wijze waarop grote 
monochrome kleurvlakken tot ruimtelijke 
installaties worden getransformeerd.27 In 
diens chronochromes lijken de beeldvlakken 
zich te verschuiven naarmate de kijker zich 
herpositioneert, en de waarneming wordt 
georganiseerd als een temporeel proces. Die 
vorm van beweging fascineerde ook een 
kunstenaar als Tinguely, die letterlijk bewe-
ging in sculpturale installaties incorporeer-
de. Verheyen betreurde dat de critici van 
de Vision in Motion-tentoonstelling in het 
Hessenhuis slechts het woord mouvement 
onthielden. ‘Zij werden waarschijnlijk geïn-
spireerd door de werken van Tinguely die ze 
zagen bewegen, maar die nochtans, langs 
de beweging om, statisch zijn,’ concludeer-
de hij in zijn ‘essentialistisch’ manifest.28 De 
voortdurende nadruk op verandering, pro-
ces en beweging in relatie tot stasis werd in 
1965 ook door De Vree onderstreept. Critici 
hadden Essentieel ‘met de essentialistische 
doeken van Verheyen verward’, hoewel de 
film op dubbele wijze voorbij de grenzen 
van de abstracte doeken gaat: voor het eerst 

kon Verheyen werkelijk beweging toevoe-
gen aan zijn kleurconcepties, terwijl de film 
ook ‘de metamorfose van perceptie’ volgt, 
en de toeschouwer tot getuige maakt van 
Verheyens verbeelding. Het is voor De Vree 
het uiteindelijke verschil tussen de schilde-
rijen en de film: kijken naar een doek van 
Verheyen is kijken naar het ‘eindproces van 
een (aards) visioen waarin de realia geheel 
zijn verdwenen’; kijken naar Essentieel is 
de door Verheyen ‘beleefde ervaring van de 
kleur’ aanschouwen.29
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ARNOLD HEUMAKERS

In sommige biografieën van William 
Wordsworth (1770-1850) komt John 
Constable (1776-1837) niet eens voor, 
en omgekeerd. De grootste Engelse land-
schapsdichter van zijn tijd en een van de 
twee grootste Engelse landschapsschilders 
(de ander was Turner) – het is net alsof  ze 
elkaar slechts rakelings zijn gepasseerd, 
zonder groet of  woord. Zo was het in werke-
lijkheid niet, dat wil zeggen niet helemaal. 
Ze hebben elkaar wel degelijk gekend, maar 
van frequent contact was geen sprake. Hoe 
vaak ze elkaar hebben ontmoet, weten we 
niet precies, vermoedelijk niet meer dan drie 
of  vier keer. 
 Het contact moet in eerste instantie zijn 
gegaan via hun beider weldoener Sir George 
Beaumont, groot kunstliefhebber en ver-
zamelaar, die mede aan de wieg stond van 
de in 1824 gestichte National Gallery. 
Wordsworth en Constable zijn elkaar vast wel 
eens tegengekomen in het Londense huis van 
de Beaumonts, al vond de eerste ontmoeting 
vermoedelijk plaats in 1806, toen Constable 
een tijdlang rondreisde in het Lake District, 
waar Wordsworth was geboren en het 
merendeel van zijn leven woonachtig bleef. 
Ook moet Wordsworth in de jaren 1830 een 
of  meer lezingen van Constable over land-
schapskunst hebben bijgewoond. Verder zijn 
er een paar brieven bewaard gebleven. Eén 
van Constable aan Wordsworth uit 1836, ter 
begeleiding van een boek met mezzotinten 
naar zijn landschapsschilderijen, vervaar-
digd door de graficus David Lucas, waarin hij 
hun pas gestorven vriend Beaumont memo-
reert en bekent via hem met Wordsworths 
poëzie in aanraking te zijn gekomen. En er 
zijn twee brieven van Wordsworth, verzon-
den na de dood van Constable: in de eerste 
zegt hij een bedrag toe voor de aanschaf  van 
een van diens schilderijen voor de National 
Gallery, in de tweede bedankt hij de doch-
ters van Constable voor de toezending van 
de door C.R. Leslie geschreven Memoirs van 
hun vader uit 1843. 
 Het afgelopen jaar kruisten hun wegen 
elkaar – postuum – in Nederland. In 2020 
kwam de eerste vertaling, van de hand van 
Jan Kuijper, uit van Wordsworths poëtische 
hoofdwerk The Prelude en in datzelfde jaar 
opende in Teylers Museum, voor het eerst in 
Nederland, een geheel aan Constables werk 
gewijde, en helaas door de coronapande-
mie ernstig verstoorde expositie.1 Een goede 
reden, ondanks het toeval van de coïnciden-
tie, om hun betrekkingen nader te bezien. 
Want tussen de dichter en de schilder lijkt 
een diepere overeenkomst te bestaan, een 
verborgen verwantschap of  congenialiteit, 
die zich nader laat benoemen.
 

Conservatisme en Revolutie

Om te beginnen waren zij uitgesproken 
Engelse kunstenaars, geen van beiden erg 
internationaal georiënteerd. Wordsworth 
voelde zich nauw verbonden met het Lake 
District, waar je zijn dichtregels nog altijd 
op theekopjes, koektrommels en keuken-
doeken kunt aantreffen in de toeristen-
winkels. Constable is niet goed los te zien 
van zijn geboortestreek Suffolk in Zuidoost 
Engeland, die tegenwoordig, maar eigen-
lijk ook al tijdens het leven van de schilder, 
bekendstaat als ‘Constable-country’. Einde-
loos heeft hij het gebied van de Stourvallei 
afgebeeld, net zoals Wordsworth het ene 
gedicht na het andere schreef  over wat hij 
allemaal tegenkwam op zijn wandelingen 
rondom Dove Cottage (Grasmere) en Rydal 
Mount, zijn twee belangrijkste woningen in 
het Lake District. Bij beide kunstenaars is 
ook een onmiskenbaar nationaal conserva-
tisme waarneembaar. Dat Constable in zijn 
mezzotinten-boek (English Landscape, 1833) 
uitgerekend een nationalistisch gedicht van 
Wordsworth koos als een van de motto’s (‘O 
England! dearer far than life is dear, / If  I for-
get thy prowess, never more / Be thy ungra-
teful son allowed to hear / Thy green leaves 
rustle, or thy torrents roar!’) mag in dit ver-
band veelzeggend heten.2 
 Constable was zijn leven lang een conser-
vatieve, aan zijn geboortegrond gehechte 
geest, maar Wordsworth niet. Bij hem was 

het nationale conservatisme de uitkomst 
van een opmerkelijke ontwikkeling, die 
begon met een warme sympathie voor de 
idealen van de Franse Revolutie. 
 Van Constable is bekend dat hij zijn vader-
land nooit heeft verlaten, zelfs de reis naar 
het Lake District beviel hem maar matig, 
omdat de bergen hem naar eigen zeggen 
‘neerslachtig’ maakten. Zijn ingrijpend-
ste verplaatsing moet die van Suffolk naar 
Londen, en later Hampstead en Brighton 
zijn geweest, waar hij carrière hoopte te 
maken als kunstenaar met schilderijen die 
voor een groot deel zijn geboortestreek tot 
onderwerp hadden. Wordsworth daar-
entegen reisde in 1790 samen met een 
vriend uit Cambridge, waar hij zonder veel 
enthousiasme een paar jaar studeerde, 
naar het continent, om in levenden lijve de 
Alpen te aanschouwen. De reis voerde door 
Frankrijk, dat zich precies een jaar voor zijn 
aankomst, op 14 juli 1790, in een wereld-
schokkende revolutie had gestort. Daarvan 
drong aanvankelijk niet al te veel door tot 
de jonge reiziger, zo lezen we in The Prelude. 
Hij keek ‘van een afstand’ toe, ‘hoorde, zag 
en voelde, werd wel geraakt, maar trok het 
[zich] niet aan’, bewegend in de vrolijke 
revolutionaire atmosfeer ‘zoals een vogel / 
doorheen de lucht beweegt, of  als een vis / 
met eigen zaken in zijn element’.3 
 Pas bij Wordsworths tweede verblijf  in 
Frankrijk, vanaf  de herfst van 1791, kwam 
daarin langzaam maar zeker verandering, 
toen hij in Orléans en vervolgens in Blois in 
een gezelschap van royalistische officieren 
belandde. Hun antirevolutionaire houding 
stuitte hem tegen de borst, want met monar-
chie en adel had hij niets op. Een andere 
officier, een edelman die zich juist tegen het 
Ancien Régime had gekeerd, wijdde hem in 
de revolutionaire principes in. Tegelijkertijd 
vond – buiten de strofen van The Prelude – 
een liefdesaffaire plaats met een Française 
genaamd Annette Vallon, waaruit een kind 
voortkwam. Maar toen dochter Caroline 
werd geboren, was Wordsworth alweer ver-
trokken uit Frankrijk, waar het voor een 
Engelsman niet meer veilig was gezien de 
almaar verslechterende verhouding tussen 
beide landen.
 Op de terugreis, najaar 1792, deed hij 
Parijs aan en uit The Prelude valt op te maken 
dat zijn sympathie toen de girondijnen gold, 
die weldra het onderspit zouden delven tegen 
Robespierre en diens jakobijnen. Terug in 
Engeland valt niettemin Wordsworths bijna 

jakobijns aandoend radicalisme op, getuige 
zijn reactie – in de vorm van een open brief  – 
in 1793 op een antirevolutionaire preek van 
de bisschop van Llandaff, waarin hij zich uit-
drukkelijk als ‘republikein’ afficheert en het 
revolutionaire geweld rechtvaardigt, inclu-
sief  de executie van Louis XVI. De brief  bleef  
ongepubliceerd, waarschijnlijk uit voorzich-
tigheid, maar in zijn eerste poëtische publi-
catie, An Evening Walk, eveneens uit 1793, 
liet hij zich wel degelijk positief  uit over de 
Franse ontwikkelingen, ondanks het feit 
dat tussen Frankrijk en Engeland inmiddels 
oorlog was uitgebroken, iets wat sympathie 
voor de Revolutie in eigen land verdacht 
maakte.
 Bij Constable vinden we niets van dit alles. 
Hij was hij zes jaar jonger dan Wordsworth, 
en toen hij volwassen werd, bleek van het 
aanvankelijke Britse enthousiasme voor de 
Franse Revolutie niet veel meer over te zijn. 
Het is de vraag of  hij überhaupt ontvan-
kelijk zou zijn geweest voor radicale poli-
tieke denkbeelden. Politiek interesseerde 
hem ook later nauwelijks, afgezien van een 
instinctieve, conservatieve gehechtheid aan 
zijn geboortestreek, waaraan hij naar eigen 
zeggen alles te danken had – ook als kun-
stenaar. Zijn ‘zorgeloze jeugd’ verbond hij 
met ‘alles wat er te vinden was op de oevers 
van de Stour’, en dat ‘heeft mij tot schilder 
gemaakt’, zou hij later schrijven.4

 

Reddende natuur

Ook Wordsworth presenteert zich in The 
Prelude uitdrukkelijk als een leerling van 
de natuur, in zijn geval de natuur van het 
Lake District; die had hem ‘opgevoed’ na het 
vroege overlijden van zijn beide ouders. Zijn 
moeder stierf  toen William zeven, zijn vader 
toen hij dertien was, al genoot hij daarnaast 
ook een – uitstekende – schoolopleiding in 
Hawkshead. Eind jaren 1790 zou de natuur 
hem opnieuw goede diensten bewijzen, 
nadat er een loyaliteitsconflict was ontstaan 
tussen Franse principes en Engelse roots, en 
nadat Robespierres ‘deugdzame’, maar o 
zo bloedige Terreur zijn vertrouwen in het 
heil van de Revolutie had aangetast. Een 
hernieuwde onderdompeling in de natuur 
bleek uitkomst te bieden. 
 De natuur redt, zo luidt de boodschap in 
The Prelude, zij het in combinatie met of  liever 
door tussenkomst van de poëzie. Wordsworth 
keert terug naar de ‘plekken van de tijd’ 

(spots of  time), de bijzondere momenten uit 
het verleden die ooit zijn band met de omrin-
gende natuur hadden doen ontstaan.5 Door 
ze als het ware opnieuw te beleven, door 
middel van de dichterlijke verbeelding, geven 
ze hem moed en kracht. Zo kon het idealis-
me dat hij aan de Franse Revolutie had ont-
leend zich verplaatsen naar de natuur en 
de poëzie, want – een niet onbelangrijk ver-
schil met Constable – bij Wordsworth voert 
de liefde voor de natuur niet naar een streek-
gebonden nationalisme, maar juist naar een 
algehele ‘liefde voor de mens’. De natuur 
brengt hem ertoe weer ‘met een broederlijk 
gevoel van liefde / te kijken naar pretentielo-
ze dingen, / stil op hun post in deze prachtige 
wereld’. En daardoor herstelt zich zijn liefde 
voor de mens, zij het met minder vertrouwen 
dan voorheen in ‘al te ambitieuze program-
ma’s’ – ‘Ik zocht het goede / in het vertrouwd 
gezicht van het leven, dáárop / bouwde ik 
mijn hoop op wat de toekomst brengt’.6

 Wordsworth begon in de winter van 
1798-99 tijdens een reis door Duitsland 
aan zijn grote autobiografische gedicht, 
dat pas veel later, in feite pas bij de postume 
publicatie in 1850, The Prelude ging heten. 
Hij voltooide de eerste versie in 1806. Zijn 
beide reisgenoten, zus Dorothy en vriend 
Samuel Taylor Coleridge, spelen er een 
belangrijke rol in. De aanwezigheid in zijn 
leven van Dorothy (‘zuster van mijn ziel’), 
na jaren van scheiding als gevolg van het 
overlijden van hun ouders, vergelijkt hij 
met ‘een tweede zon, die opkwam overdag’; 
en aan Coleridge wordt het hele gedicht, dat 
de genese van Wordsworths dichterschap 
verhaalt, in de jij-vorm verteld. Zonder hen, 
zo is de suggestie, was Wordsworth nooit 
de dichter geworden die hij aan het eind 
van The Prelude bleek te zijn. Dorothy heeft 
zichzelf  daarbij volledig weggecijferd, zich 
in alles dienstbaar getoond aan het talent 
van haar aanbeden broer. Tot op zekere 
hoogte gold hetzelfde voor Coleridge, met 
wie Wordsworth in 1797 innig bevriend 
was geraakt.7 Hij zag in zijn nieuwe vriend 
algauw de betere dichter, voorbestemd om 
ooit een groot alomvattend epos te schrij-
ven over ‘Nature, Man, and Society’, en sti-
muleerde hem waar hij kon. 
 Dat epos moest The Recluse gaan heten 
en was bestemd, aldus Coleridge in een 
brief, gedateerd 10 september 1799, aan 
Wordsworth, voor al degenen die ‘als gevolg 
van het complete echec van de Franse 
Revolutie alle hoop op de verbetering van 

Verborgen verwantschap: Wordsworth en Constable
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de mensheid hebben opgegeven en verzin-
ken in een welhaast epicuristisch egoïsme, 
dat zij eufemistisch vermommen als huise-
lijke gehechtheid (domestic attachment) en 
afkeer van visionaire filosofen.8 Het epos 
bleef  ongeschreven, afgezien van een kort 
fragment getiteld Home at Grasmere, en 
een in 1814 apart uitgegeven, lang frag-
ment genaamd The Excursion – en uiteraard 
The Prelude, dat had moeten fungeren als 
`voorportaal’, maar onbedoeld het hoofd-
gebouw werd. Beide vrienden schreven en 
publiceerden in 1798 wel de bundel Lyrical 
Ballads, die in de Engelse poëzie de roman-
tiek inluidde, ook al heette het toen nog 
niet zo, en die Wordsworth bij de herdruk 
in 1800 voorzag van een invloedrijk voor-
woord. Een voorwoord dat naar alle waar-
schijnlijkheid met meer dan oppervlakkige 
aandacht is gelezen door de toen 24-jarige 
Constable.9

Antimaniërisme

Van de door hem hogelijk, zij het niet kri-
tiekloos bewonderde Sir Joshua Reynolds 
had Constable in diens Discourses geleerd 
dat het voor een aankomende schilder van 
belang was om goed naar de dichters te 
luisteren, ‘opdat hij een poëtische geest zal 
indrinken en zijn voorraad ideeën zal ver-
groten’.10 Dat deed Constable, getuige de 
vele poëziecitaten in zijn correspondentie en 
in zijn reeds genoemde mezzotinten-boek. 
Net als Reynolds vond hij ook dat een schil-
der op zijn manier een ‘dichter’ moest zijn. 
Bij Reynolds stond deze ‘poëzie’ in het teken 
van de idealisering waarmee de imitatie van 
de natuur volgens hem gepaard diende te 
gaan, ten einde de gewenste great style tot 
stand te brengen. Constable had iets heel 
anders op het oog. Het ging hem allereerst 
om het gevoel: ‘sentiment or poetic feeling’, 
iets wat hij miste in de voorafgaande ‘mani-
eristische’ kunst. Daarmee bedoelde hij dat 
een kunstenaar om zijn vak in technische 
zin onder de knie te krijgen weliswaar moest 
leren van zijn grote voorgangers, maar dat 
hij nooit hun ‘manier’ mocht overnemen – 
die moest hij zelf  ontdekken in de natuur, 
dankzij het ‘poëtische gevoel’ waarmee hij 
haar tegemoet trad, bij voorkeur de ver-
trouwde natuur die hij door en door kende. 
Bijvoorbeeld omdat hij ermee was opge-
groeid, zoals Constable was opgegroeid met 
de natuur van zijn geboortestreek, al slaat 
kennis bij hem ook op wetenschappelij-
ke kennis. Schilderkunst was in zijn ogen 
‘wetenschappelijk zowel als poëtisch’; schil-
derijen beschouwde hij als (wetenschappe-
lijke) ‘experimenten’.11

 Constable concentreerde zich op land-
schapskunst. Hoewel hij eminente voorgan-
gers had, zoals Thomas Gainsborough, was 
dat in zijn tijd allerminst vanzelfsprekend. 
Ook bij iemand als Reynolds stond het his-
torische genre nog altijd het hoogst aange-
schreven. In zijn eigen schilderpraktijk en 
in de openbare lezingen die hij in de jaren 
1830 her en der gaf, heeft Constable zich 
sterk gemaakt voor het bestaansrecht van 
de landschapskunst als zelfstandig genre, 
dat zich in de loop van de tijd had ‘geëman-
cipeerd’ van de historieschilderkunst. In 
zijn lezingen liet hij zien hoe deze emancipa-
tie in haar werk was gegaan, hoe het histo-
rische, mythologische of  Bijbelse alibi gaan-
deweg was verdwenen en alleen nog het 
landschap zelf  was overgebleven, niet lan-
ger als achtergrond, maar als het eigenlijke 
onderwerp van het schilderij. Ondertussen 
schetste hij zo ook een beeld van zijn eigen, 
zelf  gekapte pad door de kunstgeschiedenis.
 Tot zijn grote voorbeelden rekende 
Constable, naast Titiaan, Nicolas Poussin 
en Claude Lorrain, met name Peter Paul 
Rubens en Rembrandt van Rijn, en in feite 
bijna de hele ‘Hollandse school’ van de 
zeventiende eeuw: Ruisdael, Van Ostade, 
Van der Velden en vele anderen. Hun ori-
ginaliteit, iets waaraan Constable groot 
belang hechtte, anders dreigde onvermijde-
lijk het gehate ‘maniërisme’, ontleenden zij 
aan het gegeven dat zij een hun welbeken-
de wereld uitbeeldden: de Hollandse schil-
ders waren ‘stay-at-home people’ geweest 
– net zoals hijzelf. Dat men hun vaak ‘poë-
tisch gevoel’ had ontzegd, kwam doordat 
zij doorgaans gewone, banale onderwerpen 
kozen, verstoken van het genoemde histo-
risch-religieuze alibi. Maar de ‘poëzie’ van 
een schilderij zit niet in de onderwerpskeu-
ze, aldus Constable, die zit in de behandeling 
van het onderwerp, in het ‘gevoel’ waarvan 

het schilderij getuigt: ‘Painting is but ano-
ther word for feeling.’12

 Met enig recht kun je Constable een ‘rea-
list’ noemen, zolang maar niet wordt verge-
ten dat ook de gevoelsmatige band van de 
schilder met wat hij schildert tot dit realis-
me behoort;13 en dat realisme in zijn geval 
geen klakkeloze imitatie van de natuur 
behelst, maar altijd een ‘creatie’, zelfs een 
creatie ‘uit niet’.14 Dat onderstreept nog 
eens de relatie tussen realisme en roman-
tiek, die we ook aantreffen bij een visionai-
re en tegelijk realistische romanschrijver 
als Balzac. En bij Constable gaat het niet 
alleen om een zeer persoonlijke band met 
zijn eigen geboortegrond, maar in meer 
algemene zin om een band tussen mens 
en natuur, die het strikt persoonlijke over-
stijgt. Of  zoals Constable het zelf  uitdrukt 
in zijn laatste lezing: ‘[…] de mens is de 
enige intellectuele bewoner van een uitge-
strekt natuurlijk landschap. Zijn natuur is 
verwant (congenial) aan de elementen van 
de planeet zelf, en hij kan niet anders dan 
sympathiseren met de trekken daarvan, de 
diverse aspecten ervan en de verschijnse-
len in alle omstandigheden.’ Constable ver-
gelijkt de mens zelfs met Adam, zoals deze 
door God in het paradijs was geplaatst. Met 
dit verschil dat het de huidige mens ‘in zijn 
minder volmaakte toestand’ heel wat meer 
moeite kost om de ‘perfectie’ van de natuur 
tot zich te laten doordringen, waardoor het 
effect ervan geringer uitpakt, maar, voegt 
Constable eraan toe, ‘dat zou niet zo moeten 
zijn’.15 De onuitgesproken suggestie hierbij 
is dat de landschapskunst daar iets aan zou 
kunnen verhelpen.
 De realistische originaliteit die Constable 
verdedigt en bepleit, komt er dus op neer dat 
de schilder via zijn persoonlijke band met 
het landschap het gewone en banale in de 
natuur – geen enkel verschijnsel is te min 
– door zijn ‘poëtische’ behandeling bijzon-
der en speciaal weet te maken, zozeer zelfs 
dat het iets paradijselijks kan worden. Het 
is niet moeilijk om hierin, maar dat geldt 
in wezen voor zijn hele kijk op de schilder-
kunst, een opvallende overeenkomst te zien 
met wat Wordsworth in 1800 voor de poë-
zie bepleit in het voorwoord bij de Lyrical 
Ballads.

Paradijselijk alternatief

In zijn Biographia Literaria (1817) schrijft 
Coleridge dat het plan was in Lyrical Ballads 
twee soorten poëzie op te nemen: gedich-
ten met ‘bovennatuurlijke’ elementen die 
als ‘reëel’ werden gepresenteerd, en gedich-
ten met onderwerpen uit het gewone leven, 
maar gezien door een ‘nadenkende en voe-
lende geest’. Van de eerste soort kwam uit-
eindelijk alleen ‘The Rime of  the Ancient 
Mariner’ in de bundel terecht, tegelijk 
Coleridges belangrijkste bijdrage. Bijna alle 
andere gedichten waren van de hand van 
Wordsworth en behoorden tot de tweede 
soort. Zij hadden tot doel, aldus Coleridge, 
‘de charme van het nieuwe te geven aan de 
dingen van alledag en een gevoel op te wek-
ken analoog aan het bovennatuurlijke, door 
de aandacht van de geest te wekken uit de 
lethargie van de gewoonte, en deze te rich-
ten op de lieflijkheid en de wonderen van de 
wereld om ons heen’.16 
 Coleridges woorden vormen een eloquen-
te echo van wat Wordsworth had geschre-
ven in het voorwoord van 1800 en ook 
al had aangeduid – heel beknopt – in de 
Advertisement van de eerste editie in 1798. 

Daar noemt Wordsworth, die het alleen over 
zíjn soort poëzie heeft, die gedichten ‘experi-
menten’, bedoeld om na te gaan in hoever-
re ‘de gesprekstaal van de midden- en lagere 
klassen geschikt is voor de doelen van het 
poëtisch genot’.17 Op deze manier verzette 
hij zich tegen de in zijn ogen al te gekunstel-
de, al te verheven poetic diction die in de loop 
van de achttiende eeuw de – neoclassicisti-
sche – poëzie was gaan domineren. In het 
voorwoord van 1800 wordt dit nader uitge-
werkt. Wordsworth wil gedichten schrijven 
in gewone mensentaal over gewone men-
sen en dingen, maar wel zo dat het gewo-
ne tegelijkertijd bijzonder wordt – dankzij 
‘een bepaalde kleuring door de verbeelding, 
waarbij doodgewone dingen van een onge-
bruikelijke kant (in an unusual aspect) wor-
den voorgesteld aan de geest’.18

 Het gewone bijzonder maken en het bij-
zondere gewoon (het doel van de eerste 
soort poëzie) – onwillekeurig herinnert 
het aan wat Friedrich von Hardenberg, 
beter bekend als Novalis, tezelfdertijd in 
Duitsland onder ‘romantiseren’ verstond. 
‘De wereld moet geromantiseerd worden’, 
luidt zijn misschien wel bekendste uit-
spraak. Hoe dat in zijn werk moest gaan, 
legt Novalis eveneens uit: ‘Doordat ik het 
alledaagse een hogere zin, het gewone een 
mysterieuze aanschijn, het bekende de 
waardigheid van het onbekende, het eindi-
ge een oneindige schijn geef, romantiseer ik 
het.’19 Wordsworth heeft deze tekst onmo-
gelijk kunnen lezen, want hij werd pas na 
1800 gepubliceerd, en tijdens zijn reis door 
Duitsland had hij, voor zover bekend, geen 
contact gehad met de dichters en denkers 
van de Frühromantik. Het zal de gedeelde 
‘tijdgeest’ zijn geweest, zoals William Hazlitt 
het later zou noemen in The Spirit of  the 
Age (1825), waarin hij Wordsworths geest 
typeert als ‘een zuiver emanatie van de tijd-
geest’ en over diens poëzie opmerkt dat deze 
‘deelheeft aan en gedragen wordt door de 
revolutionaire beweging van onze tijd: de 
politieke veranderingen van de dag vorm-
den het model waarnaar hij zijn dichterlijke 
experimenten ontwierp en uitvoerde’.20

 Wordsworths poëticaal programma zou 
je inderdaad een soort ‘democratisering’ 
van de poëzie kunnen noemen, zowel wat 
betreft de taal als het onderwerp. In het 
voorwoord verbindt hij een en ander expli-
ciet met het ‘nederige en landelijke leven’, 
want daar konden de ‘essentiële passies 
van het hart’ beter tot bloei komen dan in 
de grote steden met hun mondaine ‘ijdel-
heid’.21 Onmiskenbaar klinkt hier een typi-
sche cultuurkritiek mee à la Rousseau, die 
ook te beluisteren valt in The Prelude, wan-
neer Wordsworth zijn ervaringen in Londen 
oproept – juist het duizelingwekkende spek-
takel van de metropool maakte hem ervan 
bewust hoezeer hij een kind van de natuur 
was, opgegroeid in een ‘paradijs’, als ‘vrije 
mens, die arbeidt voor zichzelf, / die tijd, 
plaats, voorwerp kiest, die door behoefte, / 
voorkeuren, zorg, traditie wordt geleid…’22 
Het natuurlijke ‘paradijs’ biedt zo, evenals 
bij Rousseau, de mogelijkheid van een ander 
leven dan het grootsteedse bestaan, een heil-
zaam alternatief  voor de moderniteit.
 Iets soortgelijks vinden we bij Constable. 
Beide kunstenaars gebruikten termen als 
‘paradijs’ en ‘experiment’, en ze deelden het 
verlangen om gewone dingen bijzonder te 
maken door middel van ‘poëzie’, net als een 
afkeer van gekunsteldheid. Beiden legden 
de nadruk op het gevoel – voor Wordsworth 
is goede poëzie altijd ‘the spontaneous 
overflow of  powerful feelings’. Misschien 

vinden we zelfs voor Constables ‘eman-
cipatie’ van het landschap een pendant, 
namelijk in Wordsworths afkeer van ‘per-
sonificaties van abstracte ideeën’, oftewel 
allegorieën, die zich nu eenmaal moeilijk 
verdragen met zijn voorkeur voor alledaag-
se taal. Wordsworth: ‘Het was mijn wens de 
lezer in het gezelschap van vlees en bloed 
(flesh and blood) te houden’.23 
 Bij Constable ontbreekt alleen elke expli-
ciete connectie met de revolutionaire tijd-
geest, anders dan bij Wordsworth, die zijn 
vroegere revolutionaire idealen echter had 
verplaatst naar de natuur en de poëzie. 
Constable moet er desondanks, wellicht via 
de invloed van Wordsworths voorwoord, 
het nodige (onbewust) van hebben mee-
gekregen, wat de kracht van de tijdgeest 
toont, die zich lang niet altijd iets aantrekt 
van politieke voorkeuren. 
 Het ‘paradijselijke’ alternatief  voor de 
moderniteit staat bij Constable op zijn schil-
derijen. Het is al vaker opgemerkt dat hij 
zelden of  nooit de wilde natuur uitbeeldt. 
De landschappen die hij schildert zijn door-
gaans in cultuur gebracht. Wat we te zien 
krijgen is niet de natuur als zodanig, maar 
een schijnbaar vanzelfsprekende harmonie 
tussen mens en natuur – de verwantschap 
of  congenialiteit (waarover hij in zijn laatste 
lezing sprak) in vol bedrijf. Een rurale idyl-
le, die toch niets heeft van de ‘pastorale van 
de opera’ op de schilderijen (‘het toppunt 
van absurditeit’, aldus Constable) van de 
Franse rococoschilder François Boucher.24 
Constable schept een pastorale, bestaand 
uit oogstende landbouwers, weidend vee, 
een werkzame sluis of  watermolen, een 
door paarden voortgetrokken boerenwa-
gen die een riviertje oversteekt. De mensen 
zijn doorgaans niet meer dan vlekjes op het 
doek, volledig opgenomen in het landschap 
dat hen onder meer met een imponerende 
wolkenlucht omringt. Af  en toe wijst in de 
verte de toren van een gotische kerk naar 
omhoog, als tastbaar symbool van, aldus 
Constable in zijn mezzotinten-boek, ‘de 
macht en de glorie van onze Ecclesiastical 
Government’.25

 Bij Wordsworth neemt de cultus van de 
natuur de vorm aan van een heidens, in 
sommige opzichten spinozistisch aandoend 
pantheïsme, dat pas in een veel later stadi-
um meer christelijke trekken zal krijgen. Bij 
Constable is het daarentegen van meet af  
aan het officiële christelijke (anglicaanse) 
geloof  dat zorgt voor een ‘bezield verband’, 
waarin mensen, dieren, bomen, planten en 
dingen naadloos zijn opgenomen. 
 Ziedaar Constables conservatisme, gewor-
teld in een traditionele rurale wereld, waar-
uit alle ‘moderne’ smetten zorgvuldig zijn 
weggepoetst, alsof  er in Engeland nog geen 
Industriële Revolutie bestond. Het geeft zijn 
schilderijen, hoe vernieuwend ze op zichzelf  
ook waren, onwillekeurig een nostalgisch 
karakter. Voor zoiets als politieke verande-
ring was evenmin plaats in zijn denkwereld. 
Op de Reform Act van 1831, een moderni-
sering van het kiesstelsel, reageerde hij furi-
eus. De regering van het land zou in han-
den komen van ‘het tuig en uitschot van 
het volk, en de handlangers op aarde van 
de duivel, de activisten (agitators)’. Hij was 
bang dat de ‘radicalen ons allemaal zullen 
vermoorden & opeten’, en bekende alle poli-
tiek te haten en nooit een krant te lezen.26 
 Van zoveel blinde afkeer was bij 
Wordsworth geen sprake, ook al verzette hij 
zich eveneens tegen de Reform Act. Hij was 
steeds meer geworteld geraakt in het Lake 
District, waar hij sinds 1799 weer woon-
de, samen met zus Dorothy. In 1813 werd 
hij benoemd tot Distributor of  Stamps for the 
County of  Westmoreland, voorzien van een 
royaal salaris voor weinig werk. Ook in zijn 
geval zou je kunnen zeggen dat hij de voor-
keur gaf  aan een traditionele rurale wereld, 
waaruit hij de moderniteit liefst wegdacht, 
al stond dit een actief  sociaal sentiment 
nooit in de weg. Al in Lyrical Ballads toont 
Wordsworth zijn bekommernis om de ‘ver-
nederden en vertrapten’: er zijn meedogen-
de gedichten over een oude ‘zieke jager’, een 
‘krankzinnige moeder’, een ‘idiote jongen’ 
– een jongen met het syndroom van Down, 
zouden we nu zeggen. In The Prelude bekom-
mert de dichter zich om een afgepeigerde 
veteraan. Het zijn allemaal echte, concrete 
mensen, flesh and blood, geen gepersonifieer-
de abstracties of  allegorieën. Dat conserva-
tisme per definitie asociaal zou zijn, is een 
wijdverbreid misverstand dat niet door de 
geschiedenis wordt bevestigd. Wordsworth 
is slechts een van de getuigen à décharge. 

John Constable, Wivenhoe Park, 1816, National Gallery of  Art, Washington
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Zelfs zijn verzet tegen de Reform Act sloot 
sociale bekommernis niet uit. Een paar 
jaar later pleitte hij voor het behoud van de 
werklozensteun, die door een andere over-
heidsmaatregel dreigde te worden afge-
schaft. Hij weigerde alleen te geloven dat 
politieke modernisering de oplossing bood 
voor de reële noden van de mensen.27

 In zijn geval bestond de moderniteit die 
hij wantrouwde op den duur ook uit de toe-
risten, die steeds meer in groten getale naar 
het Lake District kwamen. Wordsworth ver-
afschuwde dat, maar zag in zijn ergernis 
over het hoofd dat hij hun aanwas zelf  had 
bevorderd met een veelgelezen Guide to the 
Lakes (1835), zijn enige bestseller. De oplos-
sing bleek uiteindelijk te zijn: natuurbehoud 
via de stichting van nationale parken, mede 
onder inspiratie van Wordsworths aanbe-
velingen.28 Een musealisering van het land-
schap dus, niet alleen op de schilderijen van 
Constable en in Wordsworths poëzie, maar 
nu ook in het echt.
 

Radicaal nieuw

Tegenwoordig bestaat er nog maar wei-
nig waardering voor de latere, conserva-
tieve Wordsworth. Zo betoogde Jonathan 
Bate onlangs dat diens dichterschap alleen 
maar achteruit was gekacheld na 1806. 
Toen had de dichter tijdens de kerstdagen 
aan Coleridge, Dorothy, zijn vrouw Mary 
Hutchinson en haar zuster Sarah de tekst 
van The Prelude voorgelezen, volgens Bate 
het symbolische hoogtepunt, waarop de 
afdaling volgde. Alles wat de moeite waard 
is in zijn oeuvre zou Wordsworth vóór die 
tijd hebben geschreven. Vandaar dat Bate 
zich in Radical Wordsworth (2020) concen-
treert op de eerste 36 jaar, terwijl hij de 
eropvolgende 44 jaar grotendeels negeert. 
Vreemd genoeg waren het toch die laatste 
44 jaar die Wordsworth eindelijk de waar-
dering bezorgden die kritiek en publiek 
hem tot dan toe hadden onthouden. Lyrical 
Ballads, nu hét manifest van de Engelse 
romantiek, kreeg voornamelijk negatieve 
recensies, en hetzelfde geldt voor de tweede-
lige bundel Poems in 1807. Pas na het door 
hedendaagse critici genoemde verval kwam 
de erkenning, onder meer in de vorm van 
enkele eredoctoraten en een pensioen van 
regeringswege. In 1843, zeven jaar vóór 
zijn dood, werd Wordsworth benoemd tot 
Poet Laureate.
 De late roem had Wordsworth gemeen 
met Constable, die pas in 1827 werd geko-
zen tot lid van de Royal Academy. Hij was 
toen de vijftig gepasseerd, terwijl zijn rivaal 
Turner op z’n vijfentwintigste al volledig lid 
was. Aan diens sublieme kunst gaf  men in 
Engeland bij aanvang van de negentien-
de eeuw de voorkeur boven het veel min-

der spectaculaire realisme van Constable. 
Bij zijn tijdgenoten wekten zijn schilderijen 
aanvankelijk vooral bevreemding. Ze weken 
ostentatief  af  van het nog altijd populaire 
historische genre, ze werden ‘onaf ’ geacht, 
men verbaasde zich over de witte vlokjes 
(‘Constable’s snow’) en vond de taferelen 
veelal te ‘regenachtig’ – van zijn collega 
Fuseli wordt verteld dat hij ooit een paraplu 
meenam om een schilderij van Constable te 
bekijken. 
 Het is waar dat Constable bepaald geen 
fijnschilder was, hij hanteerde soms liever 
het paletmes dan het penseel. Deze ogen-
schijnlijk grove, zij het wel buitengewoon 
trefzekere verfbehandeling paste bij zijn 
favoriete chiar’oscura-techniek, die hij met 
name in zijn mezzotinten-boek English 
Landscape verdedigt. Met deze onder meer 
van Rembrandt afgekeken techniek bracht 
Constable nuance aan in het landschap, 
ervan overtuigd dat elk moment van de dag 
en elk weertype hun eigen aanblik met zich 
meebrachten. Mede door oog te hebben voor 
de eindeloze variatie en diversiteit van een 
en hetzelfde landschap slaagde hij erin ook 
de meest gewone en banale kanten van de 
natuur om te toveren tot iets bijzonders. De 
afwisseling van licht en donker, de rijkdom 
van kleurschakeringen zou Coleridge in zijn 
Biografia Literaria de ‘poëzie van de natuur’ 
noemen.29 Daaraan zoveel mogelijk recht te 
doen, vormde de inzet van Constables realis-
me. Als een der eersten trok hij eropuit om 
olieverfschetsen in de open lucht te maken, 
het papier waarop hij werkte vastgeprikt in 
de deksel van zijn schilderkist. Pas later wer-
den ze benut als basis voor de grote, in het 
Londense atelier vervaardigde schilderijen 
die bestemd waren voor de verkoop en voor 
de tentoonstellingen van de Royal Academy. 
De olieverfschetsen, onder andere van enke-
le wolkenluchten, werden tijdens zijn leven 
buiten het zicht van het publiek gehouden.
 Hoewel deze schetsen tegenwoordig erg 
in de smaak vallen, ontbreekt ook de kritiek 
niet, zij het niet meer omdat men Constable 
vreemd vindt, maar juist omdat men het 
nieuwe van zijn aanpak niet meer herkent. 
Het is misschien ook net iets te vaak nage-
volgd, waardoor de magie afwezig blijft: het 
gewone blijkt niet meer in iets bijzonders 
te transformeren. En dan kan het gebeu-
ren dat Constable, naar aanleiding van de 
Teylers-expositie (De Witte Raaf nr. 208), 
‘een nogal saaie schilder’ wordt genoemd, 
van landschappen ‘even bedaagd en tuttig 
als slaapverwekkend’. 
 Dat was in ieder geval niet de mening 
van Géricault, Delacroix en diverse Franse 
critici, toen zij in 1824 met een aan-
tal van Constables schilderijen, waaron-
der het bekende The Hay Wain, oftewel 
De Hooiwagen, kennismaakten op de Parijse 
Salon van 1824. Zij zagen het nieuwe en 

vernieuwende van Constables kunst en 
waardeerden zijn originaliteit, die ons nu 
soms ontgaat. Delacroix bezocht de Salon 
zelfs twee keer, om de ‘Constables’ te bekij-
ken. Het gerucht gaat dat hij zijn Massacres 
de Scio onder invloed van The Hay Wain 
opnieuw zou hebben bewerkt, teneinde het 
beeld lumineuzer, minder somber te maken. 
In zijn recensie van de Salon was Stendhal 
vol lof  over de ‘paysages magnifiques’ van 
Constable, waarvan de ‘waarheid’ de Franse 
landschapskunst van bijvoorbeeld Watteau 
het nakijken gaf.30 Constable kreeg van 
koning Charles X een gouden medaille en 
zijn populariteit heeft de belangstelling 
in Frankrijk voor de landschapskunst en 
het openluchtschilderen niet weinig gesti-
muleerd. Zo gaf  Constable een onmisbare 
impuls aan de Barbizon-school en de latere 
impressionisten, die er net als hij op uit trok-
ken om te schilderen in de vrije natuur met 
een vergelijkbare ontvankelijkheid voor het 
voortdurend wisselende aanschijn van het 
landschap, al naargelang tijdstip en weers-
gesteldheid.
 Het heeft ongetwijfeld iets zeer ironisch 
dat uitgerekend een door en door Engelse 
schilder als Constable in Frankrijk zijn door-
braak beleefde, en daar de toekomst van de 
beeldende kunst beïnvloedde. Wat zou het 
mooi zijn geweest als we iets soortgelijks 
konden zeggen over Wordsworth. Maar nee, 
zover gaat de overeenkomst met Constable 
niet. De Franse romantici, die wegliepen 
met Walter Scott en Lord Byron, hebben 
Wordsworth voornamelijk genegeerd, met 
uitzondering van de criticus Sainte-Beuve, 
die in zijn schaarse poëzie inderdaad soms 
aan Wordsworth doet denken. Van serieuze 
invloed op de Franse romantische literatuur 
is evenwel geen sprake geweest. Hoogstens 
deelt Wordsworth in de roem die Constable 
toekomt als inspirator van de moderne 
Franse beeldende kunst, waarvoor de schil-
der, zoals ik heb proberen aan te tonen, 
putte uit het werk van de dichter. 
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Beeldende kunst
Drie Japanse fotografen. Het Maison Européenne de la 
Photographie (MEP) in Parijs wijdt een tentoonstelling aan 
de oeuvres van Shomei Tomatsu (1930-2012) en Daido 
Moriyama (1938), terwijl het Antwerpse FOMU scherpstelt 
op het werk van Issei Suda (1940-2019). In het MEP wordt 
het werk van Moriyama en Tomatsu echter nooit recht-
streeks met elkaar geconfronteerd. Met Tomatsu op de eer-
ste verdieping, en Moriyama op de tweede, lijkt het eerder 
om twee afzonderlijke expo’s te gaan.
 De drie Japanse fotografen zijn generatiegenoten, gebo-
ren voor of  aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, die 
hun oeuvre ontwikkelden in een land dat gebukt ging onder 
het trauma van de oorlog. Tomatsu is de enige die de ver-
woestingen door de atoombommen rechtstreeks in beeld 
brengt, in de publicaties Hiroshima, Nagasaki, Document 
(1961) en 11.02 Nagasaki (1966). Bij de andere twee foto-
grafen manifesteert die gruwelijke gebeurtenis zich in hun 
voorliefde voor zwart-witbeelden met harde, dramatische 
contrasten: een verwijzing naar de hellegloed waar het land 
tot twee keer toe in baadde.  
 De carrières van de drie fotografen beginnen opmerke-
lijk gelijkaardig. Ze zetten hun eerste stappen in het zog 
van avant-gardetheatergroepen. Zo sluit Issei Suda zich in 
1967 aan bij de experimentele theatergroep Tenjo Sajiki, 
waarvoor hij vier jaar lang als vaste fotograaf  alle voorstel-
lingen documenteert. De expositie in FOMU opent met een 
video van de groep tijdens een bezoek aan Amsterdam. Ook 
Shomei Tomatsu heeft een grote interesse in avant-garde-
bewegingen en legt de straatperformances van een groep 
neodadaïsten vast. In Japan. A Photo Theater uit 1968, het 
eerste boek dat Daido Moriyama publiceerde, is een groot 
deel gewijd aan een rondreizende avant-gardetheatergroep. 
Dergelijke theatergroepen vervulden een brugfunctie tus-
sen de oude, statige Japanse theatertraditie en de radicale 
vernieuwing van de Europese en Amerikaanse avant-gar-
des. Ze toonden de transformatie die de Japanse samenle-
ving onderging na de overgave en de daaropvolgende bezet-
ting door Amerikaanse troepen.
 Het werk van de drie fotografen kan begrepen worden in 
het licht van die maatschappelijke transformatie. Tomatsu 
begint vanaf  midden jaren vijftig als een haast klassieke 
straatfotograaf  die de subtiele verschuivingen in de kledij 
en het gedrag van mensen gadeslaat. In de tentoonstelling 
zijn foto’s te zien van gokkende mannen, strak in het pak, 
en wandelende vrouwen in westerse jurken, in een straat-
beeld waaruit de klassieke kimono langzaamaan verdwijnt. 
In de reeks Asphalt, begonnen in 1960, keert hij zijn came-
ra loodrecht naar beneden om de rommel vast te leggen die 
hij tijdens zijn zwerftochten door Tokio opmerkt: flesdoppen, 
sigarettenpeuken, propjes papier, plastic zakjes. Het zijn de 
materiële resten van een beginnende consumptiecultuur. 
Met die simpele maar radicale beweging naar beneden trans-
formeert de beschrijvende fotografische stijl van Tomatsu tot 
een meer abstracte benadering. Dat wordt ook zichtbaar in 
de geëxposeerde beelden van de gewelddadige studentenpro-
testen die hij eind jaren zestig maakte. In plaats van helder 
de confrontatie tussen de studenten en de politie te tonen, 
kiest Tomatsu voor een suggestieve aanpak. De onscherpe 
beelden tonen de (vaak nachtelijke) actie van een afstand. 
De demonstranten en de tegen hen ingezette politiemacht 
verschijnen hier als oplichtende fantomen die op een ondui-
delijke manier met elkaar verstrengeld zijn geraakt.
 Het geliefkoosde werkterrein van Tomatsu was Tokio, 
vooral de wijk Shinjuku, een gebied van nauwe straten en 
steegjes, zeg maar de onderbuik van de hoofdstad. Maar hij 
bezocht ook andere plekken in Japan, om vooral die plaat-
sen te fotograferen waar de impact van de Amerikaanse 
bezetting het duidelijkst zichtbaar was. Zo trekt hij in de 
late jaren zestig naar de prefectuur Okinawa, de thuisba-
sis van de Amerikaanse troepenmacht. De beelden die hij 
daar maakte, zouden later de basis vormen van zijn bekend-
ste boek: het in 2014 postuum uitgegeven Chewing Gum 
and Chocolate, waarin een beeld wordt geschetst van de 
wijze waarop de oorlog en de daaropvolgende bezetting de 
Japanse cultuur diepgaand hebben veranderd. Die transfor-
matie manifesteerde zich onder andere in de blikjes Coca-
Cola en Amerikaans bier die overal opdoken, en de kauw-
gom en chocolade die de Amerikaanse troepen gul deelden 
met de plaatselijke en verpauperde bevolking. Tomatsu’s 
houding ten aanzien van de sluipende amerikanisering 
was, zoals van vele landgenoten, ambivalent. Zijn scepsis 

kwam niet voort uit een nog onverteerd patriottisme, maar 
was het resultaat van de culturele en maatschappelijk ont-
wrichting die hij onder andere in Okinawa zag. 
  In 1961 reisde Daido Moriyama vanuit Osaka naar Tokio 
in de hoop te kunnen toetreden tot het avant-gardefotocol-
lectief  VIVO, dat in 1959 door Tomatsu was opgericht. Het 
collectief  bleek echter net te zijn ontbonden. Moriyama sloot 
vriendschap met Tomatsu, die altijd een leermeester zou 
blijven. In de vroege jaren zeventig werkten ze bijvoorbeeld 
nog nauw samen binnen de WORKSHOP Photography 
School. De twee delen een fascinatie voor Shinjuku met al 
haar bars en stripteasetenten, maar behandelen hetzelf-
de thema op een radicaal andere manier. Tomatsu blijft de 
gefascineerde, maar wat kiese, afstandelijke documentaire 
fotograaf, terwijl Moriyama met zijn onstabiele kadrering, 

fel flitslicht, harde contrasten en grove korrel alle fotografi-
sche registers opentrekt. Moriyama ageert snel en zit vaak 
akelig dicht op de huid van het onderwerp; hij produceert 
beelden die de kijker knock-out slaan. Zijn werkwijze is voor 
een groot deel debet aan de Amerikaanse straatfotogra-
fie (William Klein) en beeldende kunst (Andy Warhol). Zo 
opent de expositie in Parijs met zijn reeks Accident (1969), 
waarvoor hij zich liet inspireren door de Death and Disaster-
serie (1962-1965) van Warhol. Hergebruikte, bestaande 
opnames van verkeers- en andere ongevallen zijn opgebla-
zen tot reusachtige zwart-witzeefdrukken. Bij Moriyama 
geen documentaire precisie, maar rauwe en directe emotie.
 In 1972 publiceerde hij Farewell Photography, een honds-
brutaal boek waarmee hij zijn afscheid van fotografie aan-
kondigde. Na nauwelijks tien jaar leek Moriyama al op een 
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dood spoor aanbeland. Hij weigerde fotografie nog langer 
serieus te nemen. Farewell Photography is een provocatie, 
een botte aanval op het fotografische systeem. Technische 
perfectie sneuvelde als eerste. Hij stelt zijn negatieven aan 
alle mogelijke agressieve behandelingen bloot, bekrast ze, 
over- of  onderbelicht ze, giet er bijtende zuren over of  ver-
brandt ze gedeeltelijk. De resulterende, nauwelijks leesbare 
beelden stellen het op dat moment nog steeds vigerende rol-
model van de fotograaf  als ooggetuige in vraag. Fotografie 
is géén venster op de wereld en de fotograaf  géén journa-
list. De fotograaf  is iemand die een proces in gang zet waar 
het toeval heerst. Moriyama wil dat een situatie bepalend 
is voor het resultaat, dat daarom niet op voorhand vastligt. 
Fotograferen betekent niet langer nieuwe beelden maken, 
maar bewerken wat al voorhanden is.
 Na deze radicale en tegelijk destructieve vernieuwing, 
stelde zich de vraag: hoe nu verder? Het duurde tien jaar 
vooraleer Moriyama opnieuw een fotocamera ter hand 
zou nemen. Zijn stijl verandert niet wezenlijk: harde con-
trasten, hel flitslicht, grove korrel. Maar de kwantiteit 
wordt opgedreven. De vernietigingsdrang van Farewell 
Photography verandert in een onstuitbare productiedwang. 
Fotograferen, zo lijkt het wel, is een instinct geworden. 
Het procesmatige van de fotografische act vertaalt zich nu 
in een radicaaldemocratische werkwijze waarin alles tot 
onderwerp kan worden. Het leidt tot een waar spervuur van 
publicaties, vaak zelfs meerdere boeken per jaar. De boeken-
reeks Records, begonnen in 1972, en het best te begrijpen 
als een fotografisch dagboek, telt ondertussen 47 nummers. 
Maar Moriyama laat wel degelijk ook formele veranderin-
gen toe. Ongeveer een decennium geleden besloot hij ook 
in kleur te gaan werken; een tentoonstelling van zijn kleu-
renfotografie was in 2016 te zien in de Fondation Cartier. 
Verantwoordelijk hiervoor was de introductie van de digita-
le camera, die het mogelijk maakte om beelden in kleur op 
te nemen en later pas te beslissen om ze in kleur of  zwart-
wit af  te drukken. De kleurenbeelden in de laatste zaal van 
het MEP slagen er echter niet in om dezelfde fascinatie op 
te wekken als het werk in zwart-wit. De zwart-witfoto’s zijn 
spannend, filmisch en spreken tot de verbeelding. De kleu-
renfoto’s blijven daarentegen plat en banaal, ze kleven te 
zeer aan de werkelijkheid.
 Van de drie fotografen is Issei Suda het buitenbeentje. In 
tegenstelling tot de twee anderen koos hij, na zijn afscheid 
van theatergroep Tenjo Sajiki, niet voor de stedelijke bio-
toop, maar voor het platteland. Zijn aandacht richt zich 
minder op wat er verandert, maar juist op wat er nog rest 
van het traditionele Japan. Hij bezoekt kleine culture-
le festivals waar de folklore nog springlevend lijkt en trekt 
naar plekken die resoneren met de Japanse mythologie. 
FOMU toont bijvoorbeeld de reeks The Journey to Osorezan 
(2013), over een onherbergzame plek met een belangrijke 

spirituele betekenis. Suda gebruikt een middenformaatca-
mera met een vierkant negatief. Het vierkant is geen evi-
dent fotografisch formaat. Het heeft geen oriëntatie, werkt 
niet in de hoogte of  de breedte, legt geen parcours op aan 
de blik, maar vat alles in een steriel, doods kader. De gesti-
leerde poses van de acteurs en de strakke composities van 
de straatscènes versterken dit effect alleen maar. De opeen-
volging van deze stugge, gesloten beelden werkt al snel ver-
dovend. Alles zit onwrikbaar vast in dat onbuigzame for-
maat. Wat er ook wordt vastgelegd, het weigert tot leven te 
komen. Suda mag dan geïnteresseerd zijn in wat er nog rest 
van de Japanse traditie, zijn fotografische stijl maakt dui-
delijk dat wat hij vastlegt al voorbij is, gestold tot geschie-
denis, tot cliché. In zijn poging iets voor de eeuwigheid te 
bewaren, knijpt hij het (onbedoeld) dood. Slechts in de reeks 
The Mechanical Retina on my Fingertips (1990-1992) slaagt 
hij erin dat te omzeilen. Voor deze serie gebruikte hij een 
kleine, lichte Mimox-camera, die een rechthoekig negatief  
oplevert. In de snel gemaakte beelden mag de melancholie 
even wijken voor de luim van het leven.
 De drie tentoonstellingen samen geven de bezoeker een 
inkijkje in de rijke verscheidenheid – de verschillende foto-
grafische strategieën en temperamenten – van de naoorlogse 
Japanse fotografie. Doordat de exposities zich richten op het 
werk dat de fotografen in eigen land hebben gemaakt (van 
Moriyama wordt er zelfs geen enkel beeld getoond uit New 
York, Parijs of  de vele andere steden waar hij werkte), krijgt 
de bezoeker bovendien een beeld aangereikt van de lokale en 
woelige maatschappelijke en culturele context waarbinnen 
deze oeuvres gestalte kregen.  Steven Humblet

p Moriyama – Tomatsu. Tokyo, tot 24 oktober in Maison 
Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de Fourcy, Parijs; 
Issei Suda. My Japan, tot 3 oktober in FOMU, Waalsekaai 47, 
Antwerpen. 

Congoville. Ook in België werkt het koloniale verleden door 
in het heden, onderhuids en weinig opvallend, maar even-
goed concreet en duidelijk zichtbaar in het stedelijk land-
schap. In de denkbeeldige stad Congoville worden de mate-
riële en immateriële sporen van de beeldvorming, denk- en 
geheugenbeelden van deze veelgelaagde geschiedenis uitge-
diept. De impuls voor de tentoonstelling was historisch onder-
zoek naar de voormalige Koloniale Hogeschool Middelheim, 
die aan het gelijknamige museumpark grenst. Het museum 
werd opgericht toen de hogeschool, waar de toekomstige 
koloniale elite opgeleid werd, nog actief  was. Het gefundeer-
de zelfonderzoek naar dit koloniale en imperialistische verle-
den, waarvan de rijke catalogus met nieuwe kennisproductie 
eveneens blijk geeft, is een essentieel onderdeel van het stre-
ven naar dekolonisatie. Om die koloniale geschiedenis niet 

enkel te benaderen vanuit het eigen perspectief  werd gastcu-
rator en kunsthistoricus Sandrine Colard aangetrokken, spe-
cialist op het gebied van koloniale fotografie.
 In het museumpark vormt de notie van een verborgen 
palimpseststad Congoville het kader voor dertig werken 
waarin ‘sporen’ van het koloniale verleden worden onder-
zocht. De meesten van de vijftien kunstenaars zijn Afrikaans 
of  van Afrikaanse afkomst, of  anders staat de koloniale en 
postkoloniale geschiedenis van Congo en België sinds lang 
centraal in hun werk. Colard introduceert de flaneur, de 
archetypische figuur van de moderne metropool, als een 
tweede – zij het minder diepgaand – tentoonstellingscon-

Pascale Marthine Tayou, La Paix des Braves, 2019/2021 
© De kunstenaar & Galleria Continua, foto Léonard Pongo

Sammy Baloji, The Other Memorial, 2015 
© De kunstenaar, Sindika Dokolo Foundation & Imane Farès,  

foto Léonard Pongo
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cept: de bezoeker bewandelt Congoville via de flanerende 
ogen, lichamen en geesten van de kunstenaars. Hoewel 
die andere karakteristieke negentiende-eeuwse figuur, de 
detective, een doeltreffender zoeker van ‘sporen’ is, zouden 
diens wetenschappelijke deductiemethoden te eendimensi-
onaal zijn voor een verkenning van de vele met Congoville 
verbonden beelden, stemmen, herinneringen, misstan-
den, trauma’s, vooroordelen, machtsverhoudingen en ter-
reur – voor een deconstructie van de ‘geest’ van koloniale 
ideologieën en utopieën. Flaneurs laten zich drijven door de 
sporen die zij onderweg tegenkomen, ze laten het verleden 
spreken in plaats van dat ze het proberen te ontleden. 
  Een van de eerste werken is de sculptuur The Aesthetic 
Observer (2021) van Maurice Mbikayi. Deze goedgeklede 
‘esthetische observeerder’ (ongetwijfeld ook een verwijzing 
naar de internationale kunstbeschouwer) beziet de wereld 
vanuit zijn wereldbolhoofd door twee telelenzen, en natuur-
lijk door zijn smartphone. Zijn maatpak en hoge hoed uit 
computerklavieren verwijzen zowel naar elektronisch afval 
als naar de uit Centraal-Afrika afkomstige grondstoffen voor 
hedendaagse technologie. De figuur doet denken aan de 
Congolese sapeur/sapeuse uit de jaren zeventig en tachtig, een 
tegenhanger van de dandy-flaneur. Specifiek aan de sapeur/
sapeuse was dat de chique, modieuze uitdossing meestal in 
schril contrast stond met zijn of  haar armoedige afkomst. 
 Niettegenstaande de omzwervingen van de historische 
flaneur, wordt de bezoeker in het Middelheimpark aange-
spoord om een vast parcours te volgen. Dit zal vooral prak-
tisch zijn ingegeven, maar het leverde ook de mogelijkheid 
op om werken van eenzelfde kunstenaar inhoudelijk-rit-
misch te verdelen over de route, zoals de optimistische bijdra-
ge van Pascale Marthine Tayou waarmee de tentoonstelling 
opent en afsluit. Het park wordt betreden via zijn Le Chemin 
du Bonheur (2012): gezette keien van het bestaande pad zijn 
beschilderd met felle kleuren; het alternatieve pad dat ont-
staat, schetst, als aanzet, een gelukkigere toekomst. De ten-
toonstelling besluit met La Paix des Braves (2019/2021): een 
stapel straatstenen – een aantal aan één zijde fel beschilderd 
– waarop een witte vlag prijkt. Zoals in veel van de werken 
in Congoville is de symboliek manifest en historisch gelaagd. 
Straatstenen staan symbool voor protest en revolutie; de 
witte vlag is een internationaal vredessymbool.
 Een deel van het parcours leidt rechtstreeks de koloniale 
geschiedenis in. Een handvol propaganda- en nieuwsfilms 
uit de jaren dertig tot vijftig verspreid over de tentoonstel-
ling confronteert de bezoeker met flagrante koloniale reto-
riek. Langs de laan naar de voormalige Koloniale Hogeschool 
staat een vlaggenparade van aan elkaar genaaide jutezak-
ken van de hand van Ibrahim Mahama. Vroeger gebruikt 
om Ghanese cacao naar het Westen te vervoeren, verwijzen 
de zakken naar de mondiale welvaartskloof  die het gevolg is 
van koloniale en neokoloniale plundering. Ook de gevel van 
de Hogeschool, vandaag een gebouw van de Universiteit 
Antwerpen, is door Mahama bedekt met een lappendeken 
van donkere jutezakken, als verwijzing naar de gebrekkige 
aandacht voor de koloniale geschiedenis in het onderwijs in 
België (en elders). In de voormalige Hogeschool is de archief-
film Sous l’étoile d’or onderdeel van een bedachtzame installa-
tie van Pélagie Gbaguidi over racistische denkbeelden in het 
onderwijs. De film uit 1939 toont het reilen en zeilen binnen 
het opleidingsinstituut, waar kloeke jongemannen (nooit 
vrouwen) werden getraind in koloniaal denken en besturen, 
en in praktische vaardigheden als brand blussen, autorijden 
of  schieten. Het materiaal biedt een didactisch rappel van de 
historische achtergrond en ideologie die de werken in de ten-
toonstelling op veelal subtiele wijze bevragen, ‘bewandelen’ 
en herlezen – en daarmee pogen te ‘ontleren’.
 Een van de centrale dilemma’s aangaande de culture-
le geheugensporen van het koloniale verleden betreft de 

betekenis en plaats van het monument. Meerdere werken 
in Congoville thematiseren de problematiek van het visua-
liseren en herdenken van een gedeelde, meerstemmige en 
complexe geschiedenis. Zo completeert Sammy Baloji’s The 
Other Memorial (2015) een bestaande gedenkplaats voor 
gesneuvelde geallieerde soldaten in de Eerste Wereldoorlog, 
de Église du Sacré-Coeur de Cointe in Luik, met de namen 
van de omgekomen Congolese soldaten die in de kerk geen 
plek kregen; reflecteert Kapwani Kiwanga met de plant-
aardige triomfboog Flowers for Africa. Rwanda (2019) op de 
vraag welke verhalen wel of  niet in de geschiedenis wor-
den opgenomen; en maakte Hank Willis Thomas een beeld 
dat een monument naar Afrikaans perspectief  zou kun-
nen voorstellen: Justice, Peace, Work (Stolen Sword Punctum) 
(2019) zoomt in op de opgeheven arm van Ambroise 
Boimbo nadat hij op Onafhankelijkheidsdag de sabel van 
koning Boudewijn stal. 
 Ook de sporen die de Europese koloniale en imperialisti-
sche aanwezigheid in Afrika achterlieten, komen aan bod. 
Het werk van Ângela Ferreira richt zich op de utopische 
beloftes (en het failliet) van de modernistische architectuur 
in Congo, terwijl KinAct Collective en Maurice Mbikayi het 
westerse afval dat in Congo wordt gedumpt (elektronica, 
mechanica, rubber, kleding) hergebruiken en thematiseren. 
Baloji en Jean Katambayi gebruiken koper als nadrukkelijke 
referentie aan de (neo)koloniale en imperialistische exploita-
tie, plundering en dwangarbeid in de Katanga-mijnen.
 Congoville is een sterk concept voor een wandeling, of  
beter reis, langs een wirwar van (denk)beelden over en uit 
het koloniale verleden die de beeldvorming over Congo in 
Europa hebben bepaald. Deze beelden hebben vorm gekre-
gen ergens tussen verleden en heden, tussen België en 
Afrika, en bevinden zich vaak nog steeds in een ongrijpbaar 
tussengebied. De tentoonstelling laat zien dat een poëtische 
benadering recht kan doen aan de complexiteit van dit col-
lectieve onderbewustzijn. Merel van Tilburg

p Congoville. Hedendaagse kunstenaars bewandelen koloniale 
sporen, tot 3 oktober in Middelheimmuseum, Middelheim-
laan 61, Antwerpen.

Re-collect. Op de bovenste verdieping van het Fotomuseum 
Antwerpen is momenteel een collectiepresentatie te zien 
van de werken die het museum tussen 2010 en 2020 heeft 
aangekocht. Met een honderdtal foto’s van zo’n vijftig foto-
grafen is het een aardig gevulde tentoonstelling, met een 
breed scala aan historische en contemporaine fotopraktij-
ken en productiemethodes, van analoog tot digitaal en van 
stil tot bewegend beeld.
 De werken zijn niet chronologisch geordend, maar lij-
ken eerder associatief  gerangschikt. Toch kan er een zeke-
re lijn getrokken worden: wie het parcours volgt, ziet een 
eerste sequentie die lijkt scherp te stellen op wat (met het 
nodige voorbehoud) omschreven zou kunnen worden 
als ‘kunstfotografie’. De bezoeker ziet achtereenvolgens 
werken van contemporaine fotografen als Lucas Leffler, 
Sébastien Reuzé, Dirk Braeckman, Wim Wauman, een digi-
taal videowerk van David Claerbout en enkele figuren uit 
de Belgische historische avant-garde zoals Willy Kessels en 
Roger Kockaerts. Een tweede reeks presenteert nationa-
le en internationale fotografen die putten uit een lange en 
gevestigde documentaire traditie, zoals Edmond Fierlants, 
Harry Gruyaert, Cédric Gerbehaye, Gregory Halpern, Max 
Pinckers en Jan Rosseel. Een derde groep, ten slotte, bevat 
beelden met een uitgesproken sociaal-politieke lading, zoals 
die van Patrick Waterhouse, Jan Hoek, Nick Hannes, Gert 
Jochems, Bieke Depoorter en Zanele Muholi. Tussen deze 
gevestigde namen kan de bezoeker foto’s van verschillende 

Belgische amateurfotografen en enkele rariteiten aantref-
fen, van daguerreotypen tot historische Japanse fotogra-
fie, en zelfs een voorbeeld van procedurele fotografie. Zoals 
curator Tamara Berghmans stelt in de inleidende video: er 
is ‘voor elk wat wils’.
 Bij iedere fotograaf  hangt een summiere tekst die enige 
duiding van de beelden geeft, de fotograaf  in een bepaal-
de traditie plaatst en uitleg geeft over productiewijze of  
gebruikte techniek. Waar echter geen uitsluitsel over 
wordt gegeven, is waarom deze werken werden aange-
kocht. Nergens lezen we wat ze precies bijdragen, welke 
leemte ze invullen, welke nuance ze aanbrengen, of  welke 
nieuwe inzichten ze generen over de Belgische en/of  inter-
nationale fotogeschiedenis. Er worden enkele suggesties 
gegeven, maar echt duidelijk wordt het nooit. De tekst bij 
Reflecterende Bollen (1935) bijvoorbeeld, een beeld van 
Georges Woumans (1892-1983), kleermaker van beroep, 
leert ons dat hij een amateurfotograaf  was die verschillen-
de stijlen hanteerde (welke wordt niet nader toegelicht), 
dat hij vooral actief  was tussen 1924 en 1950, lid was van 
verschillende fotografieverenigingen zoals de Fotografische 
Kring Iris (de Gentse afdeling van de Association belge de 
photographie) en meerdere prijzen won. Maar dus geen 
antwoord op de vraag waarom de foto’s van Woumans 
nu precies zijn opgenomen in de collectie. Was het omdat 
ze van een uitzonderlijke kwaliteit getuigen; een typevoor-
beeld zijn van wat een amateurfotograaf  uit die periode zoal 
produceerde; Woumans tot een fotovereniging behoorde 
waarvan het museum nog niet veel beelden bezat; of  omdat 
sommige beelden (zoals Reflecterende Bolllen) illustreren hoe 
het fotografisch modernisme ook in amateurkringen werd 
beoefend? 
 Wie het tentoonstellingsparcours van het Fotomuseum 
de afgelopen tien jaar heeft gevolgd, merkt ook nog iets 
anders op. Zoals de curatoren zelf  al aangeven in de intro-
ductievideo, komen bijna alle hedendaagse werken uit de 
tentoonstellingen die het FOMU het afgelopen decennium 
organiseerde. De enige uitzondering zijn de twee reeksen 
van Dirk Braeckman die aangekocht werden om een beter 
beeld te kunnen geven van zijn totale oeuvre. Het afstem-
men van het collectiebeleid op het expobeleid is op zich niet 
problematisch: het is logisch dat een collectie inzicht biedt 
in de werking van het museum en dat ze bevat wat het ooit 
belangrijk genoeg vond om te presenteren. Toch schuilt 
hier ook een gevaar in: het museum is beperkt in het aantal 
exposities dat het jaarlijks kan organiseren. En dus kan men 
zich de vraag stellen of  de collectie werkelijk representatief  
is voor de hedendaagse ontwikkelingen binnen het ruime 
veld van de fotografie. 
 Re-collect toont dat het museum, vooral wat betreft het 
hedendaagse luik, op veilig speelt, met veel gevestigde en 
voorspelbare namen. Wel een beeld van de trendy Zuid-
Afrikaanse Zanele Muholi bijvoorbeeld, maar niet van de 
minder bekende maar fotografisch veel interessantere Afro-
Amerikaan Paul Mpagi Sepuya. Het museum pikt op wat 
reeds gekend is, en maakt geen eigenzinnige, dwarse keu-
zes die de collectie reliëf  zouden kunnen geven. Dat meer 
gedurfde praktijken, waar fotografie aanschurkt tegen 
andere disciplines, waar er lustig op los wordt geëxperimen-
teerd, waar de conventies van het medium uitgedaagd en 
verlegd worden, structureel minder aandacht krijgen, ver-
sterkt deze indruk nog. Alleen al binnen de Belgische con-
text, blijft het vreemd dat er van fotografen/kunstenaars als 
Benoît Platéus, Marc De Blieck, Sine Van Menxel of  Aglaia 
Konrad niets terug te vinden is. Wat zegt deze collectiepre-
sentatie over de instelling die het FOMU wenst te zijn? Wat 

Ibrahim Mahama, Dokpeda 2012-2021, 2021 
© De kunstenaar & White Cube, Londen, foto Léonard Pongo

Dirk Braeckman, B.O.-D.F.-17, 2017 
© Dirk Braeckman / Collectie FOMU
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GALERIE ONRUST
t/m 25/09

‘Druksels’ van Felix Droese en  
een aantal schilderijen van Arnulf Rainer

16/10–20/11

OREL BOREL
Derk Thijs

SLEWE
t/m 02/10

BRAINWAVE, GROEPSTENTOONSTELLING
09/10–13/11

ALPHABET & MELODY
Lon Pennock

EENWERK
t/m 09/10

LIFE-SIZE AND LARGER
Karel Appel, a series of object-paintings and  
life-size polaroid paintings. The occasion is  
his 100th birthday this year

16/10–20/11

THE PLAY
Helen Frik, sets, scripts, relics

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 16/10

P. STRUYCKEN
Afstemming

30/10–18/12

JAKUP FERRI
14/11–21/11

PAN AMSTERDAM

GALERIE VAN GELDER
t/m 13/10

YOU’RE RIGHT!
Jaap Kroneman 
schilderijen

16/10–20/11 
Opening: 16/10, 17:00–19:00

ALL AND NOTHING
François Dey 
with works of others

GALERIE RON MANDOS
t/m 17/10

LESSONS OF THE HOUR
Isaac Julien 

THE MERCHANT HOUSE
t/m 31/10 
In samenwerking met Amsterdam Art

TMH @ CAPITAL C: AMSTEL / BRIDGE / DELIRIUM
Sylvie Bonnot & Zhu Hong

t/m 21/11

KOKOU FERDINAND MAKOUVIA: OF THE EARTH
Kokou Ferdinand Makouvia

Nieuwe tentoonstelling en boekpresentatie

ANDRÉ DE JONG: ACTS OF DRAWING
André de Jong

 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 
wo–za: 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  

wo–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

Planciusstraat 7  
020.420.22.19 

do–za: 13:00–18:00 
(en iedere dag op afspraak)  

www.galerieonrust.nl 

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
wo–za: 13:00–18:00 
(enkel op afspraak  

max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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wordt in het centrum geplaatst en wat weggezet als niche, 
en dus blijkbaar niet het verzamelen waard? Dat voor het 
enige inhoudelijke criterium voor de aankoop van nieuw 
werk wordt verwezen naar de eventuele sociaal-maat-
schappelijke betekenis ervan, suggereert dat het museum 
fotografie nog altijd eerder klassiek interpreteert als een bij 
uitstek documentair medium. Het verklaart wellicht ook de 
aarzeling om jong, experimenteel en grensverleggend werk 
aan te kopen.  Steven Humblet

p Re-collect. Het FOMU verzamelt 2010-2020, tot 7 novem-
ber in FOMU, Waalsekaai 47, Antwerpen. 

Crime Scenes. De betekenis van een beeld is vaak onlos-
makelijk van wat de blik als eerste ziet, en van hoe verschil-
lende elementen bijeen worden gebracht. Soms is er spra-
ke van sterk gecodeerde betekenissen die een specifieke 
leesrichting vergen, maar de meeste beelden kunnen van-
uit ontelbare posities binnengetreden worden. Een beeld is 
een eerder poreus universum dat gelezen kan worden van 
de achtergrond naar de voorgrond, van de algemene struc-
tuur naar een detail en omgekeerd.
 Crime Scenes in het Vandenhove paviljoen in Gent was 
een interessante oefening in de ontcijfering van interieur-
beelden en hun gelaagde structuur. De tentoonstelling 
bevatte voornamelijk originele foto’s en plattegronden uit 
het Rijksarchief  van misdaadscènes in de provincies Oost-
Vlaanderen en Antwerpen in de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw. De beelden zijn technisch gezien ontzettend 
scherp en er werd soms gewerkt met het DeOldify compu-
terprogramma dat zwart-witfoto’s in een gekleurde versie 
verandert. In de rijk geïllustreerde catalogus werden sterk 
beargumenteerde essays over deze bronnen en hun inter-
pretatie bijeengebracht.
 Curator Marjan Sterckx gebruikt de beelden, oorspronke-
lijk bedoeld om de sporen van een misdaad te documente-
ren bij het gerechtelijk onderzoek, op een fascinerende en 
ingenieuze manier om de verder weinig gedocumenteerde 
interieurs in verschillende bevolkingslagen te onderzoeken. 
Het interieur uit het interbellum is welbekend in architec-
turale studies, maar het gaat meestal over interieurs van de 
hogere sociale klassen of  van architecten die hun werk in 
beeld hebben vastgelegd. Interessant vanuit architectuur-
historisch standpunt is hoe gemêleerd en ongekunsteld dit 
decor van het Vlaamse dagelijkse leven was. De tentoonstel-
ling bood een systematisch overzicht van bronnen (woon-
tijdschriften, catalogi en stalen) die de toenmalige markt 
voor interieurinrichting tonen. Maar in tegenstelling tot 
de voorbeelden die daarin te vinden zijn, werden de interi-
eurs van de misdaadscènes, van vooral de lagere en de mid-
denklasse, eerder ‘ingevuld’ dan ‘ingericht’. Waar sommige 
meubilaire opstellingen scenografieën van het leven moge-
lijk kunnen maken, zoals beoogd werd in de modernisti-
sche inrichtingen, waar alles één organisch geheel vorm-
de, bestaan de interieurs in Crime Scenes uit een heterogeen 
vocabularium van losstaande en willekeurige stukken, zon-
der blijk te geven van stilistisch inzicht. Ze zijn duidelijk niet 
geconcipieerd om een architecturaal ontwerp te mediëren, 
als één samenhangend geheel, en niet bedoeld om gezien 
te worden, maar gewoonweg een aan elkaar gepuzzel-
de levensgang. De interieurs moesten eerst en vooral voor 
hun bewoners ‘werken’; de esthetische waarde is onderge-
schikt aan de gebruikswaarde. Wat we voorbij het manifes-
te niveau van het beeld zien, is het vaak mistroostige alle-
gaartje waarin mensen leefden. Een badkamer met slechts 
een warmwaterketel, een keuken waarin oude meubels 
naast enkele nieuwere aankopen staan, een onopgemaakt 
bed, een berenvel op de vloer en stoelen die we herkennen 

uit een van de catalogi. Er werd geleefd in deze interieurs, er 
heerst spontaneïteit.
 Het forensische onderzoek en het alledaagse interieur zijn 
eerder door andere auteurs onderzocht (Sterckx geeft een 
helder overzicht in de catalogustekst). Luc Sante’s Evidence 
(1992), bijvoorbeeld, bundelde een serie bewijsfoto’s geno-
men door het New Yorkse politiedepartement tussen 1914 
en 1918. Sante concentreerde zich echter voornamelijk op de 
misdaad en de vermoorde personen die naar voren kwamen 
in het bewijsmateriaal. Relevant is ook het fotografisch essay 
‘Intérieurs’ (1981) van François Hers en Sophie Ristelhueber 
over de Waalse sociale huisvestiging sinds 1945. En Jérémie 
Cerman deed onderzoek naar art-nouveaubehangpapier op 
basis van misdaadfoto’s uit circa 1900. 
 De originaliteit van Crime Scenes lag in de transpositie van de 
waarnemende blik: de misdaadscène wordt een gelegenheid 
om het doorsnee architecturale interieur te begrijpen. De focus 
van de beelden is in eerste instantie gericht op het registreren 
van het delict, maar de toeschouwer wordt aangespoord om 
abstractie te maken van de gerechtelijke gegevens die op de 
foto’s zijn genoteerd (de positie van een lijk, de aangeduide 
kogels…) en andere sporen die blijk geven van een gewelddadig 
delict, terwijl de inrichting (de meubels, kandelabers, tapijten 
enzovoorts) naar de voorgrond treedt als de scenografie van 
het dagelijkse leven. Het interieur is zowel ‘getuige’ als object 
van architecturaal onderzoek. De tentoonstelling maakt de 
blik gevoelig voor informatie op een latent niveau, zodat het 
interieur kan worden gelezen als een manier van leven.

 Dat de beelden niet gemaakt zijn met de bedoeling te 
worden tentoongesteld, maakt dat ze tegelijkertijd met een 
voyeuristische geladenheid worden bekeken. Het blijft tel-
kens een uitdaging om voorbij het forensisch aspect te kijken; 
in hoeverre is het wel mogelijk om dergelijke voorstellingen 
los van de misdaad te beschouwen? Gaat die achterliggen-
de kennis niet ook de sfeer van het interieur bepalen? Het is 
de continue verschuiving van perspectief, die de unieke gave 
van de kunsthistoricus lijkt te onderstrepen: om de blik niet 
enkel te laten bepalen door het weten, maar ook het object te 
laten spreken; om niet alleen naar de sporen van het brute 
geweld te kijken, maar evengoed naar de kleurrijke patronen 
van een vloer. De curator is erin geslaagd om deze verschui-
ving overtuigend te ensceneren.  Vlad Ionescu

p Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de foren-
sische fotografie liep van 20 mei tot 10 juli in Vandenhove, 
Rozier 1, Gent. 

Margaret Kilgallen. that’s where the beauty is. Een 
jonge vrouw op een oude wielrenfiets stapt af  voor de eta-
lage van een zieltogende winkel in een Amerikaanse bin-
nenstad. Ze kijkt omhoog naar de handgeschilderde belet-
tering op de gevel en legt de wantrouwige eigenaar uit dat 
het haar om die letters is te doen: ‘Ik ben een kunstenaar, 
ik vind dat mooi, moet u weten.’ De scène is te zien in een 
korte reportage uit 2001, deel van de reeks Art 21 (Art in 
the Twenty-First Century) van de Amerikaanse publieke 
omroep. Het is een profiel van Margaret Kilgallen en haar 
echtgenoot Barry McGee, twee straatkunstenaars die zijn 
doorgebroken in de reguliere kunstwereld. Ze leggen uit dat 
graffiti niet schadelijk is: een beetje verf  volstaat om zo’n 
nacht werk over te schilderen. Mensen zouden er beter aan 
doen zich kwaad te maken over de vloed van billboards die 
zowel het landschap als de geest vervuilen. 
 Kilgallen en McGee toonden hun werk in galeries en 
musea, maar hadden daar dubbele gevoelens bij. Dergelijke 
instituten waren nodig wilden ze wat geld met hun kunst 
verdienen, maar het was een wereld van ons kent ons, 
waardoor je ‘de wereld buiten’ makkelijk vergat. Nu, twin-
tig jaar na die reportage, uit het jaar waarin Kilgallen op 
33-jarige leeftijd zou komen te overlijden, is haar werk 
voor het eerst in een Nederlands museum te zien. Het 
Bonnefantenmuseum presenteert een oeuvreoverzicht dat 
eerder al in Aspen en Cleveland werd getoond. Een keurig 
verzorgd tekstboekje leidt de bezoeker door een tiental zalen 
die chronologisch en thematisch zijn geordend. Zaalteksten 
en titels van werken ontbreken op de wanden, wat soms 
even puzzelen is. Veel levert dat zoekwerk overigens niet op, 
omdat verreweg de meeste werken titelloos zijn. 
 Kilgallen studeerde onder meer grafiek en verdiende een 
tijd de kost in het restauratieatelier van de bibliotheek van 
San Francisco, waar ze de Japanse prentkunst ontdekte, 
maar ook zeventiende-eeuwse illustraties en de kunst van 
de Native Americans. Ze werkte met een beperkt kleurenpa-
let van met name oker, bloedrood en blauwgroen, waarmee 
ze terugkerende vormen en de eigen belettering inkleurde. 
Steeds opnieuw oefende ze op een paar gestifte lippen, kap-
sels van vrouwen, gestileerde bomen en stoïsche surfers. Ze 
verbeeldde een Californische werkelijkheid ontdaan van de 
lelijke moderniteit, die toch ook niet gelukzalig kan wor-
den genoemd. Meestal schilderde ze op robuust materiaal 
dat voor een habbekrats te krijgen viel: pakpapier, karton, 
metaal, multiplex.
 De inrichting van de tentoonstelling is klassiek. Het werk 
hangt alleen of  in ensembles aan de wand. In vitrinekasten 
liggen objecten die inkijk moeten geven in Kilgallens artis-
tieke achtergrond en ontwikkeling: koperen etsplaten, kiek-
jes van de kunstenaar, uitnodigingen voor tentoonstellin-

‘Zaak 11’: Jozef  De Kimpe (Laboratorium voor gerechtelijke fotografie  
bij het parket te Gent), interieurzicht van de ‘beste kamer’ in een rijwoonst 

te Gent, 1935 
Rijksarchief  Gent, Hof  van Assisen Oost-Vlaanderen, nr. 917,  

dossier nr. 8364: Zaak M.J.C.

du 25 septembre 
au 19 décembre

van 25 september 
tot 19 december 2021
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gen, de kaft van haar schetsboek. De verstrekte informatie 
is summier. Bij beschilderde skateboardplanken worden bij-
voorbeeld louter vier namen (van de eigenaars?) vermeld, 
en blijft het raden hoe het werk tot stand kwam. 
 In de laatste, grootste zaal hangen de qua formaat groot-
ste werken, uit de jaren 2000 en 2001, toen Kilgallen 
gevraagd werd museale ruimtes te vullen. De installatie 
Main Drag (2001) beslaat twee metershoge wanden met 
een amalgaam van wandschilderingen, doeken en panelen, 
die als decor fungeren voor beschilderde, gestapelde hou-
ten dozen. Je kunt er tijdelijke onderkomens voor daklozen 
in zien, of  vrolijke strandhuisjes. Het is een droomachtig, 
Californisch landschap vol woorden en muren, badend in 
de avondzon. Recht ertegenover hangt een metersgroot 
beschilderd canvas, een werk zonder titel, met overwegend 
warmrode, gele en oranje tinten. We zien een ernstig kij-
kende man, zijn blik recht vooruit, met een vrouw die haar 
arm over zijn schouder heeft gelegd maar wegkijkt, naar 
iets of  iemand buiten beeld. Er gaat een onbestemde nos-
talgie van dit werk uit – dat evengoed uit de jaren vijftig, of  
zelfs de jaren dertig zou kunnen komen. 
 Kilgallen zette zich af  tegen een hypermoderne wereld 
waarin de computer en het beeldscherm allesbepalend zijn 
geworden. Als kunstenaar kwam ze in het San Francisco 
van de jaren negentig tot wasdom, een paar jaar voor de 
zogeheten sociale netwerken hun opmars begonnen. In 
haar werk probeerde ze de menselijke maat terug te vin-
den, in een nadrukkelijk analoog universum. Niettemin 
laat Thats’s Where the Beauty Is een wat steriele indruk ach-
ter. Wellicht is dat onontkoombaar bij de canonisering van 
dergelijke ‘straatkunst’. Aan (jonge) bezoekers wordt in 
een klein zaaltje de mogelijkheid geboden met kleurpotlo-
den zelf  een tag te zetten op de daartoe geprepareerde wan-
den. Het grafiet van de kleurpotloden hecht niet goed aan 
de ondergrond, wat tot vormeloos gekras leidt, als op een 
gevangeniswand.  
 Maar ook de tentoonstelling zelf  zet de bezoeker op een 
afstand. Amerikanen zien bij termen als West Coast en hobo 
(rondtrekkende arbeider, vagebond) meteen allerlei beel-
den voor zich, voor iemand uit de Lage Landen ligt dat 
minder voor de hand. Bovengenoemde reportage uit Art 21 
wordt niet ondertiteld, wat vooral een probleem vormt bij 
de binnensmonds sprekende McGee. De biografische infor-
matie is bovendien wel erg karig, waarschijnlijk ook op 
verzoek van de betrokken erven (McGee). Een afbeelding 
(acryl op hout) van twee surfers, een man en vrouw, elk op 
een eigen plank, hand in hand, is op zich al aandoenlijk – 
maar het is toch relevant te weten dat dat plaatje gebruikt 
werd voor de uitnodiging van het huwelijk van Kilgallen en 
McGee? De bezoeker moet de Amerikaanse catalogus lezen 
om dat te achterhalen. Over de doodsoorzaak van Kilgallen 
wordt niets gezegd. Het internet leert dat ze stierf  aan de 

gevolgen van borstkanker, nadat ze aanvankelijk chemo-
therapie had geweigerd uit angst haar zwangerschap te 
schaden. Drie maanden voor haar dood beviel ze van een 
dochter, Asha. 
 Conservator Courtenay Finn, eerst werkzaam in Aspen, 
nu in Cleveland, heeft Kilgallen de kunstwereld binnenge-
haald door haar specifieke esthetiek te belichten: het met 
de hand schilderen van de nooit helemaal perfecte vorm. 
Verder wijst ze op de sterke rol die Kilgallen vrouwen toe-
bedeelde. Dat laatste aspect neigt naar plichtmatige identi-
teitspolitiek. Zo bijzonder was het toch niet voor een vrouw 
om in de jaren negentig op een surfplank te staan? Als er 
een politieke context gegeven moet worden, lag het dan 
niet meer voor de hand om over de hipsterbeweging uit te 
weiden? 
 Marc Greif  schreef  in 2010, in een terugblik op de jaren 
nul, dat de zogeheten hipster voortkwam uit de alternatie-
ve jeugdcultuur van de jaren negentig en gekenmerkt werd 
door een afkeer van consumentisme. Later werd die rebel-
se subcultuur steeds meer onderdeel van de lifestyle van de 
dominante klasse, met steeds duurdere racefietsen, snobis-
tische koffie en draagbare computers. De kunst speelde toen 
al geen enkele rol meer, smaalde Greif, behalve misschien 
de tatoeagekunst, waarmee een complete (voornamelijk 
witte) generatie zich tooide. Dat is precies de hindernis 
om Kilgallens werk als kunst te ervaren – als een alterna-
tieve manier om de wereld te zien. Soortgelijke illustraties 
komen ons inmiddels al te bekend voor van koffiemokken en 
T-shirts. Daniël Rovers

p Margaret Kilgallen. that’s where the beauty is, tot 7 november 
in het Bonnefanten, Avenue Ceramique 250, Maastricht.

Positions #6. Bodywork. Al enkele seizoenen organiseert 
het Van Abbemuseum Positions: een expositiereeks die tel-
kens vijf  kunstenaars bij elkaar brengt. De editie van dit 
jaar staat in het teken van het menselijk lichaam en heeft 
als (meerduidige) titel Bodywork. De uitgenodigde kunste-
naars verkennen het spanningsveld tussen het menselijk 
lichaam en arbeid, en benadrukken met name de ethische 
vragen die dat oproept. Althans, dat is de belofte; niet alle 
kunstenaars hebben echter zo’n duidelijke of  expliciete 
focus op het lichaam en/of  arbeid. 
 De expositie opent met The Doors (2019) van Zach Blas. 
Boven een hoogpolig tapijt hangt een zestal schermen 
waarop pulserende metatronvormen worden geprojec-
teerd. Een dozijn kamerplanten, die niet zouden misstaan 
in een ontvangstruimte op de Zuidas, hongeren in het don-
ker naar fotosynthese. In het midden staat, badend in groen 
neonlicht, een vitrine gevuld met stimulerende middelen. 
Blas’ kantoortuin on speed is een respons op de bedrijfscul-
tuur in Silicon Valley, waar het inmiddels gebruikelijk is om 
geestverruimende middelen te slikken om harder en meer 
te kunnen werken. De psychedelische beelden op de scher-
men, alsook de titel van het werk, verwijzen naar rockster 
(en fervent drugsgebruiker) Jim Morrison, in de jaren zes-
tig het icoon van de Amerikaanse hippiebeweging. Ironisch 
genoeg, zo lijkt Blas te illustreren, is het microdoseren van 
allerhande neuroboosters tegenwoordig de standaard bij ’s 
werelds grootste techbedrijven.
 Praneet Soi maakte een tweedelig werk over de arbeids-
omstandigheden van de medewerkers van Philips in 
Eindhoven én van een boerengemeenschap in Palestina. 
Centurion (2020), in de eerste zaal, verwijst naar de naam 
die werd gegeven aan de grootschalige reorganisatie van 
Philips in 1990, waarbij veel ontslagen vielen. Via een reeks 
schetsen op doek verbeeldt Soi een aantal huidige mede-
werkers van het elektronicabedrijf; een portretserie van 
bescheiden ogende, witte mannen van middelbare leeftijd. 
Soi voerde twee jaar lang regelmatig gesprekken met hen 
over ‘de bezieling van het vak’. Te midden van de portret-
ten hangt een schematische afbeelding van ‘Philipsdorp’, 
de wijk die in 1910 werd opgericht om Philipsmedewerkers 
te huisvesten. Achter de pittoreske rode daken doemt een 
ruimteschipachtige constructie op: het Philips Stadion 
dat in 1998 geopend werd. De titelloze illustratie schept 
een vervreemdend beeld van het (op papier) romantische 
Philipsdorp, waar de woonsituatie van medewerkers gaan-
deweg een toeristische bezienswaardigheid wordt.
 Verderop in de tentoonstelling wordt Anamorphosis. Notes 
from Palestine (2019) getoond, over de Palestijnse olijf-
olieproducent Canaan. In de installatie, die uit schilderij-
en, schetsen, notities en een videomontage bestaat, voert 
Soi het landschap op als metaforisch lichaam, en laat hij 
het contrast zien tussen het ‘paradijselijke’ landschap van 
Palestina en het feit dat het een vrijwel onmogelijke plek is 
voor commerciële activiteiten. Lokale ondernemers kunnen 
maar met moeite rondkomen als gevolg van de Israëlische 
bezetting. Veel Palestijnen zijn daardoor genoodzaakt om te 
emigreren, wat Palestina – op wrange wijze – voor hen een 
‘vakantiebestemming’ maakt.
 De volgende zaal biedt plaats aan de installatie No Such 
Organisation (2020) van Navine G. Khan-Dossos, een werk 
dat reflecteert op de toenemende onveiligheid van jour-
nalisten ten gevolge van onlinegeweld, bijvoorbeeld door 
de toepassing van spyware. De honderd gouaches richten 
zich in het bijzonder op de dood van de Saoedische journa-
list Jamal Khashoggi, die in 2018 op gruwelijke wijze werd 
vermoord in Istanbul. De zaak werd uitgebreid besproken 
in de Turkse media, maar Khan-Dossos vond het opvallend 
dat dergelijke artikelen altijd vergezeld gingen van een vrij 
betekenisloze stockfoto. De confronterende, fysieke realiteit 

Margaret Kilgallen. that’s where the beauty is 
Bonnefanten, Maastricht, 2021, foto Peter Cox

Ajla R. Steinvåg, Interbody, 2020
Positions #6. Bodywork, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2020-2021, foto Peter Cox

Margaret Kilgallen, Untitled, 2000 
that’s where the beauty is, Aspen Art Museum, 2018, foto Tony Prikryl
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van de moord bleef  daardoor onderbelicht, aldus de kunste-
naar. Als reactie maakte Khan-Dossos elke dag een schilde-
rij met geometrische, arabeske tegelmotieven, gebaseerd op 
krantenartikelen over de zaak. Tussen die motieven duiken 
de symbolen van socialemedia-applicaties en bedrijfslogo’s 
op. De herkenbaarheid van de klassieke patronen (letterlijk: 
clichés) vormt een echo van de op nieuwssites figurerende 
stockfoto’s. Op een tweetal desktops in het midden van de 
installatie kunnen bezoekers de krantenartikelen opzoeken 
die aan de oorsprong van de schilderijen liggen.
 Waar No Such Organisation zich baseert op een geweldda-
dige gebeurtenis, confronteert Interbody (2020) van Alja R. 
Steinvåg de toeschouwer direct met een beklemmend beeld. 
‘Deze installatie bevat confronterende beelden’, waar-
schuwt niet voor niets een bordje bij de ingang. Op de grond 
ligt een levensgrote siliconenpop die, met een naald in de 
arm en de blik op oneindig, in verdoving lijkt weggezakt. De 
zaaltekst licht toe dat de pop Michael Mastromarino voor-
stelt, een Amerikaanse kaakchirurg die verslaafd was aan 
pijnstillers. Nadat hij op non-actief  werd gesteld, maakte hij 
zich schuldig aan orgaanhandel. Mastromarino ‘oogstte’ 
de organen via samenwerkingen met verscheidene begra-
fenisondernemers, die hem de dode lichamen aanboden 
voordat ze werden opgebaard. Aan de muur zijn plank-
jes bevestigd waar mensenbotten op liggen, voorzien van 
op pvc-buizen lijkende plastic spalkjes, die Mastromarino 
gebruikte om de holtes van de weggesneden organen te 
camoufleren, zodat de nabestaanden niets zouden merken.
In de volgende zaal is de operatiezaal van Mastromarino 
nagemaakt, inclusief  siliconenlijk op een lijkschouwings-
tafel en een stapel FedEx-dozen waarin de organen werden 
verscheept. Ondanks al deze cynische bombast ontkomt 
Interbody aan de kitsch van het horrorfetisjisme. Steinvåg 
onderstreept de droge logistiek van Mastromarino’s prak-
tijk. De plastic spalkjes en FedEx-dozen laten zien hoe bere-
kend en pragmatisch Mastromarino te werk ging. Zulk rea-
lisme maakt het griezelig.
 De meeste werken in Bodywork onthullen confronteren-
de waarheden over hedendaagse arbeidsomstandigheden 
en exploitaties van het lichaam. Eén werk valt uit de toon. 
Laure Prouvost schept met de ludieke installatie Swallowing 
breathing caring on the commons in our trapped love landscape 
excited to be with you (2020) een ‘zintuiglijk landschap’ waar-
in de bezoeker een geit volgt die de mensentaal onderzoekt 
via allerlei bizarre, wonderlijke objecten. Verspreid over een 
kunstmatig duingebied liggen de voorwerpen ter bewonde-
ring uitgestald. Een gebakken ei, een duif, een paar billen… 
Het werk van Prouvost biedt wellicht een vrolijke interruptie 
in dit duistere, laatkapitalistische geheel, maar de koddigheid 
heeft in deze context ook iets decadents. Nadia de Vries

p Positions #6. Bodywork, tot 26 september in het Van 
Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven.

Jef  Geys. Dode kunstenaars blijven in hun oeuvre rond-
spoken. Dat geldt ook voor Jef  Geys (1934-2018), wiens 
werk sinds zijn overlijden voornamelijk in het buitenland 
is tentoongesteld: in Bergen Kunsthall van november vorig 
jaar tot eind april, en in Kunsthalle Bern van eind mei tot 
eind juli. Beide tentoonstellingen hadden een introduce-
rend karakter en presenteerden het oeuvre van Geys voor 
het eerst, op beperkte schaal, in respectievelijk Scandinavië 
en Zwitserland. De twee kunsthallen werken daarnaast aan 
een boek dat is aangekondigd voor de herfst. 
 In Bern lag de nadruk op het seriële karakter van Geys’ 
oeuvre, of  dat was althans een selectiecriterium voor wat 
er te zien was in de vijf  kamers op de gelijkvloerse verdie-
ping. In de eerste ruimte, vlak na de ingang, stond Paravent 
#1 - #7: zeven houten kamerschermen bekleed met 
zwart-witfoto’s die Geys in 1998 maakte in Lissabon, van 
schaduwen van bijvoorbeeld lantaarnpalen, hekwerk en 
gebouwen. Door de zachte zenitale belichting in Bern, en 
door de gespikkelde natuurstenen vloer, wierpen de kamer-
schermen zelf  geen schaduw. Een tegenhanger van de grijs-
zwarte vlekken in de publieke ruimte, buiten op straat, bleef  
op die manier afwezig. Zijn er ooit schaduwen te zien in een 
museale ruimte? En wat voor afscheiding of  privacy kan 
een paravent in een institutionele context bieden? Ook het 
enige andere werk in de kamer – Cherries (1990), een hou-
ten, maar gezandstraald en daarom als natuursteen ogend 
medaillon, opgehangen boven de doorgang naar de volgen-
de ruimte – maakte iets zichtbaar dat toch niet echt aanwe-
zig bleek, en leek zo te suggereren dat er op een kunstten-
toonstelling iets anders gebeurt dan in de werkelijkheid.
 In de tweede kamer hingen twintig van de paspoorten 
van koeien die Geys maakte vanaf  midden jaren zestig: 
bovenaan een zwart-witfoto van een koe, onderaan een 
fiche met een profieltekening, met de hand creatief  inge-
kleurd en van een vrouwennaam voorzien, zoals Dina of  
Irène. In de volgende ruimte hing de serie Middelheim Works 
(1991, in Bern consequent foutief  als Middleheim gespeld), 
gebaseerd op dezelfde strategie, en gelijkaardig te interpre-
teren, en daarom misschien niet zo goed gekozen omdat het 
een herhaling van zetten oplevert. Bij beide gaat het om de 
confrontatie tussen enerzijds fauna of  flora, gecatalogiseerd 
en van etiketten voorzien, en anderzijds een artistiek ogen-
de, maar uiteindelijk toch vooral vreemde tekening met een 
naam of  een titel. In de serie voor het Openluchtmuseum 
Middelheim gaat het om planten uit een herbarium met 
daaronder lijntekeningen van (vaak meerdere) copule-
rende lichamen, vergezeld van een merknaam (zoals Haig 
(whisky) of  Aldi) in letters in dezelfde lijnvoering, die als 
een voorwerp of  een meubelstuk in het tafereel aanwe-
zig zijn of  soms versmelten met een voet of  een borst. De 
Passeports de vache (1965-2014) en de Middelheim Works 

tonen hoe de wetenschappen proberen de natuur in kaart 
te brengen en te beheersen, terwijl elke vorm van represen-
tatie of  cultuur uiteindelijk in de markt wordt gezet als een 
product, als handelswaar – of  als een kunstwerk. Die kri-
tiek op de kunstwereld is ook merkbaar in de zogenaamde 
bubble paintings uit 2017, waarvan er in Bern in de vierde 
zaal een aantal werd opgehangen. De in noppenfolie inge-
pakte schilderijtjes mogen nooit uitgepakt worden, ook niet 

ter controle door de douane bijvoorbeeld – mocht dat toch 
gebeuren, dan wordt het werk als vernietigd beschouwd. 
Geys schilderde rode, blauwe en gele merktekens op de tape, 
als verzegeling van de verpakking, maar ook als ironisch 
‘bewijs’ van zijn auteurschap: wie kan er ooit zeker van zijn 
dat hij deze schilderijen zelf  heeft geproduceerd?
 De vijfde en laatste zaal bevat onder meer enkele bewerk-
te foto’s, een Gevoelsspeeldoos uit 1967 die herinnert aan 
het ‘hoofdberoep’ van de kunstenaar als onderwijzer en de 
C-series (1960-2017): spiegelende, licht bolstaande, rode, 
blauwe of  gele schijven in kunsthars, tegen de muur aange-
bracht als Geys’ hoogsteigen versie van de Miroir d’Époque 
Regency. Deze zaal typeert de tentoonstelling in zijn geheel, 
als een handig en beknopt staalkaartje, voor het Zwitsers 
publiek en voor prospecterende instituten en verzamelaars. 
Toch is het maar de vraag wat voor beeld een dergelijke 
bescheiden retrospectieve ophangt van iemand als Jef  Geys, 
wiens oeuvre voor een niet onbelangrijk deel gebaseerd 
is op een slechtgehumeurde ergernis aan dit soort evene-
menten typisch voor het internationale kunstcircuit. Is het 
gevaar niet groot om wat werd bijeengebracht te zien als 
‘een al te gemakkelijke greep uit het arsenaal van de stro-
mingen van de laatste vijftig jaar’, zoals Carel Blotkamp het 
meer dan vijftien jaar geleden omschreef  naar aanleiding 
van een overzichtstentoonstelling in het Van Abbemuseum 
(De Witte Raaf, nr. 116)? En wat rest er hier nog van Geys’ 
politieke inzet – van zijn ingehouden woede over alle onge-
lijkheden en onrechtvaardigheden die de wereld (en de 
kunstwereld) schragen? 
 Geys was geen goede kunstenaar in de klassieke zin van 
het woord: zijn afzonderlijke werken omschrijven als mees-
terwerken zou absurd zijn, en geïsoleerd of  als item in een 
overzicht zijn ze soms anekdotisch, doorzichtig en enigszins 
vlak. Zijn kracht lag elders: hij was de beste curator van 
zijn eigen oeuvre – Jef  Geys maakte tentoonstellingen van 
het werk van Jef  Geys. Alles sleepte hij daarbij aan, even 
gedreven als beheerst, zodat er omgevingen ontstonden, 
‘denkruimtes’, met energieke paranoia gevuld, maar ook 
met (soms licht populistische) kritiek op alles wat elitair of  
geprivilegieerd zou kunnen zijn. Geen enkel element bleef  
zonder betekenis; elk detail was belangrijk voor de estheti-
sche kennisverwerving die hij mogelijk wou maken. Toen ik 
in een bespreking van de tentoonstelling Martin Douven – 
Leopoldsburg – Jef  Geys, in 2011 in het M HKA (De Witte Raaf, 
nr. 155), schreef  dat er ‘nu en dan’ enige ‘onduidelijkheid 
heerste’, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van ‘een groep-
je houten meubels’, stuurde Geys enkele dagen later met de 
post een paar nummers van zijn Kempens Informatieblad, dat 
traditiegetrouw als catalogus dienstdeed. ‘Wat uitleg over 
die ‘groep houten meubels’’, schreef  hij in een bijgesloten 
kattenbelletje in zijn herkenbare handschrift in drukletters. 
Hij was een schoolmeester, maar een schoolmeester die zijn 
leerlingen (en zijn publiek) wilde leren om kritisch te kijken, 
om te zoeken, te lezen en te begrijpen.
 Bij de tentoonstelling in Bern verscheen op initiatief  van 
het team van de Kunsthalle en Geys’ dochter en kleinzoon, 
die het estate beheren, een special edition van een Kempens 
Informatieboek, zoals het Informatieblad door Geys ook soms beti-
teld werd. Het is een onhandige en ook luie poging om Geys’ 
methode te imiteren – met tekstflarden waarvan het auteur-
schap of  de herkomst onduidelijk is, anekdotische foto’s en toe-
lichtingen bij de werken die uit een veilingcatalogus lijken te 
komen – en maakt op een deerniswekkende manier duidelijk 
dat zoiets niet werkt. Om de kracht van het oeuvre van Jef  Geys 
ook in de toekomst weer te kunnen ervaren, is een meer door-
dachte strategie vereist. Christophe Van Gerrewey

p Jef  Geys liep van 29 mei tot 25 juli in Kunsthalle Bern, 
Helvetia platz 1, Bern.

Jef  Geys 
Kunsthalle Bern, 2021, foto Stefan Burger

Jef  Geys, Middelheim Works, 1999
Foto Stefan Burger, KAZINI & Jef  Geys Estate
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Lydia Ourahmane. Barzakh. Wie kunstcentrum 
Triangle-Astérides betreedt, bekruipt het ongemakkelijke 
gevoel iemands woning te zijn binnengestapt. Muren tussen 
de verschillende kamers ontbreken weliswaar, maar lopen-
de langs de enorme linnenkast, het bed met kraakschone 
lakens en de koelkast, volgeplakt met portretfotootjes, is 
het niet moeilijk om je voor te stellen hoe de slaapkamer, de 
keuken en andere vertrekken ten opzichte van elkaar zijn 
gesitueerd. De ouderwetse, uitgesleten fauteuils, opgesteld 
rond een lage tafel met zwart marmeren blad, vormen de 
salon. Verderop staat een chaise longue met goudfluwelen 
kussens tegenover een houten buffetkast in wat de woon-
kamer zou kunnen zijn. Er staat een schemerlampje op een 
dressoir, een stereo-installatie, een schaal met snuisterijen 
en snoertjes, en overal slingeren papieren, boeken en schrif-
ten. Aan het plafond hangt een kroonluchter met kaarsvor-
mige peertjes, aan de wand een amateuristisch geschilderd 
berglandschap in een vergulde lijst. Onwillekeurig roepen 
de voorwerpen een beeld voor ogen, niet alleen van de inde-
ling van de woning, maar ook van de afwezige bewoner.
 Zo’n vijfduizend spullen heeft Lydia Ourahmane (1992) 
in deze tentoonstelling bijeengebracht, de complete inboedel 
van haar appartement in Algiers. De Algerijnse kunstenaar 
verhuisde op jonge leeftijd naar Londen, waar ze studeerde 
aan Goldsmiths. In 2018 besloot ze terug te keren naar haar 
geboorteland. Na 33 vergeefse pogingen (in Algerije komt 
een ongetrouwde vrouw moeilijk aan zelfstandige woon-
ruimte) vond ze een etage. De bejaarde bewoonster was net 
overleden en de familie was bereid de woning te verhuren, 
mits alle huisraad zou blijven staan. De tentoongestelde 
inboedel is dus een mengeling van de eigendommen van de 
kunstenaar en de bezittingen van de vorige huurder, die na 
de scheiding van haar echtgenoot in Duitsland naar Algiers 
was teruggekeerd. Het knullige alpenlandschap hoort vast 
tot haar nalatenschap. Ourahmane deelt haar appartement 
met een geest. Een karrenvracht aan Duitse goederen dic-
teert de dagelijkse gang van zaken in het huishouden 
 De tentoonstelling is ontstaan toen Ourahmane verbleef  
in Marseille en vanwege corona niet naar Algerije kon rei-
zen. Als ik niet naar huis kan, moet de kunstenaar hebben 
gedacht, komt het huis maar naar mij. Medewerkers inven-
tariseerden en verpakten alles wat zich in haar woning 
bevond en verscheepten het naar Europa, eerst naar de 
Kunsthalle Basel, waar de tentoonstelling in het voorjaar 
te zien was, en vervolgens naar deze voormalige bedrijfshal 
in Marseille. Vertrouwend op haar geheugen reconstrueer-
de de kunstenaar nauwgezet de plek waar ze de afgelopen 
twee jaar had gewoond, hier zo’n honderd vierkante meter 
groot, de meubelen iets ruimer gespatieerd. Hoe waarheids-
getrouw de reconstructie ook mag zijn, het thuisgevoel 
moet ergens onderweg verloren zijn gegaan. Ourahmanes 
herschapen woning is een lege huls, een zielloze uitdragerij. 
De nabijheid van de dood is bijna voelbaar. Barzakh heet de 
tentoonstelling, een Arabisch woord dat ‘barrière’ betekent, 
maar ook ‘tussenruimte’, en dat hier in metaforische zin is 
aangewend om een staat van limbo aan te duiden. De op 
drift geraakte huisraad, bevrijd van dagelijks nut, is in een 
soort staat van stateloosheid aanbeland.    
 Blikvanger in de tentoonstelling is de massieve voordeur 
van het appartement, met sponning en al losgebikt uit het 
oorspronkelijke gebouw. Dat gebouw dateert uit 1901, de 
tijd waarin de Franse koloniale macht er alles aan deed om 
de architectuur van de Noord-Afrikaanse stad een Frans 
gezicht te geven. De dikke staalplaat met zware sloten moet 
later zijn toegevoegd, in het Zwarte Decennium (1991-
2002), toen een burgeroorlog woedde tussen het door het 
Westen gesteunde regeringsleger en islamitische groepen, 
die weliswaar de verkiezingen hadden gewonnen, maar 
van regeringsdeelname werden uitgesloten. De bittere strijd 
werd tot achter de voordeur uitgevochten.  
 Zo raakt de tentoonstelling aan allerlei geschiedenis-
sen: die van de omzwervingen van de kunstenaar in tijden 
van corona, die van het vervlogen leven van de voormali-
ge bewoonster, en van het koloniale verleden dat nog altijd 
doorwerkt in het heden. Tegelijk zinspeelt de installatie, 
zoals veel andere werken van Ourahmane, op de harde wer-
kelijkheid van migratie, van concrete barrières en onzicht-
bare blokkades, van vluchtelingen die huis en haard verla-

Am I an Object, part 3      June Crespo
P/////AKTPOOL      Benjamin Francis, part 3/3
 Tessa Langeveld, part 1/3
11 September—24 October 2021
Thu—Sun, 14—18 hrs
Zeeburgerpad 53, 1019 AB Amsterdam www.pakt.nu 

P/////AKT presents a solo exhibition by
Ricardo van Eyk at 427 Gallery, Riga 
15 September—16 October 2021

Film program by David Dale Gallery Glasgow at P/////AKT
P/////AKTPOOL Tessa Langeveld, part 2/3
13 November—19 December 2021

Lydia Ourahmane. Barzakh 
Triangle-Astérides, centre d’art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille, 2021, © de kunstenaar en Triangle France-Astérides, foto Aurélien Mole
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ten om met gevaar voor eigen leven een goed heenkomen te 
zoeken. 
 Bovenal plaatst Barzakh vraagtekens bij dat wat we 
gewoonlijk ‘thuis’ noemen. In hoeverre is het thuisgevoel 
gebonden aan een interieur, een adres? Heeft het niet eer-
der te maken met lastig te lokaliseren zaken als emoties, 
stemmingen, relaties, herinneringen? Is het thuisgevoel dat 
ons veiligheid, privacy en geborgenheid moet bieden, niet 
vooral een wensbeeld, een zelfgecreëerde illusie van tijde-
lijke aard? De onzekere begrenzingen van wat we ‘thuis’ 
noemen, het instabiele karakter ervan, weet de kunstenaar 
indringend te verbeelden.
 Her en der verspreid op tafeltjes en kasten staan vijf  onre-
gelmatig gevormde stolpen van donker glas. Onder de deco-
ratieve objecten is afluisterapparatuur verborgen; je kunt 
de elektronische ledlampjes en microfoontjes nog net zien. 
Ieder die dit privédomein inspecteert, wordt zelf  gemoni-
tord, zonder aanziens des persoons. Voor de bezoeker van 
een kunsttentoonstelling is het een onverwachte maar 
onschuldige ervaring. Tijdens de koloniale bezetting was de 
schending van de persoonlijke levenssfeer systemisch. 
 Op de plattegrond van de expositie heeft elke stolp een 
titel in de vorm van een telefoonnummer. Wie het num-
mer draait, hoort wat zich op datzelfde ogenblik afspeelt in 
het ontheemde appartement. Een week na mijn tentoonstel-
lingsbezoek, terug in Amsterdam, bel ik op. De telefoon gaat 
over. Klik. Ik hoor stemmen van kinderen en volwassenen, 
maar kan niet verstaan wat ze zeggen. Afluisteren hoort 
niet, is mij geleerd. Zou iemand mij hebben bespioneerd toen 
ik langs de meubels dwaalde? In deze woning waar niemand 
thuis is, ben je nooit alleen. Dominic van den Boogerd

p Lydia Ourahmane. Barzakh, tot 24 oktober in Triangle-
Astérides, 41 rue Jobin, Marseille. 

The Africans. Christian Nyampeta’s (1981) radiospel in 
drie aktes, waarvan de eerste nu te beluisteren is op de web-
site van Wiels, is een bewerking van The Trial of  Christopher 
Okigbo, een filosofische roman uit 1971 over het leven van 
de Nigeriaanse dichter Christopher Okigbo (1932-1967), 
geschreven door de Keniaanse filosoof  Ali A. Mazrui (1933-
2014). Het verhaal gaat over de rol van kunst en van de 
kunstenaar in de samenleving. In Nyampeta’s woorden is 
het een ‘zoektocht naar de rol van een artiest in het aange-
zicht van dringende historische eisen’. 
 Het hoorspel begint in 1967 met een nieuwsbericht dat 
het uitbreken van de driejarige oorlog aankondigt tussen de 
Nigeriaanse centrale overheid en de regio Biafra. De Britse 
nieuwslezer noemt verschillende revolutionairen en recen-
te politieke leiders die een tragisch lot hebben gekend: Che 
Guevara, Frantz Fanon, Malcolm X, Martin Luther King, 
de in gevangenschap levende Nelson Mandela en Kwame 
Nkrumah, de Ghanese president die in een militaire coup 
is afgezet. Lachend wordt het bulletin onderbroken door 
Hamisi, de hoofdpersoon van het verhaal, die de radio uit-
zet. Hij is zelf  radiopresentator en begint binnenkort aan 
een nieuwe baan als redacteur voor BBC East Africa in 
Nairobi. Maar wanneer hij die avond moe naar huis rijdt, 
komt hij bij een auto-ongeluk om het leven. Na zijn dood 
ontwaakt hij in een onbekende omgeving, waar hij warm 
wordt onthaald door twee voorouders die hem vertellen dat 
hij zich in After-Africa bevindt, een Afrikaans hiernamaals 
waar de voorouders voortleven. 
 Tot zijn grote verbazing komt hij in After-Africa een 
oude bekende tegen: Aisha Bemedi, een Nigeriaanse lite-
ratuurcriticus die hij ooit interviewde over het werk van 
Christopher Okigbo. Dankzij een fragment van deze eer-
dere ontmoeting komen we in aanraking met het centrale 
thema van het verhaal. Bemedi uitte in het interview een 
universalistische notie van kunst, en stelde dat politiek zich 
niet dient te mengen met esthetische overwegingen: ‘Het is 
een grove politieke inmenging om Okigbo’s poëzie in dis-
krediet te brengen omdat hij een Igbodichter is, maar het 
is even ontoelaatbaar om Okigbo’s poëzie in de eerste plaats 
te prijzen omdat hij een Afrikaanse dichter is.’ Het zijn de 
ideeën die Okigbo zelf  ook ontwikkelde: hij stond kritisch 
ten opzichte van het nationale en politieke karakter van 
veel Afrikaanse literaire stromingen en instituten, zoals de 
Négritude en het World Festival of  Black Arts. In 1966 wei-
gerde hij de Langston Hughes Medal van het World Festival 
of  Black Arts omdat er volgens hem niet zoiets als een zwar-
te dichter zou zijn – er bestaan enkel dichters.
 Even later weerklinkt ook in After-Africa een nieuwsbe-
richt. Okigbo, die het leger van Biafra dient, is gedood bij 
een aanval van het Nigeriaanse leger. Zo komt ook hij in 
After-Africa terecht. Hij krijgt echter een ander onthaal dan 
Hamisi. Okigbo komt terecht te staan omdat hij zijn nati-
onalistische idealen voor zijn kunst zou hebben geplaatst, 
en daardoor aan zijn universele plicht als artiest heeft ver-
zaakt. ‘Hij daalde af  van de berg van menselijke visie tot het 
tribalisme,’ zo luidt de aanklacht. Een kunstenaar is in de 
eerste plaats een individualist, zo wordt verder toegelicht, 
maar is in de tweede plaats een universalist, met een plicht 
naar de gehele mensheid. Vanuit die optiek mogen kunste-
naars de samenleving alleen dienen door in dienst te staan 
van het universele, van de gehele mensheid. Okigbo zou, 
door zijn deelname aan de oorlog, zijn taak als kunstenaar 
dus hebben verward met die van een revolutionair. De revo-
lutionair dient zijn of  haar gemeenschap op een onmiddel-
lijke manier. Van Che Guevara of  Malcolm X kan worden 
verwacht dat ze sterven voor een politieke zaak. De artiest 
leeft en sterft daarentegen voor zijn kunst.
 Wat The Africans opmerkelijk maakt, is dat we aan de hand 
van een discussie over kunst in verschillende problemen en 

thema’s uit de Afrikaanse filosofie worden geïntroduceerd. 
De taak van de kunstenaar is ook een thema in de Europese 
filosofie en literatuur. Traditioneel gezien ging het daarbij 
vaak om de vrijheid van de individuele artiest, en om de 
vraag of  een kunstenaar zich moet mengen in het publie-
ke debat, zoals Émile Zola deed toen hij zich uitsprak tegen 
de veroordeling van Alfred Dreyfus. Ook wordt de manier 
besproken waarop kunst maatschappelijke problemen 
kan aankaarten: Charles Dickens, bijvoorbeeld, beschreef  
wantoestanden in het victoriaanse tijdperk. Maar waar de 
vraag naar de rol van de kunstenaar in de Europese filoso-
fie in meer algemene termen gesteld kon worden – wat op 
het spel stond was de rol van dé kunstenaar – is een derge-
lijke vanzelfsprekende aanspraak op universaliteit binnen 
de Afrikaanse filosofie niet evident. Kenmerkend is de con-
frontatie met en de verhouding tot de koloniale ervaring. 
Daardoor wordt een Afrikaanse discussie over kunst en de 
rol van de kunstenaar al snel iets anders: het universele 
blijft een probleem omdat er vaak het Europese mee wordt 
bedoeld, terwijl het particuliere Afrikaans is, en lang als 
inferieur werd gezien. Vanuit een noodzakelijk veel sterker 
bewustzijn van de eigen positie is het bijna onvermijdelijk 
om de vraag te stellen: wat is de specifieke rol van Afrikaanse 
kunstenaars? 
 Het verhaal dat Nyampeta laat horen, confronteert ons 
op verschillende manieren met deze worsteling. Okigbo’s 
directe deelname aan de Biafraoorlog zou in tegenstrijd 
zijn met zijn universele idealen. Ook het proces dat in After-
Africa tegen hem wordt gevoerd is niet vrij van contradic-
ties. Aan de ene kant worden de zogenaamd universele idea-
len die Okigbo zou hebben verwaarloosd gehandhaafd. Aan 
de andere kant is het proces zelf  gebaseerd op Afrikaanse 
ideeën over rechtvaardigheid. Zo stelt de Zuid-Afrikaanse 
filosoof  Mogobe Ramose dat binnen het Afrikaanse den-
ken rechtvaardigheid en waarheidsvinding draaien om het 
herstellen van een balans. Het gaat daarbij niet zozeer om 
het afwegen van bewijzen, zoals met de weegschaal van 
Vrouwe Justitia wordt uitgebeeld, maar om een harmonie 
tussen de bewegende krachten waaruit de wereld bestaat. 
Een misdaad verstoort de harmonie die er altijd is geweest. 
Tijd mag geen obstakel zijn bij het herstellen van de balans, 
en onrecht kan dan ook niet verjaren. Een gelijkaardig idee 
wordt ook in After-Africa verkondigd. Nadat Okigbo is gear-
resteerd krijgt Hamisi het volgende te horen: ‘Stel dat je iets 
verkeerd doet. Dat onrecht verstoort het kosmisch even-
wicht in het universum, of  het nu tijdens je eigen leven is 
of  in het hiernamaals. Wat is weggenomen moet worden 
teruggegeven. De ouderlingen herstellen de balans.’
 Hamisi neemt de verdediging van Okigbo op zich. Hij 
wijst erop dat het idee dat creativiteit voortkomt uit het 
individualisme van de kunstenaar zelf  niet universeel is: 
in Afrika is kunst veeleer een collectieve ervaring. Waar 
kunst in Europa eerder een communicatiemiddel is, is het in 
Afrika een stroom vol interactie. ‘De legendes, de volksliede-
ren, de volksverhalen, de spreekwoorden, de trance van de 
primitieve dans – het zijn gedeelde momenten van samen-
zijn,’ aldus Hamisi. Als het de gemeenschap is die betekenis 
toekent aan kunst, kan een kunstenaar niet schuldig zijn 
door het eigen leven te schenken aan de politieke zaak van 
die gemeenschap. Het idee dat de kunstenaar een individu 
is dat vooral loyaal dient te zijn aan zichzelf, is eerder ken-
merkend voor een Europese modernistische esthetiek, en 
zou dus in After-Africa onterecht worden gebruikt om een 
oordeel te vellen over een Afrikaanse artiest. 
 Ten slotte bekritiseert Hamisi het onderscheid tussen 
leven en kunst. Binnen de Afrikaanse filosofie wordt het 
aanbrengen van dat onderscheid, en dan vooral het den-
ken in dualiteit, als een kenmerk gezien van de cartesiaanse 
rede, en van de moderne Europese filosofie in het algemeen. 

Kenmerkend voor de Afrikaanse filosofie is het denken in 
complementariteit. Kunnen kunst en leven van elkaar 
onderscheiden worden? Was Okigbo’s dood niet ook een 
poëtische daad? Deze vragen worden beantwoord tijdens de 
voordracht van een gedicht van Okigbo: ‘When you have 
finished / And done up my stitches / Wake me near the altar 
/ And this poem will be finished…’
 Gezien de worsteling tussen het ‘universele’ en het ‘parti-
culiere’ die op verschillende manieren terugkomt in het ver-
haal, en gezien Hamisi’s betoog over de collectieve ervaring 
van kunst in Afrika, is het interessant dat Nyampeta kiest 
voor het radiospel als medium om de roman van Mazrui 
opnieuw te vertolken. Het is een keuze die wijst op een 
positiebepaling. Want zoals Hamisi het zegt over kunst in 
Afrika: ‘Het is niet zomaar het private oog van de lezer dat 
wordt opgeroepen om poëzie te waarderen. Het is het meer 
publieke oor van de luisteraar.’ Grâce Ndjako

p Christian Nyampeta, The Africans. A Radio Play in Three 
Acts, in opdracht van Wiels, online te beluisteren op https://
www.wiels.org/nl/christiannyampeta-akte1. 

Architectuur en vormgeving
Bataille & ibens. Toen in 2016 werd besloten dat de Vlaamse 
provincies niet langer culturele activiteiten mogen uitoe-
fenen, moest het in 1988 opgerichte Architectuurarchief  
Provincie Antwerpen (APA) op zoek naar een nieuw onder-
komen. Sinds 2018 maakt het deel uit van het Centrum 

Bataille & ibens, klooster van de Zusters van de Heilige Familie in  
Sint-Job-in-’t-Goor, i.s.m. R. Pluys, 1968

Collectie Vlaams Architectuurinstituut | Collectie Vlaamse Gemeenschap, 
foto Jean-Luc Laloux

Christian Nyampeta, Self-Portrait As Christopher Okigbo, 2020
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voor Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) in het Vlaams 
Architectuurinstituut, dat zo plots van een eigen collectie 
werd voorzien en zich sterker kon profileren in de geschied-
schrijving van de Vlaamse architectuur. Dat materieel 
geheugen wordt sindsdien expliciet uitgespeeld in de ten-
toonstellingsreeks Unfolding the archives. Kleine, themati-
sche exposities maken gerichte doorsneden in het omvang-
rijke archief. Na een algemene openingstentoonstelling 
werd een editie gewijd aan het werk van Juliaan Lampens. 
In deze derde editie wordt het archief  van Bataille & ibens 
uitgelicht.
 Claire Bataille (1940) en Paul ibens (1939-2020) beho-
ren tot de eerste generatie gediplomeerde interieurarchi-
tecten in België. Hun bureau groeide sinds 1968 uit tot een 
referentiepraktijk, met een omvangrijk oeuvre van haast 
uitsluitend privéopdrachten: interieurs voor appartementen 
en enkele vrijstaande woningen – veelal voor een gegoede 
clientèle – aangevuld met ontwerpen voor meubilair, win-
kel- en kantoorinterieurs. Dat hun werk nooit grote inter-
nationale bekendheid heeft gekregen, ligt mede aan pri-
vacyoverwegingen omtrent de opdrachtgevers en aan de 
zeldzaamheid van publieke opdrachten. De moeilijkheid om 
interieurprojecten te documenteren en te bewaren speelt 
ook een rol. De keuze voor een archieftentoonstelling onder-
lijnt de belangrijke taak die het archief  te vervullen heeft: 
interieurs zijn vluchtig en kwetsbaar, onderworpen aan snel 
veranderende trends en de wil van gebruikers. Vooral bin-
nen de commerciële logica van winkelinterieurs lijkt die stel-
ling op te gaan. Van de vele winkelontwerpen die het bureau 

vanaf  de vroege jaren negentig op papier zette, bestaat het 
merendeel intussen niet langer in gebouwde vorm.
 Unfolding the archives #3 focust niet op een exhaustieve 
weergave van het oeuvre van Bataille & ibens, maar poogt 
hun ontwerpaanpak en -ethos te vatten. Het bureau staat 
bekend om evenwichtige interventies en een streven naar 
eenvoud, wat niet zelden resulteerde in een esthetiek van 
minimalistische en opvallend witte (huiselijke) interieurs 
met een bijna museaal karakter, door het duo zelf  omschre-
ven als ‘aanwezige afwezigheid’. Dit vormt eveneens het uit-
gangspunt van de tentoonstelling, die daarmee deze repu-
tatie van de ontwerpers onderstreept. De selectie is echter 
divers; ook minder bekende, gedurfde en speelse episodes 
komen aan bod.
 Curator Eva Storgaard laat het gefragmenteerde archief  
als zodanig aan het woord: in de kleine tentoonstellings-
ruimte boven in deSingel moeten de plannen, tekeningen, 
objecten en afbeeldingen van uiteenlopende projecten voor-
al voor zichzelf  spreken. In niet-chronologische volgorde 
wordt telkens met één of  enkele beelden een specifiek aspect 
van een project getoond. De archiefbeelden en -objecten zijn 
op basis van zes centrale thema’s gebundeld, maar de sec-
ties worden niet duidelijk omlijnd en zijn bovendien niet van 
een label voorzien. Wie de tentoonstellingsgids niet open-
slaat, kan de beelden evengoed als één gevarieerde sequentie 
lezen. Op de achterste wand geeft een fotoreeks inkijk in het 
reilen en zeilen van het bureau, en in het midden wordt het 
perspectief  versterkt door twee rode exemplaren van Bench 
(1998), de door Appart geproduceerde houten bank van 
Bataille & ibens; samen met de lichtgrijze muren refereert de 
expositieruimte daarmee aan de interieurs van het duo.
 Aan de hand van de thema’s wordt gepoogd een aan-
tal kwaliteiten van het oeuvre te duiden. Zo toont ‘licht en 
perspectief ’ via een aantal foto’s en perspectieftekeningen 
onder meer de toepassing van zenitale lichtinval. Zowel in de 
Antwerpse winkel Migosha (1994) als in het klooster van de 
Zusters van de Heilige Familie in Sint-Job-in-’t-Goor (1968) 
werd op die manier de simpele, naakte wand benadrukt. 
Dat het (dag)licht ruimtelijk wordt uitgespeeld, bewijst ook 
de lichtstudie voor Appartement O in Knokke (1988): drie 
foto’s illustreren het samenspel van zon- en kunstlicht op ver-
schillende momenten van de dag. ‘Ordening en verhouding’ 
legt de getallensystemen bloot die instructief  zijn geweest 
voor Bataille & ibens’ dimensionering van ruimtes en meu-
bilair. Ze dienden tevens als basis voor het patroon van een 
serie tapijtontwerpen uit 1980, waarvan de tekeningen in 
het Vlaams Architectuurinstituut als abstract-geometrische 
werken worden getoond. Enkele deurklinken getuigen onder 
de noemer ‘verwevenheid en detail’ van de zin voor detaille-
ring en doorgedreven integratie. In één adem noemt de ten-
toonstelling ook de samenwerking met kunstenaars als Peter 
Downsborough, wiens karakteristieke zwarte lijnen en letters 
meermaals in Bataille & ibens’ interieurs werden opgenomen. 
 De thema’s reiken interessante ontwerpeigenschap-
pen aan, maar ze blijven noodgedwongen erg algemeen. 
Storgaard maakt er een punt van lijnen te trekken door het 
gehele oeuvre van het in 2012 ontbonden bureau, waar-
bij materiaal uit verschillende decennia wordt samenge-
bracht. Het informatiefst wordt de tentoonstelling wanneer 
een enkel ontwerp de leidraad vormt: ‘knoop en module’ 
belicht 78 Plus, een gepatenteerd, modulair bouwsysteem 
uit 1978 dat de structurele basis vormde voor latere projec-
ten. De knoopverbinding die Bataille & ibens voor het sys-
teem ontwikkelden, kon op uiteenlopende schaal worden 
toegepast, als constructieve verbinding van de ruwbouw 
van prefabwoningen en wooncomplexen tot de in serie 
geproduceerde H2O-bureautafel van Bulo (1994).
 Er is veel aandacht in de expositie voor de systematische 
en structurele aanpak in Bataille & ibens’ praktijk. Vooral 

hun begrip van interieurarchitectuur als zelfstandige ruim-
tekunst wordt onderlijnd, zonder in te gaan op samenwer-
kingen met architecten en ingenieurs. De plan- en per-
spectieftekeningen zijn, ondanks de thematisering van het 
ontwerpproces, niet in ontwikkeling maar steeds volle-
dig afgewerkt – op een enkel schema van de Stille Ruimte 
(2006) van de Antwerpse universiteit na. De afbeeldingen 
tonen verlaten interieurs waar niet in wordt gewoond of  
gewerkt, en die het vormelijke resultaat zouden zijn van 
een vaste reeks ruimtelijke principes. De portrettering van 
Bataille & ibens als consistente en rationele ontwerpers 
werd mede door de ontwerpers zelf  in het leven geroepen. 
Op de overzichtstentoonstelling die ze in 2003 in het Design 
Museum Gent samenstelden, opteerden ze voor een eer-
der esthetiserende presentatie, waarbij de context van het 
‘wonen’, die wel degelijk centraal stond in hun praktijk, 
maar ook de delicate relatie tussen interieurontwerp en 
commercie, bijna geheel buiten beschouwing werden gela-
ten (De Witte Raaf, nr. 103). In het VAi lijkt een nadruk op de 
autonome kwaliteiten van het oeuvre vooral te willen illus-
treren dat deze praktijk niet moet onderdoen voor die van 
architecturale tegenhangers, en dus een plaats in de reeks 
archieftentoonstellingen verdient. Benoît Vandevoort

p Unfolding the Archives #3. Bataille & ibens, tot 26 september 
in Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, Desguinlei 25, 
Antwerpen.

Composite presence. De titel van de architectuurbiënna-
le van Venetië, How will we live together?, gecureerd door de 
Libanees-Amerikaanse architect en academicus Hashim 
Sarkis, suggereert torenhoge ambitie. Uitgangspunt zijn cri-
ses zoals groeiende economische ongelijkheid, agressief  nati-
onalisme en klimaatverandering; het groeiende belang van 
technologie; en verschuivingen in de denk- en belevingswe-
reld: meer individualisme, minder ideologische vooringeno-
menheid, meer (gender)fluïditeit, maar ook een hang naar 
nieuwe verbanden, naar commons, op lokale én planetai-
re schaal. Wat deze weinig originele analyse met architec-
tuur te maken heeft? Deze diepgaande wijzigingen smeken 
om een nieuw ‘sociaal contract’ en daarvoor zijn nieuwe 
ruimtes nodig. De centrale vraag ‘hoe zullen we samenle-
ven’ wordt zo een zaak van architecten en ontwerpers, die 
als een ouderwetse voorhoede worden geacht de wereld te 
verbeteren met social engineering. Reyner Banham wees er in 
de vorige eeuw al meermaals op dat het zowel zinsbegooche-
ling als zelfoverschatting is om te denken dat architectuur 
een vorm is van good design die het menselijk lot ten goede 
kan keren. Architectuur is slechts een detail in de wereldwij-
de bouwproductie, zij het met een hoog cultureel prestige, 
dat uiteraard kan bijdragen aan een gunstig leefklimaat. Er 
gaapt echter een enorme kloof  tussen de missie die architec-
ten als Sarkis zichzelf  toedichten en de reële impact ervan.
 De overtrokken ambities van de hoofdtentoonstelling 
staan in schril contrast met de genuanceerde reflecties die 
het Belgische paviljoen biedt. Composite presence, een project 
van Dirk Somers (Bovenbouw Architecten), kan beschouwd 
worden als een contre-projet voor dat van Sarkis. Ook Somers 
heeft het over ‘samenleven’ in ‘diversiteit’, maar niet zozeer 
van mensen als wel van gebouwen. Hij selecteerde vijftig 
recente projecten verspreid over Vlaanderen en Brussel, niet 
enkel stedelijke, maar ook uit het ‘buitengebied’. In de mees-
te gevallen gaat het om woningen (nieuwbouw of  renova-
tie), maar de selectie omvat ook scholen, kantoren, fabrie-
ken en zelfs een kerk en een containerpark. Samen geven ze 
een goed beeld van de architectuurpraktijk in Vlaanderen. 
 Van elk ontwerp werd door een team rond Gosia 
Olchowska een zeer gedetailleerde, kleurrijke maquette in 
hout en plaatmateriaal gemaakt op de verbluffend grote 
schaal van 1:15. Somers assembleerde de maquettes tot 
een denkbeeldige stad, met compacte bouwblokken in het 
centrum en rafelige uitlopers aan de randen. Doordat ze 
op ooghoogte staan op tafels met grote tussenruimtes, te 
vergelijken met eilanden in de Venetiaanse archipel, zien 
bezoekers de straten en gebouwen – en zelfs de binnenruim-
tes – tot in het detail. De straten zien er bijzonder realistisch 
uit, ondanks de fellere kleuren en het ontbreken van groe-
zeligheid. Het verschil met doorgaans uniform witte, ste-
denbouwkundige maquettes op een veel kleinere schaal en 
van bovenaf  bekeken, is opvallend; je ervaart haast fysiek 
de maat en de materialiteit van deze eilandengroep. 
 Deze stad is als een lege scène, een podium, wachtend 
op acteurs, zoals het stedelijk decor in het Teatro Olimpico 
van Scamozzi en Palladio. Somers spreekt over een capric-
cio, naar Canaletto’s schilderij uit circa 1756-1759 dat een 
fictieve Canal Grande weergeeft, met zowel gerealiseerde 
als onuitgevoerde projecten van Palladio. Maar je herkent 
er ook onmiskenbaar andere fictieve, ‘onzichtbare’ steden 
in, gebaseerd op fragmenten en gebouwen van reële omge-
vingen, zoals Campo Marzio (1772) van Piranesi of, eigen-
tijdser, de ‘analoge stad’ die Aldo Rossi in de jaren zestig 
en zeventig ontwikkelde, of  Collage City (1978) van Colin 
Rowe en Fred Koetter. Zeker Rossi’s denkbeeldige stad dien-
de als manifest tegen modernistische stedenbouw: elke stad 
heeft een eigen vorm, als resultaat van topografie en ‘stede-
lijke feiten’, waarin een cultuur en een geschiedenis oplich-
ten. Als een bijna zelfstandige realiteit absorbeert de stad 
maatschappelijke ontwikkelingen.
 Toch wijkt Composite presence op een essentieel punt af  
van de denkbeelden van Rossi of  Rowe. De projecten mogen 
dan samen een overtuigend stedelijk beeld oproepen, het 
leeuwendeel is uit een context geplukt waarin de histo-
rische stad een schim is van zichzelf, of  geheel ontbreekt. 
Vlaanderen en Brussel zijn doorweven met non-lieux, als 
gevolg van een ongelukkige kruising tussen verkavelingen 

Unfolding the Archives #3. Bataille & ibens 
Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, Antwerpen, 2021, foto Olmo Peeters

Unfolding the Archives #3. Bataille & ibens 
Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, Antwerpen, 2021, foto Olmo Peeters
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en gebrekkige planning. De projecten in Composite presence 
verbeteren deze lamentabele condities door op soms onoog-
lijke (of  haast onmogelijke) percelen met een combinatie 
van pragmatiek en verbeelding toch samenhang te verle-
nen aan pleinen en straten, die ze redden van de hopelo-
ze banaliteit. Somers leunt sterk op wat architectuur histo-
risch gezien te bieden heeft, als denkvorm. Hij verdedigt een 
opvatting van de ‘Vlaamse’ hedendaagse architectuur als 
een intelligent spel dat teert op moeilijke, zelfs treurige con-
dities die vrijelijk worden geciteerd, geparodieerd of  geïn-
tensiveerd, met royaal veel allusies – tongue in cheek – op 
de traditie van het vak. Het is de architectuur die de stad 
redt en zelfs maakt, in plaats van andersom. Uit Composite 
presence spreekt zo eerder de geest van Robert Venturi dan 
van Aldo Rossi.

 Dat neemt niet weg dat de compositie van deze ‘mis-
plaatste’ en heterocliete projecten een spetterend spektakel 
biedt, als een verhaal dat zich losgezongen heeft van zijn 
context en alleen zichzelf  celebreert. Dat is weliswaar een 
overdrijving, een spel, maar met een hoge inzet: de instal-
latie doet een uitspraak over de rol van architectuur in het 
leven. De assemblage zegt zo goed als niets over wat er ach-
ter de gevels gebeurt of  zou moeten plaatsvinden. De gevels 
fungeren eerder als persona’s, als maskers die gebeurtenis-
sen deels verhullen. Somers creëert een scherpe cesuur tus-
sen de publieke en de private functie van architectuur. Aan 
de publieke zijde wordt de omgeving geordend, door een fic-
tieve samenhang te creëren – zij het op ironische wijze, met 
vrijpostige referenties aan historische, typisch architectu-
rale beelden die in de loop van de twintigste eeuw in aller-

hande contexten toegeëigend werden. Wat zich achter dat 
decor afspeelt is daarentegen van geen tel – op uitzondering 
van de kerk na, waarvan het gehele interieur zichtbaar is, 
maar dat is een bij uitstek publieke ruimte.
 Somers beeldt de architectuur uit als een beschutting van 
de intimiteit, die gewaarborgd wordt door de gevel. Diezelfde 
gevels vormen vervolgens het decor dat de publieke ruim-
te maakt, als een reeks herkenbare gebaren die in de eer-
ste plaats een architecturale betekenis hebben. De publieke 
ruimte kan met zorg en met oog voor complexiteit vorm-
gegeven worden, zonder dat architecten moeten of  kunnen 
bepalen wat er al dan niet zal gebeuren. Het is een positie die 
de poten wegzaagt onder de oproep van Sarkis tot een nieu-
we, open en transparante architectuur die het samenleven 
wil sturen. Pieter ’T Jonck

p Composite presence, tot 21 november in het Belgisch pavil-
joen op de architectuurbiënnale van Venetië. De tentoon-
stelling wordt volgend jaar hernomen in Z33 in Hasselt.

Publicaties
Victor Bourgeois. Iwan Strauvens kolossaal ogende boek 
vraagt – in de terminologie van Michel de Montaigne – om 
een suffisant lecteur: een lezer die meer parels uit de tekst 
weet te halen dan er feitelijk zijn neergelegd. Als die al te 
vinden zouden zijn, dan zijn het de prachtige foto’s van 
Maxime Delvaux. Het betoog van Strauven vraagt daaren-
tegen enig doorzettingsvermogen om er de glans van archi-
tect Victor Bourgeois’ eigenzinnig modernistisch project in 
te ontdekken en om het te doorgronden. 
 Strauven schrijft in de inleiding te willen breken met 
de historiografische splitsing van het leven en werk van 
Bourgeois (1897-1962) in twee perioden vóór en na de 
Tweede Wereldoorlog, en stelt voor om zijn bezigheden als 
architect, stedenbouwkundige en docent in hun totaliteit te 
beschouwen. Die ambitie wordt enigszins in de wielen gere-
den door de chronologische indeling van het oeuvre in zes 
hoofdstukken: de beginjaren (1914-1922); de Cité Moderne 
en het Belgische architectuurdebat in de jaren twintig; 
Bourgeois’ rol en reputatie binnen de Moderne Beweging en 
CIAM; stedelijke planning en stedenbouw; projecten na de 
Tweede Wereldoorlog en, ten slotte, zijn onderwijs aan La 
Cambre. Het zijn zes op zichzelf  staande essays die verbon-
den worden door de focus op een drietal sleutelbegrippen: 
moderniteit, traditie en neutraliteit.
 Met dergelijke meerduidige concepten als uitgangspunt, 
verwacht je architectuurtheoretische diepgang en een bijna 
‘semiotische aandacht’ voor de continuïteiten, breuken, 
tegenspraken en betekenisverschuivingen waar het werk 
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Kinga Jaczewska
Feng Li

Locuratolo
Raphaël Malfliet
Sara Manente
Mark Pozlep
Jasper Rigole
Gwendoline Robin
Wang Tianjiao
Luca Vanello
Myriam Van Imschoot
Marc Vanrunxt
Leon Vranken
YouYou Group

Belgisch paviljoen. Composite presence 
De zeventiende internationale architectuurbiënnale. How will we live together? Venetië, 2021, Courtesy La Biennale di Venezia, foto Francesco Galli
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Gildestraat 2- 8
B-9870 Machelen-aan-de-Leie
+32 9 381 60 00
woe. t/m zo. 11-17u  — gesloten op ma. en di.

www.rogerraveelmuseum.be

Subtiliteiten 
Dan Van Severen & Roger Raveel
t/m 07.11

Terug naar Machelen 
Topwerken uit de collectie
t/m 07.11

Door het doek het schilderij. 
Een zoektocht naar de meester
In samenwerking met Claessens Canvas 
en LUCA School of Arts

t/m 24.10

Kom door het venster kijken 
Roger Raveel in de jaren 1970 en 1980
07.11.21 – 06.11.22

Rein Dufait
21.11.21 – 27.02.22

cortier-gent-plus-kern
Een blik op het oeuvre van de kunstenaar  
Amédée Cortier (1921-1976)
21.11.21 – 27.02.22
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van Bourgeois rijk aan is. Maar daar schiet de biografie van 
Strauven op cruciale momenten in tekort. Bijvoorbeeld als 
het gaat om de precisering van het begrip ‘neutraliteit’, 
dat zowel een strategische houding kan aanduiden als een 
architectonisch vormconcept. Strauven maakt dit onder-
scheid niet en hanteert het in grote lijnen als synoniem 
voor pragmatisme. Bourgeois’ oorspronkelijke term indif-
férence, zoals hij die gebruikte in het manifestnummer van 
het avant-gardetijdschrift 7 Arts (1922), is veel complexer. 
Onverschilligheid is bij Bourgeois een positieve kwalificatie 
die, zoals Manfred Bock het omschrijft, verwijst naar een 
‘bovenpersoonlijke architectuur die haar stijl ontleent aan 
het collectief  en de stedelijke context’. Bourgeois ontwikkel-
de het concept in de jaren na de Eerste Wereldoorlog, een 
periode waarin hij in contact kwam met de internationale 
avant-gardes en nieuwe ideeën over stedenbouw en plan-
ning voor een modern België.
 ‘Architectuur begint met ellende,’ schreef  hij in zijn 
eerdergenoemde manifest. Het begin van de moderne 
architectuurbeweging in België viel samen met de enor-
me destructie en het grote woningtekort na 1918, en met 
de hervonden waardering voor soberheid, eenvoud en het 
‘innig vlakke’ als economische grondslagen voor een nieuw 
bouwtype: de sociale woning. Het Beaux-Artsacademisme, 
als ontwerpdoctrine maar ook als universeel onderwijssys-
teem, werd resoluut afgewezen. Bourgeois ontwikkelde een 
bijna Koolhaasachtige weerzin ten aanzien van de architec-
tuur; tegen iedere vorm van ‘gevoelsbouwkunst’ die deco-
ratief  met zichzelf  bezig is (‘Belgische esthetiekstijl’) en ‘de 
harmonie van de stedelijke sfeer’ verstoort. Deze aversie 
groeide uit tot een constante in zijn denken en was daar-
mee de drijfveer achter zijn concept van een ‘architecture 
indifférente’. Architectonische ‘onverschilligheid’ beteken-
de voor Bourgeois echter geenszins architectonische vorm-
loosheid – vandaar dat Strauven de voorkeur geeft aan het 
minder beladen bijvoeglijk naamwoord ‘neutraal’. Daarbij 
gaat hij echter voorbij aan de dubbele bodem van de term 
‘onverschilligheid’ en ziet niet de radicaliteit van het door 
Bourgeois gehanteerde begrip.
 Bourgeois’ eerste en bekendste woningbouwproject La 
Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem (1922-1925) is een 
instructief  voorbeeld. De door Strauven grondig gedo-
cumenteerde en geanalyseerde Cité Moderne is een leer-
stuk voor de werking van civisme in de toenmalige sociale 
woningbouw, waarin idealen van burgerzin, solidariteit en 
sociale gelijkheid tussen de bewoners met architectonische 
middelen – geometrische volumes, kleurstelling, groen-
voorziening en abstracte glasramen – deel van het dagelijk-
se leven werden. Solidariteit was volgens de hervormingsge-
zinde kringen waarin Bourgeois verkeerde slechts mogelijk 
als die gepaard gaat met vormvernieuwing. Het ging daar-
bij niet zozeer om vormgeving, maar om vormvinding: het 
vinden van de juiste vorm op de juiste plek in de juiste situ-
atie, zelfs als dat betekent dat een vormentaal moet worden 
verlaten om de sociale werking van het ruimtelijk ensemble 
te versterken. Zo wordt in de Cité Moderne het ‘kubistische’ 
regiem van scherpe hoeken, harde lijnen en platte daken in 
de bebouwing van de buitenste ring losgelaten en het ver-
trouwde beeld van woningen met schuine daken opzette-
lijk hersteld, waardoor een harmonieuze overgang ontstaat 
tussen de woningen van de Cité en de nabijgelegen bebou-
wing. In de Cité Moderne brengt Bourgeois zijn ‘architecture 
indifférente’ in praktijk, niet als een uiting van pragmatis-
me, maar om architectuur scherp te stellen als ‘rustpunt’ in 
een urbane omgeving.
 Het leidt in de jaren daarna tot een systematisch onder-
zoek waarin gestreefd wordt naar een radicale zuivering 

van de woonarchitectuur in de stedelijke omgeving – een 
ontwerpproces dat door Strauven zorgvuldig wordt gedocu-
menteerd. De eigenhandige onttakeling van Bourgois’ eigen 
woonhuis in Koekelberg is een provocatief  product van deze 
purificatie. Ook het woonhuis op de Weißenhofsiedlung in 
Stuttgart (1927), dat in eenvoud enkel wordt overtroffen 
door de monastieke Co-op-interieurs van Hannes Meyer, is 
typerend voor deze periode. Om deze architectonische zui-
vering zoals Strauven op te vatten als een stilistische ope-
ratie, als een bevrijding van ‘bepaalde Nederlandse invloe-
den van decoratieve origine’, is echter een simplificatie. Het 

gaat hier veeleer om een wetenschappelijk ontwerponder-
zoek naar de elementaire vorm van de woning als alge-
meen type. Eind jaren twintig mondde dit uit in twee ste-
denbouwkundige voorstellen voor Groot en Nieuw Brussel, 
waarin massawoningbouw tot element van een universeel 
toepasbare stedenbouw werd gemaakt: proefmodellen voor 
functionele zonering die door hun wetenschappelijke aan-
pak onmiskenbaar vooruitliepen op het CIAM-model van 
de Functionele Stad (1933), maar met het wezenlijk verschil 
dat er een moedwillige confrontatie werd gezocht met de 
historische stad – met geschiedenis, kunst en cultuur.
 1930 is een ‘symbolisch jaar’ in de biografie van Victor 
Bourgeois. Hij is dan actief  betrokken bij tal van interna-
tionale intellectuele, artistieke en architectuurbewegingen 
die zijn denkbeelden over de verhouding tussen stedenbouw 
en wetenschappelijke data, en over de harmonische samen-
hang van gebouwen in de stedelijke, regionale en zelfs mon-
diale omgeving aanscherpten. Hoe hij zich te midden van 
deze pandemie van theorieën, utopieën en projecten als 
gezaghebbend wist te profileren, wordt door Strauven over-
tuigend ontrafeld in de centrale hoofdstukken over de the-
orie en praktijk van zijn architectonische, stedenbouwkun-
dige en planologische arbeid vanaf  de jaren dertig. Op het 
moment waarop binnen CIAM (1930 en 1933) afscheid 
wordt genomen van de tuinstad als oplossing voor stedelij-
ke uitbreiding en sociale woningbouw (en wetenschappe-
lijk bedreven stedenbouwkunde furore maakt als ‘uitvoe-
rende macht’ van de sociale hervormingsbeweging), begint 
Bourgeois aan een alternatieve vorm van stadsonder-
zoek. Eerst binnen de Belgische afdeling van CIAM, waar-
bij objectieve en beeldende statistiek plaatsmaakt voor de 
empirische, observerende blik van de flaneur, met meer oog 
voor historische en regionaal gegroeide vormen van stede-
lijkheid. Later, tijdens en na de oorlog, verschuift de aan-
dacht geleidelijk naar de gebouwde stadsvorm van Brussel 
als context voor het eigentijdse architectuurproject. Bij dit 
onderzoek kwam naast woningbouw ook de publieke archi-
tectuur in het blikveld: stadhuis, postkantoor, scholen en 
andere gebouwen voor sociale en culturele dienstverlening. 
 Strauven wijst er terecht op dat Bourgeois hiermee weer 
aansluiting zocht bij kunsttheoretische stellingnames uit 
het prille begin van zijn carrière. Zijn naoorlogse onderzoek 
is uiteindelijk een systematische verdieping van een van de 
sleutelbegrippen uit zijn denken: dat van een ‘architecture 
indifferente’ die haar kracht ontleent aan kennis over vorm 
en condities van de urbane omgeving die haar omringt. 
Kennis is daarbij een strategisch devies waarmee de krach-
ten die ter plaatse werkzaam zijn niet alleen zichtbaar maar 
ook – als elementen van het architecturale project – han-
teerbaar worden gemaakt.
 Strauvens imposante monografie biedt gedegen kunst-
historisch speurwerk en levert een belangrijke bijdra-
ge aan de geschiedenis van het ‘andere modernisme’ van 
België. Doordat hij echter tekortschiet in theoretische diep-
gang, komt de specificiteit van Bourgeois’ bijdrage aan deze 
geschiedenis onvoldoende uit de verf. Het is wachten op een 
editie van de geschriften van Victor Bourgeois om een vol-
gende stap te zetten naar een kritische geschiedschrijving 
van zijn totale oeuvre. Ed Taverne

p Iwan Strauven, Victor Bourgeois. Modernity, Tradition & 
Neutrality 1897-1962, Rotterdam, nai010 Publishers, 2021, 
ISBN 9789462084605.

Hot Art, Cold War. Terwijl Europa in puin lag, kende 
Amerika tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een grote 
economische groei, met snelle technologische ontwikke-
lingen en een groeiend consumentisme. Op het vlak van 
kunst en cultuur waren er vele nieuwe impulsen – ook 
onder invloed van Europese migranten – en de daaruit 
voortkomende stromingen werden al snel toonaangevend. 
De Verenigde Staten ontplooiden zich tot het politieke, eco-
nomische en culturele centrum van de westerse wereld. 
Niet langer Parijs, maar New York was het epicentrum van 
de hedendaagse kunst. Zoals Serge Guilbaut heeft aange-
toond, zette de Amerikaanse overheid kunst expliciet in 
om Amerikaanse liberale waarden te promoten tijdens de 
Koude Oorlog, onder andere met reizende tentoonstellingen 
die het Europese publiek warm moesten maken voor nieu-
we tendenzen in de beeldende kunst. 
 Maar hoe keken Europese kunstenaars, curatoren en cri-
tici naar deze nieuwe ontwikkelingen? Hot Art, Cold War. 
Western and Northern European Writing on American Art 
1945-1990, onder redactie van Claudia Hopkins en Iain 
Boyd White en gemaakt in opdracht van de Terra Foundation 
for American Art, is een anthologie van de Noord-Europese 

Victor Bourgeois, Cité Moderne 
© CIVA, Brussel

Victor Bourgeois, Postchequegebouw, 1937-1946
© CIVA, Brussel
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Independent publisher of books on art, architecture, visual culture, design, 
philosophy and theory. www.japsambooks.nlJap Sam Books

A Colour Has Many Layers. Liesbeth Piena Mirjam Westen [ed.] | Forget & Remember. Gil & Moti | A Fair Share of Utopia Nest
No Seat At The Table Minem Sezgin

Victor Bourgeois, Weißenhofsiedlung 10, 1927
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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

Dirty Black Summer  
Sven Verhaeghe Sven Verhaeghe 

t/m 02/10

Foto’s van Hanne LamonFoto’s van Hanne Lamon
t/m 02/10

 BE-CAUSE
Christina MignoletChristina Mignolet

curator:Lile Dalile 
10/10–31/10

Fotokabinet: Fotokabinet: 
Ingrid De MecheleerIngrid De Mecheleer

10/10–31/10

Ontoereikende 
uitdrukkingen
Jean De GrooteJean De Groote

Opening door Ignaas Devisch, 19:00 
26/11–30/12

Fotokabinet: Jeroen DaledFotokabinet: Jeroen Daled
26/11–30/12

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

Project 40
Mario De BrabandereMario De Brabandere

t/m 03/10

New Works
Jeff McMillanJeff McMillan

Opening weekend: 23/10 & 24/10 
23/10–21/11

KIOSKKIOSK
Louis Pasteurlaan 2  09 243 36 44
ma–zo 12:00–18:00 
www.kiosk.art

Making Kin 3.0
Anne Duk Hee Jordan Anne Duk Hee Jordan 

t/m 28/11 

Naître aux mondes 
t/m 03.10 

x @ SMAK - uit de Collectie 
Gifted

t/m 03.10 

Jakob Van den Broucke Jakob Van den Broucke 
Toekomstraat 47
09/10–28/11

PLANET AKKOR 
monthly online comics
Felipe MuhrFelipe Muhr

01/10–until the end of it all

Open call:
Linda Nochlin FanzineLinda Nochlin Fanzine

check our website

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

Native Brazil/Alien Brazil
Anna Bella GeigerAnna Bella Geiger

t/m 07/11

GEOLOGY
Marie Julia BollanséeMarie Julia Bollansée

t/m 03/10

Prijs van de Vrienden v/h 
S.M.A.K.

t/m 03/10

De Gids
Adam Leech Adam Leech 

t/m 06/03/22

I am molten matter
Vrienden v/h S.M.A.K. tonen Vrienden v/h S.M.A.K. tonen 
Joana EscovalJoana Escoval

t/m 24.10

Uit de Collectie: 
De Kleine Catalogus van 
de Collectie van S.M.A.K. | 
De Tentoonstelling

t/m 06/03/22

Uit de Collectie | Gifted
t/m 03/10

La Collection et Son Double
t/m 03/10

Broodthaers kabinet
Permanent

croxhapoxcroxhapox
croxhapox.org

WALK WALK WALK #4
crox 608 david bergécrox 608 david bergé

01, 07, 08/10 
aantal plaatsen beperkt, schrijf je in: 
anyuta@croxhapox.org

STOCK UITVERKOOP
50% KORTING OMG

@ De Kaft, Nederkouter 8 
15–16/10

NIEUWE LOCATIE
Roderoestraat 2

september 2021 
zie website

BEUYS GARDENS #9
jeroen frateurjeroen frateur
BEUYS GARDENS #10
reinhard doubrawa (de)reinhard doubrawa (de)
BEUYS GARDENS #11
thomas karz (de)thomas karz (de)
NIEUWE CROX-CARDS
wouter cox, merlyn paridaen, adriaan wouter cox, merlyn paridaen, adriaan 
verwee, pieter de clercq, toon boeckmans, verwee, pieter de clercq, toon boeckmans, 
remi verstraete, renée pevernagie, remi verstraete, renée pevernagie, 
maarten inghels, vana, lieve d’hondt, maarten inghels, vana, lieve d’hondt, 
sabine oorsterlynck, buren, leen van sabine oorsterlynck, buren, leen van 
tichelen, griet van de veldetichelen, griet van de velde

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

Sous Les Cieux et 
Les Nuages
Thomas Renwart Thomas Renwart 
(Les Monseigneurs)(Les Monseigneurs)

24/09–26/01/22

Ik zal je spiegel zijn
Eric Croes & Julien MeertEric Croes & Julien Meert

24/09–28/11

Endless Exhibition – 
permanently on view:
Martin Belou, Bram de Jonghe, Eva Martin Belou, Bram de Jonghe, Eva 
Fàbregas, Olivier Goethals, Rudi Guedj, Fàbregas, Olivier Goethals, Rudi Guedj, 
Jesse Jones, Felix Kindermann, Prem Jesse Jones, Felix Kindermann, Prem 
Krishnamurthy, Egon Van Herreweghe Krishnamurthy, Egon Van Herreweghe 
& Thomas Min, Charlotte Stuby, Joëlle & Thomas Min, Charlotte Stuby, Joëlle 
Tuerlinckx, Steve Van den Bosch, Emma Tuerlinckx, Steve Van den Bosch, Emma 
Van Den Broeck & Mark GrootesVan Den Broeck & Mark Grootes

DEVELOPMENT 
PROGRAMME

Ghent: How to live together?
Grace NdirituGrace Ndiritu

t/m 10/12

Kunsthal Hackbase
CHT/TOTALISM.ORGCHT/TOTALISM.ORG

01/10–20/12

Oh i love you Elien (on 
friendship)
Elien RonseElien Ronse

01/11–20/12

EVENTS
www.kunsthal.gent/events for all 
upcoming activities 
info@kunsthal.gent for visits by 
appointment

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
Deinze

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

AFBEELDING 
VERWERKEN
Wannes Lecompte & Filip Wannes Lecompte & Filip 
VerreykeVerreyke

t/m 03/10

mudelmudel
L. Matthyslaan 3–5 09 381 96 70
di–vr 14:00–17:30, za–zo 10:00–12:00 en 
14:00–17:00
www.mudel.be

Kleur een rand geven
Amédée CortierAmédée Cortier

Opening: 08/10 
09/10–23/01/2022

Pursuit of Godly Seed
Simon Verheylesonne Simon Verheylesonne 

Opening: 08/10 
09/10–23/01/2022

Kortrijk

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
www.be-part.be 

Paradise Kortrijk 2021, 
Triënnale voor actuele kunst
Albert Dubosq, Sarah Westphal, Art Labor, Aziz Albert Dubosq, Sarah Westphal, Art Labor, Aziz 
Hazara, Berlinde De Bruyckere, Bruno V. Roels, Hazara, Berlinde De Bruyckere, Bruno V. Roels, 
Choi Jeong-Hwa, Constant Nieuwenhuys, Dora Choi Jeong-Hwa, Constant Nieuwenhuys, Dora 
García, Jacob Dahlgren, Jaro Varga, Jeremy Deller, García, Jacob Dahlgren, Jaro Varga, Jeremy Deller, 
Joris Van de Moortel, Josep-Maria Martín, Klaas Joris Van de Moortel, Josep-Maria Martín, Klaas 
Rommelaere, Kendell Geers, Lhola Amira, Lily van Rommelaere, Kendell Geers, Lhola Amira, Lily van 
der Stokker, Luc Deleu, Michelangelo Pistoletto, der Stokker, Luc Deleu, Michelangelo Pistoletto, 
Olaf Nicolai, Robert Devriendt, Ryan Gander, Olaf Nicolai, Robert Devriendt, Ryan Gander, 
Sanam Khatibi, Sarah Ortmeyer, Stief DeSmet, Sanam Khatibi, Sarah Ortmeyer, Stief DeSmet, 
Toshiko Horiuchi-MacAdam, Ugo Rondinone, Toshiko Horiuchi-MacAdam, Ugo Rondinone, 
Viktor&Rolf, William Forsythe, Yoko OnoViktor&Rolf, William Forsythe, Yoko Ono

t/m 24/10
Verschillende binnen- 
en buitenlocaties
www.paradisekortrijk.be

Machelen-aan-de-Leie

Roger Roger 
Raveel Raveel 
MuseumMuseum
Gildestraat 2–8 09 381 60 00
woe–zo 11:00–17:00, gesloten op ma en di
www.rogerraveelmuseum.be

Subtiliteiten. Dan Van 
Severen & Roger Raveel

01/08–07/11

Terug naar Machelen
Topwerken uit de collectieTopwerken uit de collectie

01/08–07/11

Door het doek het schilderij. 
Een zoektocht naar de 
meester

In samenwerking met Claessens 
Canvas en LUCA School of Arts
t/m 24/10

Kom door het venster kijken. 
Roger Raveel in de jaren 
1970 en 1980

07/11/21–06/11/22

Waregem

BE PARTBE PART
Westerlaan 17 056 62 94 10 
di–vr, zo, 13:00 – 17:00
www.be-part.be 

Frequently the woods 
are pink, hedendaagse 
kunstcollecties in  
Zuid-West-Vlaanderen
Rebecca Ackroyd, Nel Aerts, Francis Rebecca Ackroyd, Nel Aerts, Francis 
Alÿs, Carl Andre, Thomas Bayrle, Vanessa Alÿs, Carl Andre, Thomas Bayrle, Vanessa 
Beecroft, Pierre Bismuth, Michaël Beecroft, Pierre Bismuth, Michaël 
Borremans, Louise Bourgeois, Leo Copers, Borremans, Louise Bourgeois, Leo Copers, 
Thierry De Cordier, Jos De Gruyter en Thierry De Cordier, Jos De Gruyter en 
Harald Thys, Wim Delvoye, Tracey Emin, Harald Thys, Wim Delvoye, Tracey Emin, 
Kendell Geers, René Heyvaert, Carsten Kendell Geers, René Heyvaert, Carsten 
Höller, Roni Horn, Sofia Hultén, On Kawara, Höller, Roni Horn, Sofia Hultén, On Kawara, 
Jannis Kounellis, Gabriel Kuri, Bertrand Jannis Kounellis, Gabriel Kuri, Bertrand 
Lavier, Sol LeWitt, Ella Littwitz, Bernd Lavier, Sol LeWitt, Ella Littwitz, Bernd 
Lohaus, Sarah Lucas, Jonas Lund, Allan Lohaus, Sarah Lucas, Jonas Lund, Allan 
McCollum, Matt Mullican, Otobong Nkanga, McCollum, Matt Mullican, Otobong Nkanga, 
Charlotte Posenenske, Laure Prouvost, Charlotte Posenenske, Laure Prouvost, 
Jamea Richmond-Edwards, Thomas Schütte, Jamea Richmond-Edwards, Thomas Schütte, 
Walter Swennen, Patrick Van Caeckenbergh, Walter Swennen, Patrick Van Caeckenbergh, 
Jan Vercruysse, Nari Ward, Ambera Wellman, Jan Vercruysse, Nari Ward, Ambera Wellman, 
Anicka YiAnicka Yi

t/m 28/11

BBruthausruthaus  
GalleryGallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
za–zo 14:00–18:00 
joris.vander.borght@bruthaus.be 
0473 63 69 63
www.bruthausgallery.com

Newspace 
Modern ist Vorgestern
Evert DebusschereEvert Debusschere
Frontspace - Showcase 
Ghost of Flandria
최고은 - CHE GO EUN - CHE GO EUN

Openingsweekend:  
18/09, 16:00–20:00  
19/09, 14:00–18:00
t/m 24/10

ARTISSIMA TURIJN 
La Pioggia
Willem Boel - Les Willem Boel - Les 
MonseigneursMonseigneurs

https://www.artissima.art/en/
05/11–07/11

Otegem

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

ENVIRONS – Tekeningen 
en sculpturen
Johan ParmentierJohan Parmentier

25/09–24/10
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Art Gallery O-68

Oranjestraat 74, Velp, NL
+31612594329

Tijdens expositie: do-zo: 15 -17
(en op afspraak)

www.gallery-o-68.com

26/09 - 24/10
DIVIDU
Ad Gerritsen, schilderijen en objecten, Aracelly Scheper, video’s en foto’s
Opening: Zondag 26/09 van 15.00 -17.00 uur door Gijs Assmann, kunstenaar 
en docent Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam en Academie ArtEZ, Arnhem

31/10 - 26/11
‘WE ARE STARDUST, WE ARE GOLDEN, 
AND WE LONG TO RETURN TO THE GARDEN”.
Anya Jansen, schilderijen, Louise te Poele, foto’s 
en Amos Mulder (collages en animaties)
Opening zondag 31/10 van 15.00 - 17.00 uur

Een project van Aimée Zito Lema  
in de Amsterdamse  

Spaarndammerbuurt en Houthaven

Cargo i.s.m.Museum Het Schip
27 augustus–17 oktober

www.cargoincontext.org
www.wegdiemuur.blog

WEG DIE MUUR!
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receptie van kunst uit de Verenigde Staten. Het boek opent 
met teksten uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door een 
selectie uit Ierland, Frankrijk, België, Nederland, West-
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Tot slot komen de 
Scandinavische landen aan bod: Denemarken, Noorwegen, 
Zweden en Finland. Voor de selectie werd per land beroep 
gedaan op een expert, die naast een algemeen inleidend essay 
bij elke afzonderlijke tekst enkele regels met duiding bijdroeg. 
Zo schreef  David Hopkins over de receptie van Amerikaanse 
kunst in het Verenigd Koninkrijk, Brenda Moore-McCann 
over Ierland en nam Serge Guilbaut Frankrijk voor zijn reke-
ning. Johan Pas en Jonneke Jobse verzorgden respectievelijk 
de Belgische en Nederlandse bijdrage. Volgens de redacteu-
ren ligt het belang van deze bloemlezing enerzijds in het feit 
dat de meeste teksten dankzij vertaling voor het eerst toe-
gankelijk worden voor een breder publiek. Anderzijds toont 
het boek de ‘culturele vertaalslag’ die Europese commenta-
toren maakten om de Amerikaanse kunst verstaanbaar te 
maken voor een eigen doelpubliek. 
 De receptie van Amerikaanse kunst verschilde sterk 
van land tot land. Zo bleef  het Noorse publiek lange tijd 
onverschillig tegenover kunst uit Amerika: de selectie voor 
Noorwegen bevat dan ook slechts vier teksten, afkomstig 
uit hetzelfde tijdschrift en geschreven in de periode 1981-
1986, maar qua inhoud gericht op eerdere decennia met 
twee monografische artikels over Barnett Newman en 
Willem de Kooning en twee teksten van Per Hovdenakk over 
het abstract expressionisme. Deze houding staat in fel con-
trast met de sterke aversie die Franse kunstcritici voelden 
tegen de opkomende dominantie van Amerika, die treffend 
wordt weergegeven in Guilbauts inleiding met een persoon-
lijke anekdote uit zijn studententijd: in plaats van een mas-
terscriptie te mogen schrijven over Robert Rauschenberg, 
moest hij zich van zijn scriptiebegeleider toespitsen op de 
invloed van Franse kunst op Amerikaanse kunstpraktijken 
tussen 1900 en 1950. 
 Per land zijn grosso modo een tiental teksten opgenomen; 
West-Duitsland spant met negentien teksten de kroon. 
De bundel bevat naast bijdragen van bekende auteurs 
(zoals Lawrence Alloway, John Berger, Pierre Restany en 
Catherine Millet) ook enkele interessante krantenartikelen 
van anonieme kunstcritici. Helaas zijn niet alle teksten even 
diepgravend. Voor Denemarken werden bijvoorbeeld twee 
hoofdstukken geselecteerd uit Øystein Hjorts Amerikansk 
Kultur efter 1945 (1992), een handboek gebruikt aan 
Deense universiteiten, met schoolse en eerder oppervlak-
kige besprekingen van kunstenaars als Ed Paschke, Eric 
Fischl en Robert Longo als exponenten van een ‘pluralisti-
sche’ kunstopvatting. Deze minder geslaagde keuze wordt 
gecompenseerd met boeiende selecties voor het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, West-Duitsland, Nederland en België. 
 Jonneke Jobse is door haar positie als redactielid van de 
boekenreeks Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 bijzonder 
goed geplaatst om een selectie Nederlandse kunstkritieken 
samen te stellen. Haar inleiding geeft een erudiet overzicht 
van de belangrijkste stemmen in het debat, en schetst het 
begin, de hoogtijdagen en uiteindelijk de tanende invloed 
van Amerikaanse kunst in Nederland. De selectie opent 
met een anonieme recensie uit de Rotterdamse Courant over 
de tentoonstelling 50 jaar moderne kunst in de USA in het 
Gemeentemuseum in Den Haag in 1956. De criticus doet 
het werk op deze door het MoMA georganiseerde propa-
gandatentoonstelling af  als afstandelijke ‘Pseudo-Kunst’. 
Dit negatieve oordeel vormt echter een uitzondering. Door 
de inspanningen van Wim Beeren, Jean Leering en Edy de 
Wilde om Amerikaanse kunst naar Den Haag, Eindhoven en 
Amsterdam te brengen, geraakte het Nederlandse publiek 
gaandeweg vertrouwd met stromingen als pop art, land 
art, minimalisme en conceptuele kunst. De selectie bestaat 
dan ook voornamelijk uit positieve recensies en catalogus-
teksten van de tentoonstellingen die in musea als het Van 
Abbe en het Stedelijk werden georganiseerd. Voor een eer-
ste aanval op de Amerikaanse dominantie is het wachten 
op Antje von Graevenitz’ recensie voor Vrij Nederland van de 
tentoonstelling Fundamentele Schilderkunst in het Stedelijk 
in 1975, waarin ze de poging van het museum hekelt om 
‘toevallig (?) allemaal Amerikanen’ naar voor te schuiven 
als grondleggers van een nieuwe schilderkunst, en daar-
door de Europese kunstgeschiedenis bewust lijkt te negeren. 
 In het Belgische luik is de teneur nagenoeg eenzijdig 
positief. Vooral de pop art en de conceptuele kunst werden 
door het Belgische publiek goed onthaald. Een opvallen-
de tekst echter komt van Georges Roque, die op kritische 
wijze de mythe van de progressieve Amerikaanse kunste-
naars deconstrueert door ze als erfgenaam van de puritein-
se pelgrims neer te zetten. De retoriek van de minimalis-
ten is verwant aan die van zeventiende-eeuwse kolonisten 
als de shakers, terwijl land-artkunstenaars onontgonnen 
land bezetten of  ‘markeren’. Merkwaardig genoeg schreef  
Roque deze weinig flatterende typering als bijdrage voor 
de tentoonstellingscatalogus van American Art in Belgium 
in het Paleis voor Schone Kunsten in 1977. Deze expo-
sitie, samengesteld door Karel Geirlandt met uitsluitend 
werk uit Belgisch privébezit, vormde aanleiding voor Jan 
Vercruysse, Lili Dujourie, Jozef  Mees, Jacques Charlier en 
Panamarenko om een protestactie op touw zetten waar-
bij vooral de blinde idolatrie van Belgische verzamelaars 
– voor wie Amerikaanse kunst per definitie de beste en de 
interessantste was – op de korrel werd genomen. Het weinig 
bekende manifest is eveneens in de publicatie herdrukt. 

 Eind jaren zeventig lijkt het einde van een dergelijke aan-
bidding voor de Amerikaanse kunst aangebroken. Dit is ook 
te merken in de bloemlezing: het zwaartepunt ligt in de jaren 
vijftig en zestig, terwijl de jaren tachtig nauwelijks aan bod 
komen. Een anthologie zoals deze is echter het resultaat van 
subjectieve keuzes en moet daarom beschouwd worden als 
eerste kennismaking met het onderwerp. Jammer genoeg 
worden weinig handvaten geboden voor verdere studie. Een 
bibliografie met aanvullende literatuur, of  per land een lijst 
met de voornaamste tijdschriften en de belangrijkste tentoon-
stellingen was geen overbodige luxe geweest. Bovendien, zoals 
de samenstellers terecht opmerken, mag de Engelse vertaling 
geen excuus vormen om deze teksten niet in hun originele 
taal of  context te bestuderen.  Anton Pereira Rodriguez

p Claudia Hopkins en Iain Boyd Whyte (red.), Hot Art, Cold 
War. Western and Northern European Writing on American 
Art 1945-1990, New York, Routledge, 2020, ISBN 
9781032012247.

Everything Passes Except the Past. Na de val van 
Napoleon keerde het triptiek Kruisoprichting (1611) van 
Rubens, dat jarenlang in de Grande Galerie van het Louvre 
hing, terug naar de Antwerpse kathedraal. Is het niet meer 
dan logisch dat kunstvoorwerpen die op bedenkelijke en 
onrechtmatige manier in de voormalige kolonies verkre-
gen werden, eveneens zouden terugkeren naar de streek 
van herkomst? In 2018 verscheen een kritisch rapport over 
de voorwaarden voor de teruggave van Afrikaans erfgoed, 
in opdracht van de Franse president Emmanuel Macron. 
Met hun ondubbelzinnige conclusie dat ‘roofkunst’ zon-
der uitzondering moet worden teruggeven, zwengelden de 
Senegalese schrijver Felwine Sarr en de Franse kunsthisto-
ricus Bénédicte Savoy het debat aan in heel Europa. 
 De publicatie van het onderzoek was de aanleiding voor 
een netwerk van Europese Goethe-Instituten om, samen 
met onder meer het AfricaMuseum in Tervuren, een tweeja-
rig artistiek-discursief  project op te zetten over de behande-
ling van koloniaal erfgoed in Zuidwest-Europa. Het project 
kreeg als titel Everything Passes Except the Past. Decolonizing 
Ethnographic Museums, Film Archives, and Public Space en 
bestond uit interne werkgroepen, een tentoonstelling en 
een festival. Dat alles mondde uit in een gelijknamige publi-
catie, die in 2021 bij Sternberg Press verscheen: een tijds-
document van een transitieperiode, maar ook een handlei-
ding voor de nabije toekomst.
 Het boek, dat is opgebouwd uit interviews, essays en kun-
stenaarsbijdragen, behandelt de drie in de ondertitel aange-
geven thema’s: de dekolonisering van etnografische musea, 
filmarchieven en de publieke ruimte. Het eerste deel is het 
meest uitgebreid en vestigt de aandacht op de postkolonia-
le museumpraktijk. Bénédicte Savoy, kunsthistoricus Didier 
Houénoudé, journalist Pascale Claude en AfricaMuseum-
directeur Guido Gryseels voeren een debat over de restitutie 
van koloniale kunstobjecten. Allerhande (drog)redenen om 
kunst in Europese musea te houden – gaande van de vrees 
dat de westerse musea leeg zullen raken tot de veronder-
stelde onbekwaamheid van Afrikaanse conservatoren en 
gemeenschappen – worden kritisch tegen het licht gehou-
den. Wat nodig blijkt, is een ‘nieuwe relationele ethiek’ tus-
sen Afrika en Europa met als doel het westerse monopolie 
op de circulatie van kunstwerken te doorbreken en meer 
gezamenlijk onderzoek te faciliteren. Bijvoorbeeld door 
visumprocedures te vereenvoudigen, inventarissen open te 
stellen of  foto- en filmarchieven te digitaliseren. 
 Toch is toegankelijk maken of  repatriëren alleen niet 
genoeg. Ook de westerse omgang met koloniale collecties 
is toe aan een grondige update. In het conservatisme-num-
mer van De Witte Raaf (nr. 195) stelde Fiep van Bodegom 
de vraag of  er geen wezenlijke tegenstelling bestaat tussen 
bewaren en veranderen. Het is een spanning die centraal 
staat in het pleidooi van kunsthistoricus Clémentine Deliss 
voor een ‘metabolische museumpraktijk’. Volgens Deliss 
is de verzamelzucht van ‘kleptomaan’ Europa onlosmake-
lijk verbonden met een ‘ideologie van conservatie’, waar-
bij objecten bewaard worden in functie van een vaak niet 
nader bepaalde, steeds verder uitgestelde toekomst. Talloze 
objecten vergaren stof  in museumdepots, waar ze door nie-
mand worden bekeken, laat staan aangeraakt. Een antiko-
loniale museumpraktijk, zo stelt Deliss, vindt plaats in het 
nu, en veronderstelt de mogelijkheid tot zintuiglijk con-
tact, waarbij de menselijke aanwezigheid in het object, met 
name in de vervaardiging en het gebruik ervan, niet langer 
impliciet maar expliciet aanwezig is. 
 Die positie vindt weerklank bij onder meer de Brits-
Keniaanse kunstenaar Grace Ndiritu. Via het langlopende 

American Art in Belgium 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1977, Courtesy van het Archief  Paleis voor Schone Kunsten
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NEW ENERGY

Fonds Laboratorio
Institut für
Auslandsbeziehungen

Into Nature is een bijzondere kunstroute door het Drentse 

landschap met werken van internationaal aansprekende 

kunstenaars. Ga op ontdekkingstocht, reis, beleef of verdwaal.

Na de fascinerende eerste twee edities in Noord-Drenthe en 

Frederiksoord strijkt de tweejaarlijkse beeldende kunstexpeditie

Into Nature deze zomer neer in de Zuidoosthoek van de provincie. 

Het Bargerveen bij Emmen vormt het decor waarin je de hele 

zomer wandelend en �etsend spectaculaire kunst-

werken ontdekt van onder anderen Roger Hiorns, 

Awoiska van der Molen, Nina Canell en Marguerite Humeau.

NEW ENERGY

Het thema is New Energy en dit heeft alles te maken met de locatie waar de kunstwerken te zien 

zijn. Het Bargerveen is een van de laatste hoogveengebieden van Noordwest-Europa. Energie 

is hier letterlijk zichtbaar en dit dient als inspiratiebron voor de kunstenaars. Artistiek leider Hans 

den Hartog Jager is gegrepen door het gebied. �Het Bargerveen is kaal, leeg en indringend �n 

het staat er bol van de energie. Historische energie, verdwenen energie, onzichtbare energie, 

controversi�le energie, nieuwe energie � de geschiedenis en het landschap van het Bargerveen 

is er diep van doortrokken.� New Energy staat daarnaast symbool voor de faciliteiten die de 

laatste jaren aan het gebied zijn toegevoegd, zoals de Schaapskooi in Weiteveen en nieuwe 

�ets- en wandelpaden. Een groot publiek kan zo kennis maken met dit prachtige, woeste en 

onontdekte gebied. 

UITGEBREID PROGRAMMA
Into Nature presenteert in het Bargerveen en het Rensenpark, het voormalige dierenpark van 

Emmen, een bijzonder aanvullend programma. Daarnaast is er nieuwe aandacht voor 

bestaande kunstwerken in de omgeving, zoals Broken Circle/Spiral Hill van Robert Smithson. 

Verscholen parels in het Drentse landschap worden zo weer zichtbaar gemaakt.   

Into Nature is te zien van 31 juli t/m 24 oktober 2021. Op de website van Into Nature en via 

social media is meer informatie te vinden over het programma, arrangementen, locaties en 

tickets. Zie www.intonature.net.

Zwartemeer

Emmen

Weiteveen

Oranjedorp

Schoonebeek

Barger-
Oosterveen

D
uitsland

Duitsland

Drenthe

Bargerveen

PLAN JE EXPEDITIE OP WWW.INTONATURE.NET
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408 Mark Peckmezian Nice 240 p 21 x 28 cm € 40.00 ISBN 9789492811943 2021

407 Uta Eisenreich  AS IF 156 p 21.5 x 28.5 cm € 42.00 ISBN 9789492811967 2021

406 Ari Marcopoulos Heterotemporality 80 p 15.5 x 21.5 cm € 22.00 ISBN 9789492811936 2021

405 Robby Müller Flora Polaroid 56 p 23 x 16.5 cm € 30.00 ISBN 9789492811929 2021

404 Bart Lodewijks Merelbeke-tekeningen 104 p 17.5 x 24.5 cm € 15.00 ISBN 9789492811950 2021

403 Aglaia Konrad Japan Works 496 p  20.5 × 26 cm € 45.00  ISBN 9789492811912 2021

402 Wang Bing The Walking Eye 832 p 16 x 23 cm € 45.00 ISBN 9789492811851 2021

401 Julie Peeters (editor) Bill 3 184 p 23 x 31 cm  € 28.00 ISBN 9789492811875 2021

400 Experimental Jetset  Superstructures 420 + 24 p 10.5 x 18 cm € 24.00 ISBN 9789492811868 2021

398 Steven Humblet (editor) Off Camera 140 + 16 p 24 x 30.5 cm € 32.70 ISBN 9789492811882 2021

397 Walid Raad I long to meet the masses once again 48 p 22 × 28 cm € 18.00 ISBN 9789492811905 2021

396 Bart Lodewijks & Jan Kempenaers Kerselare Drawings and Photographs 240 p 16 x 22 cm € 30.00 ISBN 9789492811899 2021

394 Karel Martens Tokyo Papers 80 p  15.5 × 21.5 cm € 22.00 ISBN 9789492811837 2020

393 The Serving Library  Annual 2020/21 (Objects) 208 p 21 x 29.7 cm € 29.50 ISBN 9789492811820 2020

391 Geert Goiris 2020 44 + 16 p 28 x 36 cm € 27.25 ISBN 9789492811813 2020

390 Erik van der Weijde Lithium 32 p 21 x 29.7 cm € 16.00 ISBN 9789492811806 2020

performanceproject Healing the Museum ontwaart ze een 
vervreemdende discrepantie tussen de modus operandi van 
de meeste musea en de courante ervaring van de bezoeker. 
Hoewel Ndiritu het museum op sterven na dood verklaart, 
ziet ze een kans op ‘genezing’ via een nieuwe koersbepaling, 
waarbij andere vormen van toenadering en deskundigheid 
worden geïntegreerd, zoals meditatiepraktijken of  het sja-
manisme, waarbij het kunstwerk als ‘bezield’ object wordt 
gezien. Een code of  practice ten slotte – gedrukt op groen 
papier aan het eind van elk boekdeel – bundelt de actie-
plannen die geformuleerd werden tijdens de werkgroepen, 
en onderschrijft in het eerste deel nog eens de nood aan 
een nieuw museummodel. Het museum dient tempel noch 
kerkhof  te zijn, maar een ‘medium’ dat een veelheid aan 
stemmen laat horen.
  Ndiritu is niet de enige die in Everything Passes Except the 
Past de stem van de kunstenaar vertegenwoordigt: het boek 
bevat bijdragen van kunstenaars Bianca Baldi en Daniel 
Blaufuks, en een indrukwekkend essay van de Franse cul-
tuurtheoreticus Lotte Arndt over het werk van Assaf  
Gruber. Volgens Jana J. Haeckel, curator en samensteller 
van het boek, mag een reflectie op de omgang met kunst-
collecties geen privilege van kunsthistorici en etnologen 
zijn. Ook kunstenaars hebben een belangrijke rol te spe-
len in het complexe proces van dekolonisering, waarbij ze 
bijvoorbeeld koloniale voorstellingswijzen kritisch onder-
zoeken. Toch zijn het niet zozeer de speculatieve, soms wei-
nig accurate kunstenaarsbijdragen, maar vooral de vele 
praktijkvoorbeelden die het boek zo sterk maken. In het 
middendeel, over koloniale filmarchieven, introduceert de 
Ghanees-Britse curator en onderzoeker Yaa Addae Nantwi 
het Kioskmuseum, een mobiel museum in Ghana dat 
inspeelt op de lokale cultuur en architectuur, als alterna-
tief  voor het nationaal museum in Accra, dat opereert naar 
westers model. In een gesprek tussen Didi Cheeka, Filipa 
César en Tamer El Said wordt semantisch afgewogen gere-
flecteerd op het belang van filmarchieven voor de bewaring 
van het geheugen, maar ook op archiefvorming en conser-
vatie zelf. ‘Digitaliseren’ geniet hier de voorkeur boven het 
minder neutrale ‘restaureren’, omdat het behandelde mate-
riaal nu eenmaal niet kan worden hersteld naar één speci-
fiek punt in de tijd. Niet enkel het museum moet geactiveerd 
worden, ook het archief  dient tot leven gewekt door hen die 
ooit ongevraagd tot onderwerp van het filmisch materiaal 
gemaakt werden. 

 Het verleden reanimeren is evenzeer de insteek van 
Mnyaka Sururu Mboro, Christian Kopp en Yann Legall bij 
hun dekoloniale rondleidingen door de ‘Afrikaanse’ wij-
ken in West-Berlijn en de keizerlijke parken en paleizen 
van Potsdam. In het laatste deel van het boek presenteren 
zij hun gidsbeurten als ‘getuigenissen’ uit het verleden, en 
stellen ze dat de erkenning van het kolonialisme via een 
nationale herdenking nodig is vooraleer er van verzoening 
sprake kan zijn. Het motief  van een verleden dat doorwerkt 
in het heden verbaast niet, gezien de titel van het project. 
Maar het boek plaatst – vooral in dit afsluitende hoofdstuk – 
de dekolonisering in een breder (soms evenwel perifeer) ver-
band, dankzij observaties van onder meer de Mexicaanse 
kunstenaar Linda Porn en de Zuid-Afrikaanse antropo-
loog Duane Jethro. De eerste behandelt de neokoloniale 
migratie- politiek en lichaamspolitiek in de publieke ruimte 
van het mondiale Noorden, de internationale mensenhan-
del en seksuele uitbuiting die daarmee samenhangt; de twee-
de schetst de manier waarop de ‘gekoloniseerde’ Catalaanse 
separatisten de publieke ruimte instrumentaliseren in hun 
verzet tegen de Spaanse centrale overheid, en stipt ook de 
historische betrokkenheid van Catalonië aan bij de Spaanse 
kolonisatie en slavenhandel in Latijns-Amerika. Dat maakt 
Everything Passes Except the Past niet alleen een geslaagde 
handleiding voor het kritisch denken over de toekomst van 
museum en archief, maar ook een oproep om dekolonisering 
als een proces te begrijpen dat voltrokken dient te worden in 
alle geledingen van de maatschappij.  Laura Herman 

p Jana J. Haeckel (red.), Everything Passes Except the Past. 
Decolonizing Ethnographic Museums, Film Archives, and Public 
Space, Berlijn, Sternberg Press, 2021, ISBN 9783956796012.

Nieuws
Mondriaan Fonds verdeelt drie miljoen euro over 
22 kunstpodia. In de aanvraagronde 2021 voorziet het 
Mondriaan Fonds subsidies voor 22 Nederlandse kunstpo-
dia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot volwaardig 
professionele organisaties met internationale uitstraling. De 
bijdrage loopt over één tot maximaal vier jaar, en varieert 
van 25.000 euro tot 275.000 euro op jaarbasis. De vorig 
jaar ingevoerde regeling Programma’s Kunstpodia is bedoeld 
voor een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan 
de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse beeldende 
kunst. Er kwamen in totaal 74 aanvragen binnen, verdeeld 
over vier categorieën: Start, Basis, Pro en Breed. In de catego-
rie Start, waarbij het gaat om een subsidie van 25.000 euro 
voor slechts één jaar, vroegen veertig instellingen subsidie 
aan, waarvan twaalf  een bijdrage ontvangen; acht min-
der dan in 2020. Vijf  aanvragers met een positieve beoor-
deling vielen uit de boot vanwege een tekort aan budget. 
Darkmatter Collective (Amsterdam), Radius (Delft), Salwa 
Foundation (Amsterdam) en Sea Foundation (Tilburg) ont-
vangen voor het eerst steun. In de categorie Basis, 110.000 
euro voor twee jaar, werden vorig jaar reeds dertien instel-
lingen geselecteerd; dit jaar worden er acht aan toegevoegd: 
Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Club Solo (Breda), 
Kunstfort bij Vijfhuizen, Kunstpodium T (Tilburg), Metro54 
(Amsterdam), Odapark (Venray), Post/Expoplu (Nijmegen/
Arnhem), Rib (Rotterdam). Hier konden drie positief  beoor-
deelde organisaties niet worden gehonoreerd wegens ontoe-
reikend budget. In de categorie Pro, 175.000 euro voor drie 
jaar, werden twee bijdragen toegekend: aan If  I Can’t Dance, 
I Don’t Want to be Part of  Your Revolution (Amsterdam) en 
Nest (Den Haag). Vorig jaar kwamen reeds vijf  instellingen 
in aanmerking. De twee aanvragers in de categorie Breed, 
275.000 euro voor vier jaar, kregen een onvoldoende. Vorig 
jaar kreeg enkel De Appel (Amsterdam) een positief  advies. 
In 2022 zijn ook diverse toekenningen uit 2019 nog geldig, 
via de oude regeling Meerjarenprogramma’s Presentatie-
instellingen. Het Mondriaan Fonds ondersteunt kunstpo-
dia omdat ze van vitaal belang zijn voor de ontwikkeling en 
zichtbaarheid van beeldende kunst. In deze aanvraagron-
de viel het de selectiecommissie op dat kunstenaars steeds 
vaker aan de basis liggen van met name kleinere kunsti-
nitiatieven. Deze podia zijn vaak gevestigd in atelierruim-
tes, mogelijk als gevolg van hoge huurprijzen, zeker in de 
Randstad. Daarnaast bleken meerdere instellingen die niet 
noodzakelijk gericht zijn op de presentatie van beeldende 
kunst, zoals residenties of  werkplaatsen, toch een aanvraag 
in te dienen als kunstpodium. Volgens het Fonds is dat ver-
moedelijk een gevolg van het wegvallen van financiële steun 
de afgelopen jaren voor productie, uitwisseling en onder-
zoek. (mondriaanfonds.nl)

Plannen voor museum hedendaagse kunst op 
Amsterdamse Zuidas. De Amsterdamse kunstraad heeft 
een grotendeels positief  advies uitgebracht over het plan van 
de Hartwig Art Foundation om in de voormalige rechtbank 
aan de Parnassusweg een nieuw museum voor hedendaag-
se kunst onder te brengen: het Museum of  Contemporary 
Art for Amsterdam (MCA). Bedoeling is dat de gemeente 
het gebouw koopt, een investering van meer dan 26 mil-
joen euro, en het vervolgens verhuurt aan de Hartwig Art 
Foundation, die het zal renoveren. De stichting van zaken-
man en mecenas Rob Defares wordt bestuurd door Beatrix 
Ruf, voormalig directeur van het Stedelijk Museum. Het 
museum zal geen eigen collectie aanleggen en het program-
ma wordt door wisselende curatoren samengesteld. Ook is 
het plan om werkplaatsen en productiefaciliteiten aan te 
bieden aan artists in residence. De kunstraad merkt op dat 
het initiatief  van grote toegevoegde waarde kan zijn voor 
het Amsterdamse kunstenlandschap, maar dat de gemeen-
te ‘zich er rekenschap van moet geven dat met deze hand-
reiking aan een particulier initiatief  de hedendaagse kunst 
in toenemende mate aan de particuliere sector wordt gela-
ten’. Des te belangrijker is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente voor de rest van het hedendaagse kunstenland-
schap, waar volgens de raad een stevig ‘middenveld’ ont-
breekt en de kleinere instellingen vaak in financiële nood 
verkeren, onder meer door het ontbreken van betaalba-
re huisvesting. In maart dit jaar publiceerde Platform BK 
een tekst van Timo Demollin (‘De fuik van filantropie’) over 
de problematische gevolgen van een terugtredende over-
heid en de toenemende afhankelijkheid van de kunstsector 
van particuliere fondsen. De Hartwig Art Foundation was 
een van de drie cases die Demollin behandelde, waarbij hij 
de discutabele herkomst van het opgebouwde kapitaal in 
flitshandel beschrijft. (kunstraad.nl, platformbk.nl)

Auguste Orts wordt curator Contour Biennale. Het 
Mechelse kunstencentrum nona heeft het Brusselse pro-
ductie- en distributieplatform Auguste Orts aangesteld als 
curator van de tiende editie van Contour Biennale. Naast 
bewegend beeld presenteert Contour ook (geluids)installa-
ties en performances. Sinds januari 2017 maakt Contour 
deel uit van kunstencentrum nona. Op de open call die 
het centrum begin dit jaar lanceerde, reageerden meer 
dan honderdvijftig kandidaten. Het voorstel van platform 
Auguste Orts – dat bestaat uit Herman Asselberghs, Sven 
Augustijnen, Manon de Boer en Anouk De Clercq – sprong 
in het oog door het ‘open en uitnodigend karakter’. Het 
toont een grote affiniteit met de geschiedenis van de biën-
nale en een passie voor het bewegende beeld, zo stelt het 
kunstencentrum. De tiende editie is gepland voor de herfst 
van 2023. (nona.be)

Museum Dhondt-Dhaenens heropent met zes per-
manente kunstwerken en een beeldentuin. Op 5 sep-
tember is Museum Dhondt-Dhaenens weer opengegaan na 
een eerste renovatiefase van zes maanden, waarbij onder 
meer de tegelvloer werd vervangen. Het museumgebouw, 
dat de deuren opende in 1968, werd ontworpen door Erik 
Van Biervliet. SVR-Architects is verantwoordelijk voor de 
renovatie en stelt daarbij respect voor de originele architec-
tuur en de omgeving centraal. Ter gelegenheid van de her-
opening presenteerde MDD zes permanente kunstwerken, 
gemaakt als reactie op de architectuur van het museum: 
een muurtekening van David Tremlett (1990), een inter-
ventie van Niele Toroni (2000), een installatie van Kelly 
Schacht (2008) en nieuwe sitespecifieke projecten van 
Lieve D’Hondt, Lili Dujourie en Bjarne Melgaard. Parallel 
aan deze permanente installaties zijn in het museum even-
eens werken van deze kunstenaars te zien. In de beelden-

Het Kioskmuseum 
Foto Ofoe Amegavie

Ben Loerakker, Rechtbank Parnassusweg, Amsterdam-Zuid (1975)
Foto Ceescamel onder licentie CC BY-SA 4.0

Grace Ndiritu. Spring Rites. Birth of  a New Museum 
Museum of  Modern Art, Warschau, juni 2014, foto Grace Ndiritu
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4.9.21—16.1.22

muzee.be

//  galerie — EL

GREET BILLET
THE OPPOSITE OF ANYTHING
03.10 - 24.10.2021

// OPENING
03.10 > 15.00 — 18.00

g a l e r i e  —  E L
d r i e s e l k e n  4 0
9 4 7 3  w e l l e

g a l e r i e - e l . b e

o p e n i n g  h o u r s
saturday -  sunday
1 5 . 0 0  >  1 8 . 0 0

or by appointment
info@galerie-el .be

22.10 – 15.12.21 di-zo, 11u-17u
Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek
www.ccstrombeek.be

HADASSA NGAMBA
CONFIGURATIONS

MICHAEL DEAN

Opening: vrijdag 22.10
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tuin worden sculpturen getoond van Paul Van Gysegem 
(1964), Bernd Lohaus (1991), Karel De Meester (1992), Isa 
Genzken (1998), Gary Hume (2020) en Rirkrit Tiravanija 
(2018/2021). (museumdd.be)

Nieuwe Brusselse ruimte geopend door Base-Alpha 
Gallery en DMW Gallery. Tijdens Brussels Gallery Weekend 
is aan de Koningsstraat de nieuwe Ballroom Gallery geo-
pend. Het is een gezamenlijk project van de Antwerpse gale-
ries Base-Alpha en DMW, bedoeld om werk van jonge kunste-
naars te tonen. Elke galerie nodigt per expo één kunstenaar 
uit, wat kan leiden tot twee afzonderlijke solotentoonstel-
lingen, een gezamenlijke tentoonstelling of  een effectieve 
samenwerking. In aanvulling op de reguliere activiteiten 
biedt de galerie met ‘Ballroom Invites’, waar maandelijks 
een andere kunstenaar wordt voorgesteld, jonge kunste-
naars een eerste solotentoonstelling. (ballroomgallery.be)

Wissels
Ann Demeester verlaat Frans Hals Museum en wordt 
directeur Kunsthaus Zürich. Directeur Ann Demeester 
zal het Frans Hals Museum per 1 februari 2022 verlaten. 
Demeester (Brugge, 1975) staat sinds 2014 aan het roer 
van het museum en heeft er een grootschalige koerswijzi-
ging gerealiseerd, onder meer door voor een ‘transhistori-
sche’ benadering te kiezen, waarin kunst uit verschillende 
tijdperken ‘met elkaar in gesprek gaat’. Op 1 januari 2023 
wordt ze directeur van Kunsthaus Zürich, het grootste 
kunstmuseum van Zwitserland. Ze is geselecteerd uit veer-
tig kandidaten, door een commissie met vertegenwoordigers 
van het Metropolitan Museum in New York, Städel Museum 
in Frankfurt en Tate Modern in Londen. Demeester stu-
deerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent en 

Cultural Studies aan de KULeuven. Ze was journalist bij De 
Morgen en De Tijd. Onder museumdirecteur en curator Jan 
Hoet werkte ze mee aan exposities in het S.M.A.K., Watou 
(Poëziezomer 2000) en Museum Marta Herford. Van 2003 
tot 2006 was ze directeur van het Amsterdamse expositie- 
en productiecentrum voor hedendaagse kunst W139 en 
van 2006 tot 2014 van het Amsterdamse kunstencentrum 
De Appel. Tussen 2001 en 2007 maakte ze deel uit van de 
redactie van het literaire tijdschrift Yang. Vorig jaar werd ze 
aangesteld als bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de 
Radboud Universiteit. (franshalsmuseum.nl, kunsthaus.ch)

Jane’a Johnson nieuwe artistiek directeur van Foam. 
Per 1 oktober stelt Foam Fotografiemuseum Amsterdam 
Jane’a Johnson aan als artistiek directeur. Ze volgt Marcel 
Feil op die in juli na meer dan achttien jaar het museum 
verliet. Jane’a Johnson, geboren in Sacramento (Californië), 
is assistent-professor Theory of  Art + Design en research fel-
low bij het Center for Social Equity and Inclusion (SEI) aan 
de Rhode Island School of  Design (RISD). Ze promoveer-
de aan Brown University in Modern Culture & Media, waar 
haar onderzoek zich richtte op fotografen en onderwerpen 
uit de Afrikaanse diaspora. Verder behaalde ze een MA in 
Cinema and Media Studies aan de University of  California 
en een BA in Philosophy aan het Spelman College. In haar 
bachelor was ze uitwisselingsstudent aan de Universiteit 
van Amsterdam, waardoor ze vertrouwd is met de stad. 
Johnson ziet fotografie als een belangrijk aanknopingspunt 
voor het aangaan van dialoog en wil Foam uitbouwen voor 
het versterken van het maatschappelijk gesprek. (foam.org)

Ellis Kat aangesteld als directeur Nieuw Dakota. Sinds 
1 augustus is Ellis Kat directeur van de Amsterdamse kunst-
instelling Nieuw Dakota. Zij volgt Tanja Karreman op, die 
secretaris is geworden van Stadscuratorium Amsterdam. 
Kat is 27 jaar en was onder andere werkzaam bij Atelier 
Van Lieshout; ze ontwikkelt en presenteert kunstprogram-
ma’s, geeft masterclasses en cureert tentoonstellingen. Het 
is haar ambitie om actuele ontwikkelingen in het veld van 
de hedendaagse kunst te vertalen naar een aantrekkelijk 
programma. (nieuwdakota.com)

Lezingen
JAP-lezingen. Ma 21 september om 14u30, in Delta Namen, 
kunsthistoricus Jean-Philippe Theyskens over het werk van 
vrouwelijke kunstenaars die pas op late leeftijd erkenning 
kregen, zoals Georgia O’Keeffe, Dorothea Tanning, Louise 
Bourgeois en Margaret Harrison. Za 9 oktober om 20u, in 
New Space Luik, kunsthistoricus en muzikant Sebastien 
Biset over de roes als een transformatieve en destructieve 
kracht. Do 28 oktober om 14u30, in het Cultureel Centrum 
van Bastogne, kunsthistoricus Christophe Veys over activis-
tische kunstenaars in verschillende perioden en regio’s. Vr 
29 oktober om 21u, in Bozar Brussel, gesprek met Guillaume 
Bijl. Ma 9 november om 21u, in Bozar Brussel, kunsthisto-
ricus en filosoof  Thierry Davila over het MOMAS Projekt, 
een museum zonder muren, collectie en administratie, van 
Martin Kippenberger. (jap.be)

Archipellezingen. Do 23 september om 20u, in Cinema 
Lumière Brugge, (Ver)beeldende stad, gesprek met architec-
tuurdocenten Klaske Havik en Véronique Patteeuw, en foto-
graaf  Bas Princen over de wijze waarop de beeldvorming 
van een stad wordt gestuurd. Do 21 oktober om 20u archi-
tect Laura Muyldermans over de ingeving van het moment 
en het plaatselijke inzicht. Do 18 november om 20u, in 
Opera Gent, Hybrid entities door DRDH Architects; de 
Londense architecten Daniel Rosbottom en David Howarth 
spreken over hun werk naar aanleiding van hun ontwerp 
voor de renovatie van de Opera. (archipelvzw.be)

Keynote – Kunstinstituut Melly. Vr 24 september kun-
stenaar en onderzoeker Michelle Teran over transformatieve 
pedagogie, gevolgd door een vragenronde gemodereerd door 
socioloog Teana Boston-Mammah. Vr 15 oktober schrijver 

en psychiatriehistoricus Lisa Appignanesi in gesprek met 
schrijver en onderzoeker Vivian Sky Rehberg over de bete-
kenis van ‘aandacht’ in psychoanalytische casussen en 
de framing van de zogenaamde ‘waanzin’ van vrouwen. 
Telkens om 19u in Kunstinstituut Melly, Witte de Withstraat 
50, Rotterdam. (kunstinstituutmelly.nl)

New Babylon: Continuous Now. Do 30 september om 
17u organiseren Kunstinstituut Melly en Het Nieuwe 
Instituut ter gelegenheid van de 101e geboortedag van 
Constant Nieuwenhuys een avondvullend programma met 
lezingen en een stadswandeling waarbij het utopische New 
Babylon centraal staat, het visionaire project waar archi-
tectuurhistoricus Mark Wigley in 1997 een tentoonstel-
ling aan wijdde, en waarop hij in een lezing zal reflecteren. 
Kunstinstituut Melly, Witte de Withstraat 50, Rotterdam. 
(kunstinstituutmelly.nl, hetnieuweinstituut.nl)

De.Groen kunstenaarsgesprekken. Onder de titel 
Liefdevol en kritisch gaan telkens twee kunstenaars met 
elkaar in gesprek over één kunstwerk van een van de twee 
kunstenaars. Do 30 september Raquel van Haver en Eva 
Spierenburg, do 21 oktober Eva Spierenburg en Melanie 
Maria, do 11 november Melanie Maria en Vibeke Mascini. 
De.Groen, Weverstraat 40, Arnhem. (collectiedegroen.nl)

Lezingen in het Nieuwe Instituut. Do 7 oktober om 
19u Accessing the (Trans)Institutional Archive, over de uit-
wisseling van archiefmateriaal en het tot stand brengen 
van ‘trans-institutionele’ samenwerkingsverbanden tus-
sen instellingen en gemeenschappen die van fundamenteel 
belang zijn voor de notie van ‘het archief ’ en voor de samen-
stelling van ‘archieven’ in maatschappelijke contexten. Do 
14 oktober om 19u30 Identiteit, expressie en representatie 
in architectuur, met architectuurhistoricus Léa-Catherine 
Szacka over gemedieerde architectuur, hoe ideeën en ideo-
logieën in een gevel samenkomen en welke verhalen zich 
afspelen in gebouwde wijken; en architect en activist Adam 
Nathaniel Furman over een alternatief  voor heteronor-
matieve beeldvorming dat van invloed is op de expressieve 
gevel en bijdraagt aan een veelzijdiger begrip van architec-
tuur. Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. 
(hetnieuweinstituut.nl)

Festival van de architectuur – colloquium. Het 
Vlaams Architectuurinstituut organiseert binnen Het 
Festival van de Architectuur op 15 oktober om 9u30 het 
colloquium Architectuur in transit, over onderwerpen als de 
fluïde stad, (binnenlandse) migratie, het veranderende kli-
maat en de erfenis van het koloniale verleden in Oostende. 
Dezelfde dag staat, om 17u30, ook het symposium Drawing 
Attention op het programma, over het tekenen en de kracht 
van de schets, met een lezing door de Spaanse architect 
Ricardo Flores. De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a. 
(festivalvandearchitectuur.be)

Bozar – The Future of  Living. Bozar organiseert op di 19 
en wo 20 oktober telkens vanaf  10u een tweedaags sympo-
sium met lezingen en panelgesprekken over de impact en 
toekomst van artificiële intelligentie. Dat een computerpro-
gramma het werk van een fotograaf, tekenaar, musicus of  
auteur kan nabootsen, leidt tot de hypothese dat AI ook cre-
atief  kan zijn en zelf  vernieuwende content kan produceren. 
Beeldend kunstenaars, ontwerpers, theoretici, computer-
wetenschappers, ingenieurs en stedenbouwkundigen spre-
ken over de uitdagingen en mogelijkheden van AI-systemen 
voor autonome creatie of  als instrument van de kunstenaar. 
Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. (bozar.be)

Rirkrit Tiravanija, untitled 2018 (the infinite dimensions of  smallness), 
2018-2021

Courtesy van de kunstenaar en Galerie Chantal Crousel /  
Museum Dhondt-Dhaenens, foto Rik Vannevel

David Tremlett (links), Lili Dujourie (midden), Niele Toroni (rechts), 
Museum Dhondt-Dhaenens, foto Rik Vannevel
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Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen   T +32 15 336 336   M +32 478 811 441  &  M +32 475 477 478
art@transit.be  - www.transit.be

open vrijdag, zaterdag & zondag, 14-18 u, of na afspraak
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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
❑ ‘If I Could Wish for Something’ – Dora 
Garcia [tot 19/12]

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘Rendez-Vous’ – Jean-Marie Bytebier 
[tot 10/10] ❑ George Meertens en 
Kristel Van Ballaer [16/10 tot 14/11] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Into the Deepest’ – Bosco Sodi  
[tot 27/11]  
❑ Raimund Girke [27/10 tot 27/11] 

Cockerillkaai
❑ ‘Time. And Again’ – Ken Lum [tot 3/10] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘Future Plans 1970-2020’ – Luc Deleu 
& T.O.P. office [tot 26/9] 
❑ ‘Unfolding the Archives #3: Claire 
Bataille & Paul ibens’ [tot 26/9] 
❑ ‘Portrait of a Landscape’ – Pierre-
Philippe Hofmann [tot 9/1/2022] 
❑ ‘BWMSTR Label. Construct, ruimte 
voor verandering’ [13/11 tot 17/4/2022] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘Contagion. Benoît Felix invites’ – 
Jesse Cremers, Lore Smolders, Alice 
Janne, Atelier Pica Pica [tot 23/10] 
❑ ‘Roodkras geband’ – Wannes 
Lecompte [14/11 tot 18/12] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Re-Collect Het FOMU verzamelt 
2010-2020’ [tot 7/11] 
❑ ‘My Japan’ – Issei Suda [tot 3/10] 
❑ ‘Masculinities: Liberation through 
Photography’ [22/10 tot 13/3/2022] 

FRED & FERRY
❑ ‘Magic Mirrors’ – Robbert&Frank 
Frank&Robbert [tot 9/10] 
❑ Mirthe Klück [24/10 tot 27/11] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘Foreign Bodies & Prostheses’ – 
Herman Van Ingelgem [tot 17/10] 

Keteleer Gallery
❑ Bjarne Melgaard [tot 17/10] 
❑ ‘Keteleer Bremdonck-Brasschaat: 
ROA’ [9/10 tot 21/11] 
❑ Marc Bauer [23/10 tot 27/11] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Radically Naive / Naively Radical’ – 
Helga Davis & Anouk De Clercq, Egon 
Van Herreweghe, Gert Verhoeven, 
Katarina Zdjelar, Seyni Awa Camara, 
Léonard Pongo… [tot 10/10] 
❑ ‘Periphery’ – Meryem Bayram, 
CMMC, Maëlle Dufour, Mekhitar 
Garabedian, Geert Goiris, Imge Özbilge 
[tot 8/5/2022] ❑ ‘The Image Generator. 
Four-day festival exploring the border- 
lands between visual art, performance 
and sound art’ [23/9 tot 26/9]

LLS Paleis
❑ ‘NowBelgiumNow 2021. Jonge 
kunstenaars uitgenodigd door Ulrike 
Lindmayr en Stella Lohaus’ – Pierre 
Coric, Ian De Weerdt, Lisa Egio & Elliot 
Kervyn, Yann Freichels, Coraline 
Guilbeau, Chris Hoeben, Hannah Kalaora, 
Nokukhanya Langa, Sietske Van Aerde 
[tot 31/10] 

M HKA
❑ ‘Contact Mood Share’ – Hanne 
Lippard [tot 2/1/2022] ❑ ‘Rain over 
Curtains’ blues (for Hanne) by Felicia 
Atkinson – A Playlist’ [tot 2/1/2022] 
❑ ‘An Out-of-Focus Scan’ – Anton 
Cotteleer [tot 3/10] ❑ ‘Een non-u-
mentale geschiedenis van het M HKA. 
Deel 2: Wat gehoord moet worden ‘ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘In Situ XVI: Sara Deraedt’ 
[tot 9/1/2022] ❑ ‘De wereld van morgen 
wordt altijd in de schaduw voorbereid 
– Het verschijnsel Serge Largot’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Marianne Berenhaut – 
endroit, anvers ‘ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Eurazië – Een landschap van 
veranderlijkheid’ [8/10 tot 23/1/2022] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘Guy Rombouts en Benjamin Verdonck 
herschikken Jaap Kruithof (1929-2009)’ 
[tot 1/5/2022] 

Micheline Szwajcer
❑ Bernard Frize [tot 23/10] 

Middelheimmuseum
❑ ‘Congoville. Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen’ – Jean 
Katambayi, Pascale Marthine Tayou, 

Zahia Rahmani, Sammy Baloji, KinAct 
collective… [tot 3/10] ❑ ‘Young Artist 
Fund. The holes will be filled again’ – 
Mostafa Saifi Rahmouni, Maika Garnika, 
mountaincutters [tot 16/1/2022] 

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
❑ ‘E/MOTION. Mode in transitie’ [tot 
23/1/2022] ❑ ‘P.LACE.S – De verborgen 
kant van Antwerpen’ [tot 2/1/2022] 

Museum Mayer van den Bergh
❑ ‘The Madonna meets Mad Meg. 
KMSKA masterpieces’ [tot 9/1/2022] 

Otty Park
❑ ‘OK SASASISES’ – Åbäke [29/10 tot 
11/12] 

Stadspark
❑ ‘Public Figure #2’ – Goshka Macuga 
[tot 1/5/2022] 

valerie_traan gallery
❑ ‘_SIN TÍTULO’ – Philip Aguirre y 
Otegui en Juan Avila [tot 16/10] 
❑ Dimitri Vangrunderbeek en Sébastien 
Pauwels [23/10 tot 27/11] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Bleeding Heart’ – Mircea Suciu [tot 
23/10] ❑ ‘low fixed media show’ – Bart 
Stolle [tot 23/10] ❑ ‘The Armory Show’ 
– Luc Tuymans, Mark Manders, Pélagie 
Gbaguidi, Paulo Monteiro, Jack Whitten, 
Hyun-Sook Song, Grace Schwindt [tot 
23/10] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ Frank Van Hiel [26/9 tot 31/10] 
❑ ‘Fill in’ – Francis Denys [14/11 tot 
19/12] 

Brugge

Arentshuis
❑ ‘Mind the artist: Tille Pepermans’ 
[24/9 tot 21/11] 

Groeningemuseum
❑ ‘Mind the artist: Sanam Khatibi’ [tot 
3/10] 

Musea Brugge
❑ ‘Mind the Artist: Delphine Lecompte 
– museum poet for a year (2021)’ [tot 
31/12] ❑ ‘Mind the Artist: Strook’ – 
Stefaan De Croock [30/10 tot 6/3/2022] 

Poortersloge
❑ ‘Input/Output 2021 – Tweejaarlijkse 
wedstrijd voor jonge actuele beeldende 
kunstenaars’ [21/10 tot 21/11] 

Triënnale Brugge 2021
❑ ‘Triënnale Brugge 2021: TraumA – 12 
nationale en internationale kunstenaars 
en architecten’ [tot 24/10] 

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
❑ ‘Autumn is the new spring’ – Sine Van 
Menxel, Inga Krüger, Ans Mertens, 
Antoine Waterkeyn, Eva Beazar… [25/9 
tot 18/12] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Four Months, Four Million Light 
Years’ – Sara Sejin Chang (Sara van der 
Heide) [tot 19/12] ❑ ‘You left me my 
lips, and they shape words, even in 
silence’ – Hamza Halloubi [tot 19/12] 
❑ ‘Parlophones-parcours’ – Oussama 
Tabti [tot 19/12] ❑ ‘Minutenfilme #1’ 
– Alexander Kluge [tot 18/11] 

Beursschouwburg
❑ ‘Ava’ – Sina Hensel [27/9 tot 18/12] 

Bibliotheca Wittockiana
❑ ‘Une fenêtre sur le livre’ – Geneviève 
Asse (1923-2021) [tot 30/1/2022] 

Boghossian Stichting – Villa Empain
❑ ‘Icônes’ – Octave Landuyt, Jean 
Fautrier, Douglas Gordon, Annette 
Messager, Ellen Gallagher… [tot 24/10] 

Botanique
❑ ‘Bounce’ – Stephan Balleux et Porz an 
Park [tot 21/11] ❑ ‘The Inmost Cell’ – 
Eva L’Hoest [tot 21/11] 

BOZAR 
❑ ‘Tuinkamer’ – Anne Daems [tot 31/10] 
❑ ‘Werken uit de Tate Collectie, 
1954-2017’ – David Hockney [8/10 tot 
23/1/2022] ❑ ‘De komst van de lente, 
Normandië, 2020’ – David Hockney 
[8/10 tot 23/1/2022] 
❑ ‘Next Generation, Please!’ [21/10 tot 
14/11] ❑ ‘Solid Senses’ – URA Yves 
Malysse Kiki Verbeeck [10/11 tot 
16/1/2022] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘From G to B to K and C (Katelijne, 
Catherine, Kairos and Cairo)’ – Juan 
Pablo Plazas [30/9 tot 21/11] 

CIVA Stichting
❑ ‘Institution Building’ [tot 7/11] 

CLEARING
❑ ‘Age Of Coming’ – Matt Copson [tot 
23/10] ❑ ‘Outdatedness Seen Not As 
Irrelevance’ – Koenraad Dedobbeleer 
[tot 23/10] ❑ Aaron Garber-Maikovska 
[29/10 tot 18/12] 

Contretype
❑ ‘Charbon blanc’ – Téo Becher [22/9 
tot 31/10] ❑ ‘Chameleon’ – Ugo Woatzi 
[22/9 tot 31/10] ❑ ‘Grounding’ – Arja 
Hyytiäinen [22/9 tot 31/10] 

De Markten
❑ ‘Stijl is stilstand’ – Stefaan Vermuyten 
/ interventions: Guy Rombouts / words: 
Ingrid Vandepaer, Bart Janssen & Koen 
Peeters / photography: Jef Van Eynde 
[tot 24/10] 

Design Museum Brussels
❑ ‘Standing Stones’ – Eleni Petaloti en 
Leonidas Trampoukis [tot 2/1/2022] 
❑ ‘Belgisch Design Belge’ [tot 3/10] 
❑ ‘Autosketch’ [tot 26/9] ❑ ‘Crush. 
Onverwachte ontmoetingen tussen design 
en kunst’ [22/10 tot 6/3/2022] 

Doppelgänger
❑ ‘An art stroll that brings together 
around 10 emerging artists, who 
represent the dynamism and diversity of 
the Brussels art scene’ [tot 26/9]

Etablissement d’en face projects
❑ ‘Real Traps’ – Nick Bastis [tot 24/10]

Fondation A Stichting
❑ ‘Sub Sole’ – Massao Mascaro [25/9 
tot 19/12]

Fondation CAB
❑ Fred Sandback [tot 26/6/2022] 

Fondation Thalie
❑ ‘The Sowers’ – Niyaz Azadikhah, Livia 
Spinga, Héctor Zamora, Jasmine Little, 
Alexander Marinus… [tot 21/11] 

Gosset site
❑ ‘DIFFERENCES. HISK Alumni 
Exhibition’ – Ermias Kifleyesus, 
Emmanuel Van der Auwera, Lydia 
Hannah Debeer, Wim Catrysse, Pepa 
Ivanova… [tot 3/10] 

Hopstreet
❑ ‘Window: Fabrice Souvereyns & Johan 
De Wilde’ [tot 30/10] ❑ ‘Flying Shells’ 
– Thorsten Brinkmann [tot 30/10] 
❑ ‘Cast in Eternity ‘ – Atelier Lachaert 
Dhanis, Sara Bjarland, Thorsten 
Brinkmann, Tinus Vermeersch [11/11 tot 
18/12] 

ING Art Center
❑ ‘Hahaha. The Humour of Art’ [tot 
16/1/2022]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘Savoir Faire’ – Camille Dufour, Eric 
Van Hove, Hélène Moreau, Alice Pilastre, 
Olivia Hernaïz… [15/10 tot 11/12]

Jan Mot
❑ ‘Astrocytes’ – Dominique Gonzalez-
Foerster [9/10 tot 20/11] 

Joods Museum van België
❑ ‘Works on Paper. Galila’s Collection’ 
[tot 13/2/2022] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Sporen van moderniteit (europalia)’ 
[15/10 tot 13/2/2022] ❑ ‘To see with 
ellipse’ – Fabrice Samyn [15/10 tot 
13/2/2022] ❑ ‘Remedies’ – Rachel 
Labastie [15/10 tot 13/2/2022] 
❑ Aimé Mpane [15/10 tot 13/2/2022] 

La Loge
❑ ‘Poems I Will Never Release, 
2007-2017’ – Chiara Fumai [tot 13/11] 

Mendes Wood DM
❑ Alma Allen [tot 2/10] ❑ Daniel 
Steegmann Mangrané [16/10 tot 20/11] 
❑ Guglielmo Castelli – Evgeny Antufiev 
[16/10 tot 20/11] 

MIMA – the Millennium Iconoclast 
Museum of Art Museum
❑ ‘Double Bill: The ABC of Porn Cinema 
& Drama / The art of Laurent Durieux’ 
[tot 9/1/2022] 

Mode & Kant Museum
❑ ‘Brussels Touch’ [tot 15/5/2022] 

PILAR
❑ ‘OVERLAP: the No Man’s Land 
between Art & Science’ [tot 26/9] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Poèmes industriels, lettres ouvertes’ 
– Marcel Broodthaers [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Modern Subjects, Chapter Zero’ – R. 
H. Quaytman [tot 9/1/2022]

Xavier Hufkens
❑ ‘The Setup’ – Huma Bhabha [tot 
16/10] ❑ ‘Nœuds et nus’ – Lynda Benglis 
[tot 16/10] ❑ Danh Vō [28/10 tot 18/12] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘L’avant-dernière version de la réalité’ 
– Brognon Rollin [9/10 tot 9/1/2022] 

Musée de la Photographie
❑ ‘André Kertész. Marcher dans l’image’ 
[25/9 tot 16/1/2022] ❑ ‘Noosphère’ 
– Gauthier d’Ydewalle [25/9 tot 
16/1/2022] ❑ ‘Lux in tenebris: une 
immersion intime en mer’ – Vincent 
Jendly [25/9 tot 16/1/2022]

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘Afbeelding verwerken’ – Wannes 
Lecompte & Filip Verreyke [tot 3/10] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘Amédée Cortier. Kleur een rand 
geven’ [9/10 tot 23/1/2022] ❑ ‘Pursuit 
of Godly Seed’ – Simon Verheylesonne 
[9/10 tot 23/1/2022] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Zes permanente kunstwerken. Een 
tentoonstelling ter gelegenheid van de 
heropening van het gerenoveerde 
museum’ – Lieve D’hondt, Lili Dujourie, 
Bjarne Melgaard, Kelly Schacht, Niele 
Toroni, David Tremlett [tot 10/10] 
❑ ‘Beeldentuin – hoogtepunten uit de 
rijke geschiedenis – en toekomst – van 
het museum’ – Paul Van Gysegem, Bernd 
Lohaus, Karel De Meester, Isa Genzken, 
Gary Hume, Rirkrit Tiravanija [tot 10/10] 
❑ ‘Online tentoonstelling: Jozef Mees. 
Architect van een collectie’ [tot 10/10] 
❑ ‘Kunstenboek Festival’ [3/10 tot 3/10] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Elastikommunikation 1964-2021’ 
– Francis Feidler [tot 28/11] 

Genk

CIAP (C-mine)
❑ ‘Mine de rien’ – Marianne Berenhaut 
[23/10 tot 16/1/2022] 

Gent

Design Museum Gent
❑ ‘10 Years Muller Van Severen. In 
Dialogue with the Collection’ [9/10 tot 
6/3/2022] ❑ ‘connect.DING – From 
Concept to Plan’ [9/10 tot 6/3/2022] 
❑ ‘Student Ecodesign Awards’ [28/10 tot 
28/11] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Dirty Black Summer’ – Sven 
Verhaeghe [tot 2/10] 
❑ ‘Foto’s van Hanne Lamon’ [tot 2/10] 
❑ ‘Be-Cause’ – Christina Mignolet 
[10/10 tot 31/10] ❑ ‘Fotokabinet: Ingrid 
De Mecheleer’ [10/10 tot 31/10] 

Herbert Foundation
❑ ‘Distance Extended / 1979–1997. 
Part II’ – Dan Graham, Mike Kelley, 
Martin Kippenberger, Michelangelo 
Pistoletto, Dieter Roth, Franz West, 
Heimo Zobernig [3/10 tot 4/6/2023] 

Kiosk
❑ ‘Making Kin 3.0’ – Anne Duk Hee 
Jordan [tot 28/11] 
❑ ‘Naître aux mondes’ [tot 3/10] 
❑ ‘Toekomstraat 47: Jakob Van den 
Broucke’ [9/10 tot 28/11] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Project 40’ – Mario De Brabandere 
[tot 3/10] ❑ ‘New Works’ – Jeff 
McMillan [23/10 tot 21/11] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Endless Exhibition – permanently on 
view’ Prem Krishnamurthy, Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min, Steve Van 
den Bosch, Rudy Guedji, Nina Beier, 
Joëlle Tuerlinckx, Charlotte Stuby, Jesse 
Jones Eva Fàbregas… ❑ ‘Ghent: How to 
live together?’ – Grace Ndiritu [tot 
10/12] ❑ ‘Sous Les Cieux et Les Nuages’ 
– Thomas Renwart (Les Monseigneurs) 
[24/9 tot 26/1/2022] ❑ ‘Ik zal je spiegel 
zijn’ – Eric Croes & Julien Meert [24/9 
tot 28/11] ❑ ‘Kunsthal Hackbase’ – CHT/
TOTALISM.ORG [1/10 tot 20/12] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘De Pantoloog (danke 
Schön)’ – Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘De collectie. Ontdek de 
40 vernieuwde zalen’ [tot 31/12/2022] 

SMAK
❑ ‘Broodthaerskabinet’ [tot 28/12] 
❑ ‘Uit de Collectie: La Collection et son 
Double’ [tot 3/10] ❑ ‘Native Brasil/Alien 
Brasil’ – Anna Bella Geiger [tot 7/11] 
❑ ‘Park Centraal. Een culturele zomer in 
het Citadelpark’ [tot 3/10] 
❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.’ 
– Jimena Chávez Delion, Mark Grootes 
en Angyvir Padilla [tot 3/10] 
❑ ‘Uit de Collectie. Gifted’ [tot 3/10] 
❑ ‘De Gids’ – Adam Leech [tot 3/10] 
❑ ‘Geology’ – Marie Julia Bollansée [tot 
3/10] ❑ ‘Uit de Collectie: De Kleine 
Catalogus van de Collectie van S.M.A.K.’ 
[tot 6/3/2022] ❑ ‘Vrienden v/h S.M.A.K. 
tonen: I am molten matter’ – Joana 
Escoval [tot 24/10] ❑ ‘One Way Or 
Another. 10 Year Posture Editions’ 
[29/10 tot 28/11] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘Hennebique and After. Beton in 
België 1890-2020’  24/9 tot 23/10] 
❑ ‘Ligne-Linha-Line. 400.000 volts. 
Trace-Traco-Trace’ – Wim Cuyvers, 
Antoine Devaux, Francis Jonckheere, 
Pedro Prazeres [5/11 tot 27/11] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘The trilogy. Before winter the 
disarray escape’ – Olga Karlovac [26/9 
tot 28/11] ❑ ‘Horse head’ – Frederik 
Buyckx [26/9 tot 28/11] ❑ ‘De schaal 
van het modernisme’ – SCALE [26/9 tot 
28/11] ❑ ‘Hidden scars’ – Jana Dekort 
[26/9 tot 28/11] 

Modemuseum Hasselt
❑ ‘Activewear – Gastcuratoren: Elodie 
Ouédraogo en Olivia Borlée’ [tot 30/12] 

Z33
❑ Jorden Boulet & Joke Hansen [tot 
7/11] ❑ ‘In the Eye of the Storm – de 
impact van de klimaatverandering in de 
Caraïben. 10 Caraïbische kunstenaars uit 
o.m. Puerto Rico, Haïti, Barbados, 
Grenada, Guadeloupe en Martinique’ 
[26/9 tot 23/1/2022] ❑ ‘Grounds for 
Return’ – Mae-ling Lokko [26/9 tot 
9/1/2022] 

Herzele

wals
❑ Trees de Mits, Robert Soroko, Marc 
Van Cauwenbergh [tot 10/10] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Terre Mère ‘ – Kaspar Hamacher [tot 
26/9] ❑ ‘Materia. Prix Jeunes Artistes 
du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles’ [tot 26/9] 
❑ ‘Cosmos. Design and cosmic poetry’ 
[24/10 tot 27/2/2022] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘À perte de vue’ – Léon Wuidar [26/9 
tot 30/1/2022] ❑ ‘Silent Noise’ – Tamara 
Laï [26/9 tot 30/1/2022] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ ‘The Story of M.B. as told by Jef Geys’ 
– Marcel Broodthaers, Lili Dujourie, 
Harun Farocki, Jef Geys, Melissa Gordon, 
Sara Magenheimer, Sven ’t Jolle, Nora 
Turato, Paweł Althamer, Artur Żmijewski 
[3/10 tot 28/11] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Sander Buyck, Marc Claes, Joris De 
Rycke, Jan Doms, Frits Jeuris, Pedram 
Kargar, Thijs Van der Linden, Peter Van 
Loon, Rooftoptiger, Luca Vanello’ [tot 
31/10] ❑ ‘Panamarenko – Tribute II, 
Journey to the Stars’ [tot 31/10] 
❑ ‘Book: Jacques van Griethuysen, 
Curiorama’ [tot 31/10] 
❑ ‘Natura Naturata’ [tot 31/10] 
❑ ‘Sjoerd Buisman. Retrospectieve’ [tot 
31/10] ❑ ‘Collages’ – Denmark, Ludo 
Giels, Jacques van Griethuysen, Marc de 
Roover, Tinca Veerman [tot 31/10] 

Knokke

Canadasquare
❑ ‘De Eerste Parade’ – Eugène 
Dodeigne, Ossip Zadkine, Valérie 
Mannaerts, Thomas Lerooy, Mark 
Manders… [tot 11/11] 

Mulier Mulier Gallery
❑ ‘Checkpoint Charlie Forever’ – Guy 
Van Bossche [tot 10/10] 

Koksijde 

Kunstencentrum Ten Bogaerde
❑ ‘DACH. Een selectie uit de collectie 
van het S.M.A.K’ [tot 14/11] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ ‘Paradise Kortrijk 2021. Triënnale 
voor actuele kunst’ – Sarah Westphal, 
Ryan Gander, William Forsythe, Constant 
Nieuwenhuys, Lily van der Stokker… 
[tot 24/10] 

Leuven

Faculty Club Leuven
❑ ‘Galerie Transit te gast’ – Wouter 
Feyaerts, Thomas Huber, Mehdi-Georges 
Lahlou, Allart Lakke, Tom Polo… [tot 
31/12] 

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
26/2/2023] ❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 
4/9/2022] ❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ 
[tot 23/4/2023] ❑ ‘L’heure de la Soupe’ 
– Alexis Gautier [tot 20/3/2022] 
❑ Alexis Gautier [tot 20/3/2022] 
❑ Richard Long [22/10 tot 20/3/2022] 
❑ ‘Verbeelding van het universum’ 
[22/10 tot 16/1/2022] 

Sint-Pieterskerk
❑ ‘Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste 
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de 
Heilige Erasmus’’ – Dieric Bouts 
(1410-1475) [tot 7/3/2023] 

Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid
❑ ‘Beneath the Surface Of Skin’ – Helen 
Cammock [tot 14/11] ❑ ‘Support As 
Supposed’ – Jan Duerinck [tot 14/11] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ ‘Cutouts and found papers’ – Joke 
Hansen en Maxim Renard [tot 17/10] 
❑ ‘Doppelgänger’ – Sarah Smolders, 
invited by Stella Lohaus [tot 17/10] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Terug naar Machelen. Topwerken uit 
de collectie’ [tot 7/11] ❑ ‘Subtiliteiten’ 
– Dan Van Severen & Roger Raveel [tot 
7/11] ❑ ‘Door het doek het schilderij. 
Een zoektocht naar de meester I.s.m. 
LUCA School of Arts & Claessens 
Canvas’ [tot 24/10] ❑ ‘Kom door het 
venster kijken. Roger Raveel in de jaren 
1970 en 1980’ [7/11 tot 6/11/2022] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘Het nieuwe geniaal. CC Mechelen 
i.s.m. Studio Borgerstein’ [16/10 tot 
9/1/2022] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘All we can get’ – Paul Casaer [25/9 
tot 21/11] 

Galerie Transit
❑ ‘C’est dans ma nature’ – Johan Creten 
[tot 17/10] ❑ ‘Libri idiotarum’ – Daniël 
Bellon [24/10 tot 28/11] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #18’ – Baldvin 
Einarsson [15/10 tot 23/12] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Fernando Botero. Au-delà des formes’ 
[9/10 tot 30/1/2022] 

Namur

Le Delta
❑ ‘Les Gorgan (1995-2015)’ – Mathieu 
Pernot [tot 24/10] ❑ ‘Espace muséal 
– Espèces d’espaces’ – Henri Michaux, 
Evelyne Axell, Carolee Scheenemann, Lili 
Dujourie, Peter Saul… [tot 28/8/2022] 
❑ ‘Rencontres inattendues – Collection 
Jos Knaepen’ [25/9 tot 9/1/2022] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘Un été impressionniste. De Rops à 
Ensor. Les collections du musée d’Ixelles’ 
[tot 3/10] ❑ ‘Dans les yeux de Van Gogh. 
L’empreinte des artistes belges sur 
Vincent van Gogh’ [23/10 tot 20/3/2022] 

Ninove

garage neven
❑ ‘Blik Garage Neven’ [2/10 tot 3/10] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘De Collectie – Een nieuw verhaal 
voor Mu.ZEE’ [tot 31/12] 
❑ ‘Birth of a Mother’ – Julie 
Scheurweghs [tot 2/1/2022] 
❑ ‘Gravend naar de toekomst’ – Maarten 
Vanden Eynde [tot 6/1/2022] 

Otegem

Galerie 10a
❑ ‘Environs’ – Johan Parmentier [25/9 
tot 24/10] 

Oudenaarde

MOU – Museum Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen
❑ ‘Universus. Sculpturen 1999-2021’ – 
Johan Tahon [tot 30/9] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘España negra: een reis doorheen het 
zwarte Spanje in de voetsporen van 
Emile Verhaeren, Dario de Regoyos en 
Lola Lasurt’ [tot 28/11] 

Sint-Martens-Latem

Museum Gevaert-Minne
❑ Malfait & Raveel [tot 15/10] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘In de publieke ruimte – permanente 
collectie’ – Mark Verstockt, Willy De 
Sauter, ROA, Philippe Van Snick, Rumiko 
Hagiwara [tot 31/12/2022] 
❑ ‘A Green Charade’ – Nel Maertens 
[tot 3/10] ❑ ‘Planting new Mbari’s’ – Obi 
Okigbo [tot 3/10] ❑ ‘Tranquility in Time’ 
– An Roovers [tot 3/10] 
❑ Michael Dean [22/10 tot 15/12] 
❑ ‘Configurations’ – Hadassa Ngamba 
[22/10 tot 15/12] 

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
❑ ‘Menselijke Zoo Humain’ [9/11 tot 
6/3/2022] 

Tongeren

Teseum
❑ ‘Enclosed’ – Craigie Horsfield, Peng 
Yu, Jacqueline Mesmaeker, Donna 
Kukama, Jimmie Durham… [tot 3/10] 

Turnhout

De Warande
❑ Femmy Otten [tot 7/11] 

Veurne

Emergent
❑ ‘Abstracte kunst bestaat niet’ – 
Royden Rabinowitch, Werner Cuvelier, 
Sarah Westphal, Vincent De Roder, 
AnneMarie Maes… [5/11 tot 9/1/2022] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Frequently the woods are pink, 
hedendaagse kunstcollecties in 
Zuid-West-Vlaanderen’ [tot 28/11] 

BruthausGallery
❑ ‘Modern ist Vorgestern’ – Evert 
Debusschere [tot 24/10] ❑ ‘Ghost of 
Flandria’ – Che Go Eun [tot 24/10] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Langzaamaan. Selected works of art 
by…’ [24/10 tot 21/11] 

Welle

Galerie EL
❑ ‘Se frayer un chemin’ – Eric De Smet 
[tot 26/9] ❑ ‘The opposite of anything’ 
– Greet Billet [3/10 tot 24/10] 
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Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘vom spiel der körper im licht’ [tot 
31/10] ❑ ‘inszenierungen des zeigens’ 
[tot 24/10] ❑ ‘zweite natur – 
Annäherungen an die Natur in Werken 
der Sammlung’ [tot 31/10] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘beautiful’ – Loredana Nemes [24/9 
tot 14/11] ❑ ‘Beat the System! 
Provocation in Art’ [9/10 tot 30/1/2022] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ Christine Liebich / Gerold Miller [tot 
31/10] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘James Turrell: Accretion Disk’ [tot 
31/12] ❑ ‘Die Sonne um Mitternacht 
schauen’ – Katharina Sieverding [tot 
9/1/2022] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘State and Nature’ [tot 31/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘NOTHINGTOSEENESS – Void/
White/Silence’ – Harald Klingelhöller, 
John Cage, James Turrell, Gregor 
Schneider, Hans Haacke… [tot 12/12] 

Alte Nationalgalerie
❑ ‘Reflections on Painting. Gerhard 
Richter’s Birkenau Series at the Alte 
Nationalgalerie’ [tot 3/10] 
❑ ‘Magical Reflections’ – Johann 
Erdmann Hummel [22/10 tot 20/2/2022] 

Berlinische Galerie
❑ ‘Selected Works on Paper since 
1960s’ – FRANEK [tot 1/11] 
❑ ‘IBB-Video Space: Igor Vidor’ [tot 
4/10] ❑ ‘Ferdinand Hodler and 
Modernist Berlin’ [tot 17/1/2022] 
❑ ‘In Abwesenheit’ – Alicja Kwade [tot 
4/4/2022] ❑ ‘Figuring Nature Sculptures 
1928–1988’ – Louise Stomps [15/10 tot 
17/1/2022] 

Brücke-Museum
❑ ‘Redesign of the garden’ – atelier le 
balto [tot 31/12] 
❑ ‘Waldraum (Forest Room)’ – 
ConstructLab [30/10 tot 1/9/2023] 

DAAD Galerie
❑ ‘Inevitable Distances ‘ – Renée Green 
[22/10 tot 9/1/2022] 

Deutsches Historisches Museum
❑ ‘documenta. Politics and Art’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘“Divinely Gifted”. 
National Socialism’s Favoured Artists in 
the Federal Republic’ [tot 5/12] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Scratching the Surface’ [tot 7/11] 
❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2021’ – 
Lamin Fofana, Calla Henkel & Max 
Pitegoff, Sandra Mujinga, Sung Tieu [tot 
27/2/2022] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘Illiberal Arts’ [tot 21/11] 
❑ ‘Counter Gravity. The Films of Heinz 
Emigholz’ [15/10 tot 3/1/2022] 

Jewish Museum Berlin
❑ ‘Redemption Now’ – Yael Bartana [tot 
21/11] ❑ ‘Zerheilt: Healed To Pieces’ – 
Frédéric Brenner [tot 13/3/2022] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Ende Neu – Group exhibition’ [tot 
6/2/2022] ❑ ‘Good ended happily’ – 
Basir Mahmood [tot 27/2/2022] 
❑ ‘Fair Game’ – Alexandra Bircken [tot 
15/5/2022] ❑ ‘Was heißt Untergrund?’ 
– Tatjana Doll [tot 27/2/2022] 

Kunstbibliothek
❑ ‘The Kulturforum as Utopia. The 
Transformation of a City Quarter’ [tot 
31/12]

Kupferstichkabinett
❑ ‘Making things. Drawing, Action, 
Language 1970–2006’ – Tomas Schmit 
[tot 19/1/2022] 

KW Berlin
❑ ‘REACHING’ – Michele Rizzo [1/10 
tot 3/10] ❑ ‘I, Myself Will Exhibit 
Nothing’ – Geta Brătescu, Iman Issa, 
Olaf Nicolai, Walid Raad, Valeska 
Soares… [23/10 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Inevitable Distances’ – Renée Green 
[23/10 tot 9/1/2022] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘Everything Is Just for a While. 70 
years of Berliner Festspiele revisited’ 
[tot 17/10] ❑ ‘The Singing Project’ – 
Ayumi Paul [tot 18/12] ❑ ‘all building as 
making’ – Thea Djordjadze [tot 16/1/2022] 
❑ ‘The Cool and the Cold. Painting in the 
USA and the USSR 1960–1990. Ludwig 
Collection’ [24/9 tot 9/1/2022]

Museum Frieder Burda – Salon Berlin
❑ ‘Headlines’ – Katharina Sieverding 
[tot 26/9]

Museum für Fotografie
❑ ‘America 1970s/80s. Hofer, Metzner, 
Meyerowitz, Newton’ [tot 10/10] 
❑ ‘On the Road’ – Stephan Erfurt [tot 
10/10] ❑ ‘Theatre Photography’ – Ruth 
Walz [8/10 tot 13/2/2022] ❑ ‘Theatre at 
the Museum für Fotografie. Looking 
Back at the 1920s’ [8/10 tot 13/2/2022] 

Neue Nationalgalerie
❑ ‘In a Perpetual Now’ – Rosa Barba 
[tot 16/1/2022] ❑ ‘Die Kunst der 
Gesellschaft 1900–1945. Die Sammlung’ 
[tot 2/7/2023] ❑ ‘Minimal / Maximal’ 
– Alexander Calder [tot 13/2/2022] 
❑ ‘The Neue Nationalgalerie. Its 
Architect and Its Building History’ [tot 
2/7/2023] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘n.b.k. Billboard: Thinking in Dark 
Times’ – Rosemarie Trockel [tot 
28/2/2022] ❑ ‘Tomas Schmit 
Retrospektive’ [tot 23/1/2022] 
❑ Shilpa Gupta [tot 21/1/2022] 
❑ ‘n.b.k. Fassade: Untitled (Another/
Another)’ – Barbara Kruger [tot 
31/8/2022] 

Schinkel Pavillon
❑ HR Giger & Mire Lee [tot 2/2/2022]

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Mark Fisher: Drawing Entertainment’ 
[tot 16/1/2022]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Dem Wasser Folgen (Prolog)’ – 
Katinka Bock [tot 3/10] ❑ ‘Eine Stadt 
wird grüner «7000 EICHEN» in 
Bielefeld’ [2/10 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Köpfe, Küsse, Kämpfe. Nicole 
Eisenman und die Modernen’ [2/10 tot 
9/1/2022] ❑ ‘Geschichte weiterbauen’ 
– Max Dudler [2/10 tot 9/1/2022] 

Kunstverein Bielefeld
❑ ‘Abstract Nature. Baukunstausstellung 
von Pezo von Ellrichshausen’ [tot 13/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Parables of Friendship’ – David 
Medalla [tot 30/1/2022] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Beuys – Lehmbruck. Thinking is 
Sculpture’ [tot 1/11] ❑ ‘The Rainer 
Werner Fassbinder Method. A 
Retrospective’ [tot 6/3/2022] ❑ ‘’Adam, 
Eve and the Serpent’ – Works from the 
Schenkung Sammlung Hoffmann’ [29/10 
tot 13/2/2022] ❑ ‘Federal Prize for Art 
Students’ [12/11 tot 30/1/2022]

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Nur nichts anbrennen lassen. New 
presentation of the collection’ [tot 
31/1/2022] ❑ ‘Rushing into Modernism. 
Collection Presentation August Macke 
and the Rhenish Expressionists’ [tot 
30/6/2022] ❑ ‘Ticket to the Future’ – 
Joseph Beuys, Katinka Bock, Christian 
Jankowski, Jon Rafman [7/10 tot 
9/1/2022] ❑ ‘Fall’ – Sung Tieu [14/10 
tot 12/12] 

Bremen

Gesellschaft für Aktuelle Kunst
❑ ‘Von Wolkenschäden’ – Felix Dreesen 
[tot 24/10]

Kunsthalle Bremen
❑ ‘As long as it’s a Dürer. The Klugkist 
Collection’ [tot 10/10] ❑ ‘For Art Today. 
50 Years of the Supporters’ Circle for 
Contemporary Art’ [tot 30/1/2022] 
❑ ‘Manet and Astruc. Friendship and 
Inspiration’ [23/10 tot 27/2/2022] 
❑ ‘Goya and Manet. Revolutionary 
Etchings’ [23/10 tot 27/2/2022] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ ‘Album. Portraits 1989-2021’ – 
Albrecht Fuchs [tot 21/11]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Kaprow City’ – Christoph 
Schlingensief (1960–2010) [tot 17/10] 
❑ ‘Rethinking and Re-envisioning the 
Collection’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Georges Braque. Inventor of Cubism’ 
[25/9 tot 23/1/2022] ❑ ‘Fly in League 
with the Night’ – Lynette Yiadom-Boakye 
[16/10 tot 13/2/2022] ❑ ‘OPEN 
SPACE.’ [13/11 tot 13/2/2022] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Isa Genzken. Here and Now’ [tot 
1/11] ❑ ‘“Lines and Lines” Sol LeWitt 
and Konrad Fischer. Traces of a 
Collaboration’ [tot 31/12] ❑ Marcel 
Odenbach [9/10 tot 9/1/2022] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Pictured as a Poem’ – Saâdane Afif, 
Sophie Calle, Julien Creuzet, Sharon 
Hayes, Sarah Kürten, Ketty La Rocca, 
Thyra Schmidt, Himali Singh Soin 
[17/10 tot 23/2/2022] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘desto weiß ich doom zu sein. Young 
Art from Münster’ – Sujin Bae, Ilsuk Lee, 
Valentino Magnolo, Irina Martyshkova, 
Yoana Tuzharova [tot 14/11] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘„tomodachito”. With friends’ – 
Takeoka Yūji, Nara Yoshitomo, Murase 
Kyōko, Andō Yukako, Kinoshita Ryō and 
five invited artist friends [tot 24/10] 
❑ ‘MUR BRUT 20: Participation Trophy’ 
– Rike Droescher [tot 24/10] 
❑ ‘Productive Image Interference: 
Sigmar Polke and Artistic Perspectives 
Today’ [13/11 tot 6/2/2022] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘The Notebook Simulations’ – Agnes 
Scherer [21/9 tot 16/1/2022] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Barock Modern’ [tot 17/10] 
❑ ‘Captivate! Fashion Photography from 
the ‘90s’ [tot 9/1/2022] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ ‘Augmented Reality – AR Biennale’ 
[tot 20/2/2022] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘The Fall’ – Tobias Zielony [tot 26/9] 
❑ ‘Photography Collection: In Hospital’ 
– Ludwig Kuffer, Andreas Langfeld, 
Elisabeth Neudörfl [tot 7/11] ❑ ‘Global 
Groove. Art, Dance, Performance and 
Protest’ [tot 14/11] ❑ ‘6 ½ weeks 
Cultprotest.me – Künstler:innen für 
Demokratie in Belarus’ [tot 24/10] 
❑ ‘Federico Fellini. From Drawing to 
Film’ [12/11 tot 20/2/2022] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Radical Antiquity. Heinz Bienefeld’s 
Villas and Churches ‘ [tot 26/9] 
❑ ‘The Urban in the Periphery EAP archi- 
tekturbild 2021’ [tot 26/9] ❑ ‘Deinufer. 
Ideen für den Mainkai’ [tot 26/9] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘The Intelligence of Plants’ [16/10 tot 
30/1/2022] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘Sammlung at TOWER MMK’ [tot 
7/11] ❑ ‘Tending to the harvest of 
dreams’ – Lungiswa Gqunta [tot 14/11] 
❑ ‘Crip Time’ – Absalon, Mike Kelley, 
Karrabing Film Collective, Berenice 
Olmedo, Rosemarie Trockel… [tot 
30/1/2022] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Paula Modersohn-Becker [8/10 tot 
6/2/2022] 
❑ Kara Walker [15/10 tot 16/1/2022] 

Städel Museum
❑ ‘New Ways of Seeing. The 
Photography of the 1920s and ’30s’ [tot 
24/10] ❑ ‘Rembrandt in Amsterdam’ 
[6/10 tot 30/1/2022] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Biennale für Freiburg’ [tot 24/10]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Modern Times. Industrial Themes in 
Painting and Photography’ [tot 26/9] 
❑ ‘Nolde und der Norden’ [16/10 tot 
23/1/2022] 

Deichtorhallen
❑ ‘Aby Warburg: Bilderatlas 
MNEMOSYNE – The Original’ [tot 
31/10] ❑ ‘Space Program: Rare Earths’ 
– Tom Sachs [tot 10/4/2022] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Eight Centuries of Art. The 
Permanent Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [tot 5/12] 
❑ ‘Making History. Hans Makart and the 
Salon Painting of the 19th Century’ [tot 
31/12/2023] ❑ ‘On Hybrid Creatures. 
Sculpture in Modernism’ [tot 31/7/2022] 
❑ ‘Out of Space’ – Charlotte Posenenske, 
Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, 
Monika Sosnowska, Armin Keplinger… 
[tot 28/11] ❑ ‘Raphael. The Impact of a 
Genius’ [tot 3/10] 
❑ ‘Where the Drawings Live’ – Serena 
Ferrario [tot 24/10] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘Wholesome Fun’ – Ilana Harris-
Babou [2/10 tot 28/11] 

Kunstverein in Hamburg
❑ ‘Magazine’ – Steffen Zillig, Montez 
Press Radio, Divided Publishing, David 
Lieske… [tot 14/11] 
❑ ‘Proof of Stake. Technolocial Claims’ 
– Paul Thek, Mel Chin, New Red Order 
(NRO), Simon Denny, Isa Genzken… [tot 
14/11] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Stage Fright ‘ – Nicolas Party [tot 
9/1/2022] 
❑ ‘Fair Game’ – Ericka Beckman [tot 
9/1/2022] 
❑ ‘Let it come, Let it come’ – Tim 
Etchells [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Gang’ – Jongsuk Yoon [tot 9/1/2022] 
❑ ‘A Fragment of Eden ‘ – Malte Taffner 
[tot 9/1/2022] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Of animate forms and other fantasies’ 
[tot 3/10] ❑ ‘A00121’ – Jonas Monka 
[tot 19/11] ❑ ‘Atelier à vendre’ – Franz 
Burkhardt [18/10 tot 7/1/2022] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘It changed radically: grew fur again, 
lost it, developed scales, lost them’ – 
Gitte Villesen [8/10 tot 5/12] 
❑ ‘With a view to a later date, or never’ 
– Emma Hedditch, Lili Huston-Herterich 
& Jean-Paul Kelly [8/10 tot 5/12] 

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 9/1/2022] 
❑ ‘Critical Zones. Observatories for 
Earthly Politics’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘BarabásiLab. Hidden Patterns’ [tot 
3/4/2022] 
❑ ‘China series’ – Julian Vogel [tot 26/9] 
❑ ‘Nobody’s Listening. An Immersive 
Exhibition Promoting Justice for Iraq’s 
Forgotten Genocide’ [2/10 tot 9/1/2022] 

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ ‘Joseph Beuys – Kunst für alle. 
Multiples und Grafiken aus der 
Sammlung’ [tot 24/10] 
❑ ‘Amazons of Pop! Künstlerinnen, 
Superheldinnen, Ikonen 1961-1973’ 
[2/10 tot 6/3/2022] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Guilty Curtain’ – Nora Schultz, Noa 
Schwartz, Michal Samama, Naama Arad, 
Julie Becker… [tot 24/10] 

Museum Ludwig
❑ ‘Schultze Projects #2: Avery Singer’ 
[tot 31/10] ❑ ‘In Situ: Photo Stories on 
Migration’ [tot 3/10] 
❑ ‘Green Area’ – Boaz Kaizman [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Picasso, Shared and 
Divided. The Artist and His Image in East 
and West Germany’ [25/9 tot 30/1/2022] 

Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt
❑ ‘RESIST! The art of resistance’ [tot 
9/1/2022] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Inszenierung/Inspiration – Tanz und 
Fotografie’ [tot 20/2/2022] 
❑ ‘Specimen. Photographien und 
Skulpturen’ – Gerhard Winkler [tot 
16/1/2022] 

Temporary Gallery
❑ ‘A rock formation, a stream, a wood, a 
cloud’ – Judith Röder [tot 17/10] 
❑ ‘From Ground to Horizon’ – Alicja 
Rogalska [13/11 tot 13/2/2022]

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘Under the Skin. The Thrilling 
Naturalism of the Spanish Baroque ‘ [tot 
24/4/2022] ❑ ‘Revealed! Painting 
Techniques from Martini to Monet’ [8/10 
tot 13/2/2022] ❑ ‘Learning the Line. 
The Art of Drawing’ [29/10 tot 13/2/2022] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘Humans Nature Politics. Joseph 
Beuys in the Context of the Collection’ 
[8/10 tot 16/1/2022]

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Collection Satellite #6: suddenly, one 
could be just like the other’ – Marcel 
Odenbach [tot 24/10] 
❑ ‘Beuys & Duchamp. Artists of the 
Future’ [8/10 tot 16/1/2022] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Das Ensemble schreibt das Stück. 70 
Jahre heute’ [tot 14/11]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 10/10] 
❑ ‘Collection’ [tot 1/11] 
❑ ‘James Ensor (1860–1949)’ [tot 3/10] 
❑ ‘Rapt in Contemplation’ – Zipora 
Rafaelov [tot 31/10] 
❑ ‘Mindbombs. Visual Cultures of 
Political Violence’ [tot 24/4/2022] 
❑ ‘Collection’ [tot 1/11] 
❑ ‘Mother!’ [1/10 tot 6/2/2022] 
❑ ‘Moving Drawing’ – Robbie 
Cornelissen [29/10 tot 13/3/2022] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Institutionskritik. Das Museum als Ort 
der permanenten Konferenz (J.B.)’ – 
Joseph Beuys, La Monte Young, Daniel 
Spoerri, Dorothy Iannone, Dieter Roth… 
[tot 24/10] ❑ ‘Portraits’ – Ghislaine 
Leung [tot 24/10] ❑ ‘Werkstattbericht. 
Sammlung/Archiv Andersch (Beuys)’ [tot 
24/10] ❑ ‘Donation Outset’ – Andrea 
Büttner, Beatrice Gibson, Jamie Crewe, 
Onyeka Igwe, Lin & Lam, Rachel O’Reilly 
[26/9 tot 13/2/2022] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Thinking of the Neue… Masterpieces 
from the Neue Pinakothek at the Alte 
Pinakothek and the Sammlung Schack’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Jan Brueghel the Elder 
(1568-1625). The Neuburg Seasons Visit 
The Alte Pinakothek’ [tot 26/9] 
❑ ‘The So-Called ‘Pfirt Altarpiece’ from 
The Cranach Workshop: A Restored 
Masterpiece from The Staatsgalerie 
Aschaffenburg’ [tot 26/9] 
❑ ‘Small, 19th-Century French bronze 
figures’ [tot 3/10] 

Haus der Kunst
❑ ‘Sweat’ – Kaylene Whiskey, Isaac 
Julien, Michele Rizzo, Natalia LL, Sunil 
Gupta… [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Tune’ – William Basinski, Nkisi, 
Beatrice Dillon, JJJJJerome Ellis… [tot 
10/3/2022] ❑ ‘Metamorphosis’ – Heidi 
Bucher [tot 13/2/2022] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Brushstrokes. The art of putting the 
right color in the right spot’ [tot 31/12] 
❑ ‘ Under the Open Sky. Traveling with 
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter’ 
[tot 30/1/2022] ❑ ‘Space in Action / 
Action in Space’ – Jeppe Hein [tot 3/10] 
❑ ‘Group Dynamics. Collectives of the 
Modernist Period’ [19/10 tot 24/4/2022] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Spot On: German Pop’ [tot 30/4/2022] 
❑ Alexandra Bircken [tot 16/1/2022] 

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] 
❑ ‘Howl’ – Anish Kapoor [tot 14/11] 
❑ ‘ Au rendez-vous des amis. Modernism 
in Dialogue with Contemporary Art from 
the Sammlung Goetz’ [tot 16/1/2022] 
❑ ‘I transmit. Joseph Beuys’ 100th 
anniversary’ [tot 10/10] 
❑ ‘Parallel Growth’ – Karl Blossfeldt and 
Eva-Maria Schön [1/10 tot 30/1/2022] 

Villa Stuck
❑ ‘Collecting histories. Neueste 
Erwerbungen, Schenkungen und 
Dauerleihgaben für die Sammlungen des 
Museums Villa Stuck’ [tot 31/12/2022] 
❑ ‘Sound of spaces’ – Nevin Aladağ 
[28/10 tot 31/3/2022] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘Ein Museum der Unordnung’ – Daniel 
Spoerri [tot 13/3/2022] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Cristina Iglesias [tot 12/12] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘In Situ? Über Kunst im öffentlichen 
Raum’ [16/10 tot 23/1/2022] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘Art Attacks! 50 Years of Public Art in 
Nuremberg’ [tot 7/11] 
❑ ‘Lightsome’ – Keith Sonnier [15/10 tot 
6/2/2022] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘MGKWalls’ – Christine Sun Kim and 
Thomas Mader [tot 13/2/2022] 
❑ ‘Fliegender Markt’ – Michael Beutler 
[tot 10/10] 
❑ ‘Von Erde schöner. Die Sammlungen 
des MGKSiegen’ [tot 13/2/2022] 
❑ ‘Maria Lassnig in Drawing Studiolo’ 
[tot 3/10] 
❑ ‘Manchmal trifft die Gegenwart 
unerwartet auf die Vergangenheit’ – 
Anna Boghiguian [tot 9/1/2022] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ ‘Comb, Pastel and Buttermilk’ – Willi 
Baumeister, Adolf Hölzel, Fritz Seitz [tot 
26/9] ❑ ‘Frischzelle_27’ – Claudia 
Magdalena Merk [tot 4/10] 
❑ ‘Between system & intuition: Women 
concrete artists’ – Sophie Taeuber-Arp, 
Charlotte Posenenske, Sonia Delaunay, 
Geneviève Claisse… [tot 17/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Becoming Famous’ – Peter Paul 
Rubens [22/10 tot 20/2/2022] 
❑ ‘NEU#01: Zeitgenössische Fotografie’ 
[12/11 tot 13/2/2022] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Actually, the Dead Are Not Dead. 
Techniques of Becoming’ [16/10 tot 
2/1/2022] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Oil. Beauty and Horror in the Petrol 
Age’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘True Pictures?’ – LaToya Ruby 
Frazier [30/10 tot 10/4/2022] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Wonderful Talking Machine’ – Rui 
Zhang [1/10 tot 14/11]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
❑ ‘An die Schönheit – Stars der 
Sammlung’ [tot 26/9] 
❑ ‘Aus der Zeit gerissen. Joseph Beuys: 
Aktionen – fotografiert von Ute Klophaus 
1965–1986. Sammlung Lothar Schirmer’ 
[tot 9/1/2022] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ ‘Archipelago – residency programme’ 
[tot 31/12] ❑ ‘The mobile exhibition’ – 
Yona Friedman [tot 31/12] 
❑ ‘Run Test’ – Donovan Le Coadou [tot 
21/11/2022] ❑ ‘Scanner’ – Delphine 
Reist [tot 2/1/2022] 

Lens

Louvre Lens
❑ ‘Les Louvre de Pablo Picasso’ [13/10 
tot 31/1/2022] 

Marseille

Triangle-Astérides
❑ Barzakh – Lydia Ourahmane [tot 24/10]

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Face à Arcimboldo’ [tot 22/11] 
❑ ‘Interspecies Cinematic Encounters’ 
[tot 14/11] ❑ ‘Écrire, c’est dessiner’ 
[6/11 tot 21/2/2022] 
❑ ‘Toi et moi, on ne vit pas sur la même 
planète’ [6/11 tot 4/4/2022] 

Paris

Centre Pompidou
❑ ‘Petits papiers du 20e siècle. 
Destribats donation’ [tot 31/1/2022] 
❑ ‘Saintes Colères. Hommage à Georges 
Rouault (1871–1958)’ [tot 3/10] 
❑ ‘Modern and Contemporary Collection’ 
[tot 31/12/2022] ❑ Georgia O’Keeffe 
(1887-1986) [tot 6/12] 
❑ ‘L’image et son double’ [tot 13/12] 
❑ ‘Between the Lines’ – Saul Steinberg 
[29/9 tot 28/2/2022] 
❑ Paul Nelson [29/9 tot 28/2/2022] 
❑ Tim Etchells [2/10 tot 30/1/2022] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2021’ – Julian 
Charrière, Isabelle Cornaro, Julien 
Creuzet, Lili Reynaud Dewar [6/10 tot 
3/1/2022] 
❑ ‘The Magic Object’ – Ettore Sottsass 
[13/10 tot 4/1/2022] 
❑ Georg Baselitz [20/10 tot 7/3/2022] 
❑ ‘Everyone is an artist but only the 
artist knows it’ – Pierre Bismuth [20/10 
tot 28/2/2022] 
❑ ‘Martha Wilson in Halifax, 
1972–1974’ [20/10 tot 31/10/2022] 

Centre Wallonie-Bruxelles
❑ ‘White Box: Ultraskraina’ – Marcin 
Dudek [tot 3/10] 
❑ ‘White Box: Profitability’ – Ariane 
Loze [8/10 tot 21/10] 

Fondation Cartier
❑ ‘Damien Hirst, Cherry Blossoms’ [tot 
2/1/2022] 

Fondation Louis Vuitton
❑ ‘Open Space #8: Bianca Bondi’ [22/9 
tot 24/1/2022] ❑ ‘La Collection 
Morozov. Icônes de l’art moderne’ [22/9 
tot 22/2/2022] ❑ ‘Open Space #9: Özgür 
Kar’ [1/10 tot 24/1/2022] 

Jeu de Paume
❑ ‘Masterworks of Modern Photography 
1900-1940. The Thomas Walther 
Collection’ [tot 13/2/2022] 
❑ ‘Travaux en cours. Exposition de trois 
films de Noëlle Pujol, Ana Vaz et Ben 
Rivers’ [tot 13/2/2022] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Échelle Humaine – 4e édition’ [20/9 
tot 26/9] ❑ Martin Margiela [20/10 tot 
2/1/2022] 

Le Bal
❑ ‘L’oeil qui marche’ – Wang Bing [tot 
14/11] 

Maison Européenne de la 
Photographie
❑ ‘Tokyo’ – Moriyama - Tomatsu [tot 
24/10]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘Pierre Gaudibert (1928-2006). Vers 
le musée du futur’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Donation d’œuvres de Georg Baselitz’ 
[tot 9/1/2022] ❑ ‘Jeux de guerre’ – 
Henry Darger [tot 28/11] ❑ Nina 
Childress [tot 20/10] ❑ ‘L’art et la vie’ 
– Anni et Josef Albers [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Ecritures Peintes’ – Jean Cortot [tot 
1/12] ❑ ‘Les Flammes. L’Âge de la 
céramique’ [15/10 tot 6/2/2022] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Enfin le cinéma! Arts, images et 
spectacles en France 1833-1907’ [28/9 
tot 16/1/2022] ❑ ‘Signac collectionneur’ 
[12/10 tot 13/2/2022] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘La peinture incarnée’ – Chaïm Soutine 
/ Willem de Kooning [tot 10/1/2022] 

Musée du Louvre
❑ ‘Venus d’ailleurs. Matériaux et objets 
voyageurs’ [22/9 tot 4/7/2022] 
❑ ‘Paris – Athènes. Naissance de la 
Grèce moderne 1675-1919’ [30/9 tot 
7/2/2022] ❑ ‘En scène ! Dessins de 
costumes de la collection Edmond de 
Rothschild’ [28/10 tot 31/1/2022] 

Musée du Luxembourg
❑ Vivian Maier (1926-2009) [tot 
16/1/2022] ❑ ‘David Hockney. A Year in 
Normandie’ [13/10 tot 14/2/2022] 

Musée National Eugène Delacroix
❑ ‘Dans le secret des grands décors 
d’Eugène Delacroix’ [tot 28/2/2022] 

Musée Rodin
❑ ‘Picasso – Rodin’ [tot 2/1/2022] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Natures Mortes. Carte Blanche à 
Anne Imhof’ – Jutta Koether, Cady 
Noland, Rosemarie Trockel, Klara Lidèn, 
Cy Twombly… [tot 24/10] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘Painting as legacy’ – Augustin Rouart 
[tot 10/10] ❑ ‘Le Théorème de Narcisse’ – 
Jean-Michel Othoniel [28/9 tot 2/1/2022] 
❑ ‘Peindre l’âme russe’ – Ilya Répine 
(1844-1930) [5/10 tot 23/1/2022] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut
❑ ‘Deep See Blue Surrounding You / Vois 
ce bleu profond te fondre’ – Laure 
Prouvost [tot 3/10] ❑ ‘Dénouement’ 
– Guillermo Kuitca [tot 26/9] ❑ ‘La 
redécouverte lumineuse de l’une des 
figures majeures de la scène artistique 
italienne’ – Giorgio Griffa [tot 28/11] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ ‘Strange Attractors’ – Haegue Yang 
[tot 26/9] ❑ ‘Very volcanic over this 
green feather’ – Petrit Halilaj [16/10 tot 
16/1/2022] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ ‘Slip’ – Julia Crabtree and William 
Evans [tot 16/1/2022] ❑ ‘Henry Moore: 
Configuration’ [tot 23/1/2022]

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Display: Ideas Depot’ – Layla Curtis,  
Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 30/11] 
❑ ‘Real Lives’ – Lucian Freud [tot 
16/1/2022] ❑ ‘Louise Bourgeois in 
Focus’ [tot 16/1/2022] ❑ ‘Flatland’ 
– Emily Speed [25/9 tot 2/1/2022] 
❑ Lucy McKenzie [20/10 tot 13/3/2022] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘How We Live Now: Reimagining 
Spaces with Matrix Feminist Design 
Co-operative’ [tot 23/12] ❑ Isamu Noguchi 
(1904-1988) [30/9 tot 9/1/2022] 
❑ Shilpa Gupta [7/10 tot 6/2/2022] 

Herbert Art Gallery and Museum
❑ ‘Turner Prize 2021’ – Array Collective, 
Black Obsidian Sound System, Cooking 
Sections, Gentle/Radical, Project Art 
Works [tot 12/1/2022]

National Gallery
❑ ‘Bellotto: The Königstein Views 
Reunited’ [tot 31/10] ❑ ‘Poussin and the 
Dance’ [9/10 tot 2/1/2022] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘The Arrival of Spring, Normandy, 
2020’ – David Hockney [tot 26/9] 
❑ ‘Summer Exhibition 2021’ [22/9 tot 
2/1/2022] ❑ ‘Light Lines: The 
Architectural Photographs of Hélène 
Binet’ [23/10 tot 23/1/2022] 
❑ ‘Late Constable’ [30/10 tot 13/2/2022] 

Tate Britain
❑ ‘RUPTURE NO 1: blowtorching the bitten 
peach’ – Heather Phillipson [tot 23/1/2022] 
❑ Paula Rego [tot 24/10] ❑ ‘From 
darkness into darkness’ – SERAFINE1369 
[24/9 tot 3/1/2022] ❑ ‘Hogarth and 
Europe’ [3/11 tot 20/3/2022] 

Tate Modern
❑ ‘Beuys’ Acorns’ [tot 14/11] 
❑ ‘The Making of Rodin’ [tot 21/11] 
❑ ‘A Year in Art: Australia 1992’ [tot 
21/5/2022] ❑ Sophie Taeuber-Arp [tot 
17/10] ❑ ‘ Hyundai Commission: Anicka 
Yi’ [12/10 tot 16/1/2022] 

Victoria and Albert Museum
❑ ‘Kimono: Kyoto to Catwalk’ [tot 25/10] 
❑ ‘Bags: Inside Out’ [tot 16/1/2022] 
❑ ‘Fragmented Illuminations: Medieval 
and Renaissance Manuscript Cuttings at 
the V&A’ [tot 8/5/2022] ❑ ‘Laughing 
Matters: The State of a Nation 2021’ [tot 
29/3/2022] ❑ ‘Landscape and Language 
in Artists’ Books’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Contemporary Ceramic Art from the 
Middle East’ [tot 17/10] ❑ ‘Four Cities 
through Creswell’s Lens: Cairo, 
Jerusalem, Aleppo and Baghdad’ [tot 
29/5/2022] ❑ ‘Alice: Curiouser and 
Curiouser’ [tot 31/12] ❑ ‘On Point: Royal 
Academy of Dance at 100’ [tot 1/5/2022] 
❑ ‘Exploring Lines – the Drawings of Sir 
James Thornhill’ [tot 22/7/2022]

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Phantoms of Surrealism’ – Sheila 
Legge, Claude Cahun, Ithell Colquhoun, 
Diana Brinton Lee… [tot 12/12] 
❑ ‘MEND PIECE for London’ – Yoko 
Ono [tot 2/1/2022] ❑ ‘Christen Sveaas 
Art Foundation .This is the Night Mail, 
Selected by Ida Ekblad’ [tot 2/1/2022] 
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Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Stronger than memory and weaker 
than dewdrops’ – Karolina Markiewicz & 
Pascal Piron [25/9 tot 3/1/2022] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘joints, voids and gaps’ – Leonor 
Antunes [tot 14/11] ❑ ‘25 years of the 
Mudam Collection’ [tot 18/4/2022] 
❑ ‘Mudam Performance Season: The 
Illusion of the End ‘ – Pauline Boudry & 
Renate Lorenz, Nicholas Grafia and 
Mikolaj Sobczak, Jacopo Jenna, Vasya 
Run [2/10 tot 17/10] ❑ ‘Post-Capital: 
Art and the Economics of the Digital 
Age’ – Oliver Laric, Nora Turato, Roger 
Hiorns, Laura Owens, Shadi Habib 
Allah… [2/10 tot 16/1/2022] 
❑ ‘mirror mirror: cultural reflections in 
fashion’ [30/10 tot 18/4/2022] 
❑ ‘Freigeister. Fragments of an art scene 
in Luxembourg and beyond’ [14/11 tot 
27/2/2022] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Radical Austria: Everything is 
Architecture’ [tot 3/10] 
❑ ‘Lucio Fontana. De verovering van de 
ruimte’ [2/10 tot 23/1/2022] 
❑ ‘GOTH – Designing Darkness’ [16/10 
tot 18/4/2022] 

Galerie Mieke van Schaijk
❑ Roy Villevoye [30/10 tot 4/12] 

Aerdenhout

April in Paris
❑ Sophy Naess / Joseph Stella [24/10 
tot 18/12] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ Natasja Kensmil & Sadik Kwaish 
Alfraji [25/9 tot 9/1/2022] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Ben Cobra. Gastcurator: Aziz 
Bekkaoui’ [tot 24/10] ❑ ‘Cobra en 
Politiek’ [tot 24/11] ❑ ‘Karel Appel 100 
jaar’ [tot 24/10] ❑ ‘A Love Revolution’ 
– Frida Kahlo & Diego Rivera [tot 3/10] 
❑ ‘Clandestien: de collectie van Pedro 
Slim’ [15/10 tot 27/3/2022] 
❑ ‘Constant 101: The Future Can be 
Humane’ [5/11 tot 27/3/2022] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘Afstemming’ – P. Struycken [tot 
16/10] ❑ Jakup Ferri [30/10 tot 18/12] 

De Brakke Grond
❑ ‘Famyly ‘ – Chloë Delanghe [tot 
10/10] 

De Oude Kerk
❑ Ana Guedes [7/10 tot 31/10] 

EENWERK 
❑ ‘Life-size and larger. Object-paintings/
life-size polaroid paintings (1988/89)’ 
– Karel Appel [tot 9/10] ❑ ‘The Play’ 
– Helen Frik [16/10 tot 20/11] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘All About Theatre About Film’ – Ivo 
van Hove & Jan Versweyveld [3/10 tot 
9/1/2022] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Now You See Me Moria’ [tot 6/10] 
❑ ‘Foam Talent 2021’ [tot 28/2/2022] 
❑ ‘The Possibility of Existence’ – 
Shigeru Onishi [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Leave and Let Us Go’ – Alexandra 
Rose Howland [tot 5/12] ❑ ‘of life of 
love of sex of movement of hope’ – Liz 
Johnson Artur [15/10 tot 9/2/2022] 

Framer Framed
❑ ‘Court for Intergenerational Climate 
Crimes (CICC). A collaboration between 
Indian writer, lawyer and activist Radha 
D’Souza and Dutch artist Jonas Staal’ 
[24/9 tot 16/1/2022] 

Galerie Onrust
❑ ‘’Druksels’ van Felix Droese en een 
aantal schilderijen van Arnulf Rainer’ 
[tot 25/9] ❑ ‘Orel Borel’ – Derk Thijs 
[16/10 tot 20/11] 

Galerie Ron Mandos
❑ Isaac Julien [tot 17/10] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘You’re right!’ – Jaap Kroneman [tot 
13/10] ❑ ‘All and nothing – with works 
of others’ – François Dey [16/10 tot 20/11] 

Huis Marseille
❑ ‘Spill’ – Sohrab Hura [tot 5/12] 
❑ ‘Champú’ – Vincent Delbrouck [tot 
5/12] 

Nxt Museum
❑ ‘Shifting Proximities’ – Heleen 
Blanken, The Algorithmic Justice League, 
Yuxi Cao (James), Roelof Knol… [tot 
31/10] 

P/////AKT
❑ ‘Am I an Object, part 3’ – June Crespo 
[tot 24/10] ❑ ‘ P/////AKTPOOL’ – 
Benjamin Francis, Tessa Langeveld [tot 
24/10]

PS
❑ Olivier Renevret [10/10 tot 30/10] 
❑ Twan Janssen [7/11 tot 30/11]

Rijksmuseum
❑ ‘Muziekparade’ [tot 14/12] ❑ ‘Negen 
monumentale sculpturen’ – Ellsworth 
Kelly [tot 24/10] ❑ ‘Rijksmuseum & 
Slavernij. Onderzoek naar de vaste 
opstelling’ [tot 28/2/2022] ❑ ‘De kracht 
van het beeld’ – Vincent Mentzel [tot 
6/6/2022] ❑ ‘Document Nederland’ – 
Henk Wildschut [1/10 tot 16/1/2022] 
❑ ‘Vergeet me niet. Meer dan 100 
renaissanceportretten: Van Dürer tot 
Sofonisba’ [1/10 tot 16/1/2022] 

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is 
a rose
❑ ‘Touch/Trace. Interwoven Histories’ – 
Jennifer Tee, Mounira Al Solh, Antonio 
José Guzman & Iva Jankovic, Mounira Al 
Solh… [tot 24/10] 
❑ Josefin Arnell & Margaret Haines 
[1/11 tot 31/1/2022] 
❑ ‘Untitled Ceremony #16 – 
Performance Béatrice Balcou (times and 
reservations: www.tlonprojects.org)’ 
[5/11 tot 7/11] 

Slewe
❑ ‘Brainwave, groepstentoonstelling’ [tot 
2/10] ❑ ‘Alphabet & Melody’ – Lon 
Pennock [9/10 tot 13/11] 

Spaarndammerbuurt en Houthaven
❑ ‘Weg die muur! Een project van 
Aimée Zito Lema. Cargo in Context 
i.s.m. Museum Het Schip (beginpunt van 
de wandeling)’ [tot 17/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ Bruce Nauman [tot 24/10] 
❑ ‘Kirchner and Nolde: Expressionism. 
Colonialism’ [tot 5/12] 
❑ ‘The Best Dutch Book Designs 2020’ 
[25/9 tot 31/10] ❑ ‘Betweenness’ 
– Oliver Laric [2/10 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Prix de Rome 2021’ – Mercedes 
Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes, 
Coralie Vogelaar [13/11 tot 20/3/2022] 
❑ ‘Let Textiles Talk. Six tapestries 
unravelled’ [13/11 tot 20/3/2022] 

The Merchant House
❑ ‘TMH @ Capital C: Amstel / Bridge / 
Delirium’ – Sylvie Bonnot [tot 31/10] 
❑ ‘Acts of Drawing’ – André de Jong [tot 
21/11] ❑ ‘Of the Earth’ – Kokou 
Ferdinand Makouvia [tot 21/11] 

Van Gogh Museum
❑ ‘The Potato Eaters. Mistake or 
Masterpiece?’ [8/10 tot 13/2/2022] 

W139
❑ ‘Verbogen Verbrijzeld’ – Philip 
Vermeulen [tot 3/10] 
❑ ‘In-between – groepstentoonstelling’ 
[22/10 tot 28/11] 

Zone2source
❑ ‘Kebun Sejarah – Garden of History’ 
– Kevin van Braak in collaboration with 
10 Indonesian artists [25/9 tot 28/11] 

Arnhem

Machinery of Me
❑ Madelon Hooykaas [3/10 tot 19/12] 

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
❑ Carmen Schabracq [10/11 tot 17/12] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘A tiny world and countless 
compositions in it’ – Irene Kopelman [tot 
3/10] ❑ ‘The Roaring Twenties. 
Turbulente tijden door de ogen van 
kunstenaars, modeontwerpers en 
vormgevers – honderd jaar geleden en 
nu’ [17/10 tot 3/4/2022] 

Breda

Club Solo
❑ Jean Bernard Koeman [tot 17/10] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘You Know I Am Not There. 
schoonheid, mystiek en melancholie in de 
wereld van Nick Drake’ – Danielle 
Lemaire [tot 7/11] 
❑ ‘Evenwicht in cortenstaal’ – Helen 
Vergouwen [tot 31/10] 
❑ ‘Sacha! – 50 jaar modefotografie’ [tot 
5/12] 

Delft

38CC
❑ ‘Alienated’ – Mary Ponomareva, 
Hypothetical Studios, Bram Zwartjens, 
Nonhuman Nonsense, Marylou Petot, 
Fabrizio Terranova [tot 10/10] 

Galerie De Zaal
❑ ‘van nature’ – Robert Nottrot [tot 
24/10] 

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ ‘Swallow Up’ – Ruth Waters [tot 10/10] 
❑ Simon Wald-Lasowski [22/10 tot 
21/11] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ ‘Envision this is part XXXVII of an 
ensemble that is no longer necessarily 
ceremonial. Networked Collective (first 
iteration: Interstice)’ [4/10 tot 14/11] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Papier en licht’ – Popel Coumou [tot 
3/10] ❑ ‘Borealis – Life in the Woods’ 
– Jeroen Toirkens & Jelle Brandt 
Corstius [tot 3/10] 
❑ ‘Kunstenaarsportretten’ – Eva Besnyö, 
Koos Breukel, Thomas Struth… [tot 
12/12] ❑ ‘De wereld volgens Roger 
Ballen’ [16/10 tot 6/3/2022] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Dingen die mij opvielen’ – Erik Pape 
[tot 10/10] 
❑ ‘Tuna Enda’ – Elsbeth Ciesluk, Robine 
Clignett [7/10 tot 14/11] 

Galerie Ramakers
❑ ‘¿Que Pasa?’ – Pat Andrea [10/10 tot 
7/11] 

KM21
❑ Caroline Walker [tot 28/11] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ ‘Het gedroomde museum. Berlages 
meesterwerk’ [tot 7/11] 
❑ ‘Haagse bluf. Porselein 1776-1790’ 
[tot 5/12] ❑ ‘Delen is vermenigvuldigen’ 
– Qasim Arif [tot 12/12] 
❑ ‘Chinees glas’ [tot 12/12] 
❑ Bas van Beek [tot 24/10] 
❑ ‘Cloisonné’ – Marie Kuyken [tot 
17/10] ❑ Nalini Malani [tot 17/10] 
❑ ‘The Phantom of Painting’ – Walter 
Swennen [tot 9/1/2022] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Paul Grégoire (1915-1988). 
Beeldhouwer van de Arabesk’ [tot 3/10] 
❑ ‘Façade’ – Igor Mitoraj [tot 6/2/2022] 
❑ ‘Spinning the Stars’ – Maura Biava 
[25/9 tot 14/11] 

Nest
❑ ‘Tijdelijk monument: Inside/ Outside 
and everything beneath, above and 
within’ – Iliada Charalambous [tot 
31/10] ❑ ‘Is it possible to be a 
revolutionary and still like flowers? 
Tentoonstellingstweeluik met Centraal 
Museum Utrecht ‘De Botanische 
Revolutie: over de noodzaak van kunst en 
tuinieren’’ [tot 19/12] 

Parts Project
❑ ‘After Daan van Golden’ – Kees 
Goudzwaard, Mirthe Klück, Niek 
Hendrix, Carel Blotkamp, Riette 
Wanders… [tot 7/11] 

Stroom Den Haag
❑ Verena Hahn [tot 3/10] 
❑ ‘My hero always next to me’ – Neo 
Matloga [tot 3/10] 
❑ Laura Snijders [tot 19/10] 
❑ ‘US: There, There. Uncertainty 
Seminars’ [8/10 tot 9/10] 
❑ Kevin Osepa [16/10 tot 5/12] 

The Balcony
❑ Tudor Bratu [24/9 tot 31/10] 
❑ Willem de Haan [10/10 tot 31/10] 

West
❑ ‘A variable number of things’ – Cesare 
Pietroiusti [tot 24/10] 
❑ ‘Lovers on the Beach’ – Lee Kit [tot 
5/12] ❑ ‘Facing the crowd. On Lecture 
Performance’ [9/10 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Alphabetum IX: L’écriture avant la 
lettre’ [9/10 tot 9/1/2022]

Diepenheim

Drawing Centre / Kunstvereniging 
Diepenheim
❑ ‘Joint Venture: Groepstentoonstelling’ 
[tot 26/9] ❑ ‘Becoming Numerous’ – 
Asbjørn Skou [tot 28/11] 

Drenthe

Into Nature
❑ ‘Into Nature – New Energy: 
Kunstroute door het Drents landschap’ 
– Marguerite Humeau, Nina Canell, 
Johannes Büttner, Chaim van Luit… [tot 
24/10] 

Eindhoven

MU
❑ ‘LAWKI–Alive’ – ARK [14/10 tot 
28/11] 

Van Abbemuseum
❑ ‘1525’ – Victor Sonna [tot 9/1/2022] 
❑ ‘De Onkruidenier. Forever Summer’ 
– Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer 
[tot 3/10] ❑ ‘Positions #6: Bodywork’ 
– Laure Prouvost, Praneet Soi, Zach 
Blas, Navine G. Khan Dossos, Ajla R. 
Steinvåg [tot 26/9] ❑ ‘Dwarsverbanden. 
Nieuwe collectiepresentatie ‘ [tot 
1/7/2024] ❑ Marcel van den Berg en 
Erwin Thomasse [tot 3/4/2022] 
❑ ‘Geo-Design: Budget Airlines’ [9/10 
tot 14/11] ❑ ‘A Dutchman in New York’ 
– Ton Smits [16/10 tot 20/2/2022] 
❑ ‘Here, Here!’ – Wim Crouwel & Edgar 
Fernhout [16/10 tot 14/11] 
❑ ‘Cuckquean’ – Eimear Walshe [16/10 
tot 27/3/2022] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘Venus Ex Machina’ – Konrad 
Klapheck [tot 26/9] ❑ ‘Drawing out of 
compassion’ – Jan van Herwijnen 
(1889-1965) [tot 9/1/2022]

Groede

VierVaart
❑ ‘Plastikos’ – Jan Eric Visser [tot 9/10] 
❑ ‘Future Relics’ – Suzette Bousema 
[tot 9/10] ❑ ‘project Souvenir’ – Anne-
Marie van Sprang, Nanda Runge, Edith 
Meijering [tot 9/10] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘Collectie / Memphis Design / 
Kunstkring De Ploeg’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John 
Veldkamp’ [tot 30/8/2022] 
❑ ‘Are You Now’ – Gabrielle Kroese, 
Sabine Liedtke, Ismaël Lotz [tot 31/10] 
❑ ‘Grand Stairwell Installation’ – Dale 
Chihuly [tot 31/12] 
❑ ‘Alida Pott & De Ploeg’ [tot 31/10] 
❑ ‘The Show Must Go On’ – Barokke 
portretten van de achttiende-eeuwse 
Groninger familie Sichterman, Barend 
Cornelis Koekkoek, H.N. Werkman, Andy 
Warhol, Jeff Koons… [tot 3/10] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7/2022] 
❑ ‘Frans Hals – Alle schutterstukken’ 
[tot 1/7/2022] 
❑ ‘Who is she? Portretten vertellen’ [tot 
2/1/2022] 
❑ ‘At home with Jordaens’ [15/10 tot 
30/1/2022] 
❑ ‘Thuis bij Jordaens’ [15/10 tot 
30/1/2022] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘The End of Sitting’ – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12] ❑ ‘U bevindt zich hier – 
Geschiedenis van het Glaspaleis’ [tot 
31/12] ❑ ‘If then is now – 
muurschildering ‘ – Vera Gulikers [tot 
31/12] ❑ ‘Tegendraads. Aad de Haas 
– 100 jaar’ [tot 31/12] 
❑ ‘Moederdier’ – Trees Ruijs & Aad de 
Haas [tot 24/10] 
❑ ‘In search of Sharawadgi’ – Piet 
Oudolf en LOLA [tot 17/10] 
❑ ‘Muurschildering x trappenhuis’ – Zhu 
en Nobel [tot 3/7/2022] 

Helmond

Kunsthal Helmond
❑ ‘Gathered Leaves’ – Alec Soth [10/10 
tot 13/3/2022] 

Laren

Museum Singer Laren
❑ ‘Belgische meesters – Meesterwerken 
uit het Museum van Elsene in Brussel’ 
[tot 27/2/2022] ❑ ‘De Ploeg ‘ [tot 
28/11] ❑ ‘Window of Opportunity’ – Ana 
Oosting [tot 6/2/2022] 
❑ ‘De ontdekking van het heden’ – 
Picasso, Dalí, Mondriaan, Klee, Miró, 
Léger, Daniëls… [tot 28/11] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘hindeloopen: Éric Van Hove’ [tot 
31/12/2023] ❑ ‘Your silence will not 
protect you’ – Afra Eisma [tot 31/10] 
❑ ‘it’s possible to raise the ceiling a bit*’ 
– Taus Makhacheva [tot 6/3/2022] 
❑ ‘Icons. topstukken uit de national 
portrait gallery’ [tot 9/1/2022] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Huid & Haar. Hedendaagse 
aanwinsten van de conservator’ [tot 
17/10] ❑ ‘EKWC@Princessehof: Social 
Treasures’ – Koen Theys [tot 7/11] 
❑ Yoon Seok-hyeon [16/10 tot 
30/10/2022] ❑ Morten Løbner Espersen 
[6/11 tot 8/5/2022] 

Leiden

Galerie LUMC
❑ ‘Favorieten uit openbare 
kunstcollecties’ [tot 26/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘BLKNWS’ – Kahlil Joseph [tot 3/10] 
❑ ‘Engelenkeel’ – Berlinde De Bruyckere 
[tot 3/10] ❑ ‘That’s where the beauty is’ 
– Margaret Kilgallen [tot 7/11] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Macht, Wellust en Zink. Het 
industriële landschap en de mythe van 
Moresnet’ [tot 12/12] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘History’s Footnote: on Love and 
Freedom’ [2/10 tot 28/11] 

Middelburg

CBK Zeeland
❑ ‘The suspension of disbelief’ – Joris 
Vermassen [3/10 tot 19/11]

Vleeshal Middelburg
❑ ‘small wares’ – Katie Schwab [26/9 
tot 12/12] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Accumulation of things’ – Anne Geene 
[tot 27/2/2022] ❑ ‘Cornelius Rogge. 
Werken uit de collectie’ [tot 31/10] 
❑ ‘Planned landscapes – 25 Horizons’ 
– Ger Dekkers (1929-2020) [tot 3/10] 
❑ ‘De futuristische collectie’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘distance = length, length = 
distance’ – stanley brouwn [tot 26/9] 
❑ ‘Marinus Boezem. Alle Shows’ [tot 
14/11] ❑ ‘Program’ – Dennis Oppenheim 
[tot 27/2/2022] ❑ ‘Openstelling 
schuilkelder’ [tot 29/9] ❑ ‘Constructies 
in het landschap 1967-1968’ – Jan 
Dibbets [2/10 tot 13/3/2022] ❑ ‘Reise in 
den Sternen’ – Panamarenko [16/10 tot 
13/3/2022] ❑ ‘Seizoenen’ – Steven 
Aalders [13/11 tot 5/6/2022] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘The Brain Mixologist – curated by 
Eva Posas’ [tot 31/10] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘The Great Invocation’ – Emma Talbot, 
Madge Gill, Mikala Dwyer, Suzanne 
Treister… [tot 7/11] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Lang leve de toekomst! Maakplek 
voor families’ [tot 31/12] ❑ ‘Atelier 
Nelly en Theo van Doesburg’ [tot 10/10] 
❑ ‘Tijdelijk Huis van Thuis’ [tot 
29/5/2022] ❑ ‘Het Ontwerp van het 
Sociale’ [tot 7/7/2024] 
❑ ‘De architectuur van een wondere 
wereld’ [tot 27/3/2022] 
❑ ‘It Enters Into What We Become’ 
– Morph.Love [tot 3/10] 
❑ ‘Set Stage Screen: a Situated Video 
Channel – op verschillende plekken in 
Rotterdam’ – Hannah Dawn Henderson, 
Safiq Nasution, Natalia Papaeva, Ashley 
Röttjers, Geo Wyeth & Jay Tan [25/9 tot 
26/9] ❑ ‘Every Body in the Place. Een 
portret van de club’ [28/10 tot 
23/1/2022] 

Joey Ramone
❑ ‘Home Video’ – Gyz La Rivière [tot 
30/10] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Isomatrix’ – Marleen Sleeuwits [tot 
31/10] ❑ ‘We Are Animals’ – Maurizio 
Cattelan, Candida Höfer, Paul McCarthy, 
David Shrigley… [tot 24/10] 
❑ ‘This is Hallstatt, kein Museum!’ – 
Hans Wilschut [tot 26/9] ❑ ‘Magnetisch 
Noorden. Canada verbeeld in 
schilderkunst 1910-1940’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Deep in Vogue. Celebrating Ballroom 
Culture’ [tot 9/1/2022] ❑ ‘Drummies’ 
– Alice Mann [2/10 tot 23/1/2022] 

Kunstinstituut Melly
❑ ‘Rotterdam Cultural Histories #19: 
Homes for People, Not for Profit’ – FGA 
[tot 26/9] ❑ ‘84 STEPS. 
Kunstinstallaties en activiteitgerichte 
kunstprojecten’ – Afra Eisma, de 
Feminist Health Care Research Group, 
Moosje M. Goosen & Suzanne Weenink, 
Raja’a Khalid, Lisa Tan, Domenico 
Mangano & Marieke van Rooy, Romily 
Alice Walden [tot 20/3/2022] 
❑ ‘On Constant: New Babylon’ [1/10 tot 
20/3/2022] ❑ ‘Rotterdam Cultural 
Histories #20: het Museum voor 
Onderwijs en Kunst’ [1/10 tot 20/3/2022] 
❑ ‘Some of My Souls’ – Iris Kensmil 
[1/10 tot 20/3/2022] ❑ ‘Bathed in 
Sacred Fire’ – Jasmine Thomas-Girvan 
[1/10 tot 20/3/2022] ❑ ‘Zandra Rhodes’ 
bedroom; a room to read Auden ‘ – Maria 
Pask [5/11 tot 5/12] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘Now You See Me Moria’ [tot 15/10] 
❑ ‘Ellen Thorbeckes China’ [tot 3/10] 
❑ ‘De Collectie belicht door … artificiële 
intelligentie’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Nowhere – Imagining The Global City’ 
– Frank van der Salm [tot 3/10] 
❑ Chas Gerretsen [16/10 tot 22/4/2022] 

TENT
❑ ‘Who Wants to Live in a World without 
Magic?’ – Animistic Beliefs, Shertise 
Solano, Tja Ling Hu, Mehraneh Atashi… 
[tot 5/12] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Without Trace. De Pont collectie’ [tot 
16/1/2022] ❑ ‘Première Aircraft (FAL), 
video-installaties, tekeningen en 
storyboards uit de collectie’ – David 
Claerbout [tot 28/11] ❑ ‘Wolf Corridor’ 
– Kasper Bosmans [tot 30/1/2022] 
❑ ‘DORM’ – Isabelle Andriessen [tot 
23/1/2022] ❑ ‘The Revolutions That Did 
(Not) Happen’ – Silvia Martes [tot 28/11] 

TextielMuseum
❑ ‘Animals on damask. The stylized 
animal motif in artistic table linen’ [tot 
16/1/2022] ❑ ‘Makersgeheimen. 
Kunstenaars en ontwerpers in het 
TextielLab’ [tot 8/5/2022] ❑ ‘Long Live 
Fashion!’ [25/9 tot 27/3/2022]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘Fragments of Repair’ – Kader Attia 
[tot 26/9] 

Centraal Museum
❑ ‘Ondertussen in Utrecht: Onbekende 
schatten van de stad’ [tot 15/10] 
❑ ‘Reconnect’ – Joost van Bleiswijk [tot 
20/10] ❑ Antonis Pittas [tot 31/10] 
❑ ‘De botanische revolutie. Over de 
noodzaak van kunst en tuinieren’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Annex: Persijn Broersen & 
Margit Lukács’ [tot 9/1/2022] ❑ Jasper 
Hagenaar [tot 28/11] ❑ ‘Double Act. 
Kramlich Collection meets Centraal 
Museum’ [8/10 tot 15/1/2022] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Maria Magdalena. De 
tentoonstelling!’ [tot 9/1/2022] 

Velp

Art Gallery O-68
❑ ‘Dividu’ – Ad Gerritsen, Aracelly 
Scheper [26/9 tot 24/10] 
❑ ‘We are stardust, we are golden, and 
we long to return to the garden’ – Anya 
Jansen, Louise te Poele, Amos Mulder 
[31/10 tot 26/11] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Politics at Play, Play at Politics’ – 
Hiwa K, Dina Danish, Yara Said, Amina 
Menia… [tot 3/10] ❑ ‘All but War is 
Simulation’ – Miloš Trakilović [tot 12/12] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ Robin Rhode [tot 26/9] 
❑ ‘Vacuuming the Gallery’ – Rodney 
Graham [tot 31/12] 
❑ Picasso-Giacometti [16/10 tot 
13/2/2022] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Spirit of Kindergarten – over de 
relatie tussen het gedachtegoed van de 
Duitse opvoedkundige Friedrich Wilhelm 
Fröbel (1782-1852) en moderne en 
hedendaagse kunst en architectuur’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Grey Matters’ – Oscar 
Lourens [tot 9/1/2022] 

Zaandam

Het HEM
❑ ‘Chapter 4OUR: Abundance – 
Simon(e) van Saarloos’ – Marlow Moss, 
Wendelien Van Oldenborgh, Christine Sun 
Kim, Otion, Mire Lee… [tot 31/10] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Collection in Focus: Sophie 
Taeuber-Arp in Unknown Photographs’ 
[tot 24/10] ❑ ‘Collection in Focus: 
Sculptural Explorations of the Pictorial 
Space’ [tot 24/10] ❑ ‘Swiss Sculpture 
since 1945’ [tot 26/9] ❑ ‘Collection in 
Focus: Markus Raetz’ [tot 24/10] 
❑ ‘Art as Connection’ [23/10 tot 9/1/2022] 
❑ Jacopo Belloni [13/11 tot 2/1/2022] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘Natureculture. Presentation of the 
collection’ [tot 21/9] 
❑ ‘Close-Up’ – Lotte Laserstein, 
Modersohn-Becker, Alice Neel, Elizabeth 
Peyton, Marlene Dumas… [tot 2/1/2022] 
❑ Goya [10/10 tot 23/1/2022] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Proto’ – Matthew Angelo Harrison 
[tot 26/9] ❑ ‘INFORMATION (Today)’ 
– Marguerite Humeau, Simon Denny, 
Sondra Perry, Laura Owens… [tot 
10/10] ❑ ‘Back wall project – The 
Future Doesn’t Need Us’ – Yoan Mudry 
[tot 15/5/2022] ❑ ‘Auf das Ganze achten 
und gegen die Tatsachen existieren’ – 
Michaela Eichwald [8/10 tot 23/1/2022] 
❑ ‘Kunstkredit Basel-Stadt. Picture a 
Vacuum!’ [24/10 tot 7/11] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Continuously Contemporary. New 
works from the Emanuel Hoffmann 
Foundation’ [tot 9/1/2022] ❑ ‘Shadows. 
Image and Imagination’ [tot 26/9] 
❑ ‘A Black Hole is Everything a Star 
Longs to Be’ – Kara Walker [tot 26/9] 
❑ ‘Antigone’ – Tacita Dean [tot 9/1/2022] 
❑ ‘The Studio of Modernism’ – Camille 
Pissarro (1830–1903) [tot 23/1/2022] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 november 2021. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2021 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, 2021.
Please send your information before
October 15th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Museum Tinguely
❑ ‘Leu Art Family. Caresser la peau du 
ciel’ [tot 31/10] ❑ ‘Light out of 
Darkness’ – Bruce Conner [tot 28/11] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ Sergej Jensen [tot 3/10] 
❑ ‘Am Rhein’ – Monika Baer [16/10 tot 
12/12] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim’ [tot 31/12] 
❑ ‘Modern animals’ – August Gaul 
(1869–1921) [tot 24/10] ❑ ‘The Way to 
Happiness. The Bern Tablet of Cebes and 
Baroque Imagery’ [tot 28/11] 
❑ ‘Meret Oppenheim. Mon exposition’ 
[22/10 tot 13/2/2022] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Paul Klee. Humans Among 
Themselves’ [tot 22/5/2022] 
❑ ‘Max Bill Global’ [tot 9/1/2022] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ Giacomo Santiago Rogado [tot 3/10] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘werden und vergehen. 
Zustandsberichte aus der Sammlung’ [tot 
21/11] ❑ ‘I like a bigger garden’ – 
Charlotte Herzig, Ben Sledsens, 
Josephine Troller [tot 17/10] 
❑ ‘Hodlers Holzfäller’ [2/10 tot 
13/2/2022] 
❑ Vivian Suter [6/11 tot 13/2/2022] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Erker. Gallery–Press–Publisher’ [tot 
21/11] ❑ ‘Gazes Out of Time. 
Perspectives on the Collection I’ [tot 
24/4/2022] ❑ ‘Insights, Outlooks 
Perspectives on the Collection II’ [tot 
10/10] ❑ Michael Williams [tot 7/11] 
❑ Martina Morger [tot 6/3/2022] 
❑ Marie Lund [30/10 tot 27/3/2022] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘How to Win at Photography – Image-
Making as Play’ [tot 10/10] 
❑ ‘The Yanomami Struggle’ – Claudia 
Andujar [23/10 tot 13/2/2022] 

Kunsthalle Winterthur
❑ Su Hui-Yu [tot 14/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Etiquette and Masquerade – 
Miniature Portraits of the Baroque’ [tot 
16/1/2022] ❑ ‘Expressionism 
Switzerland’ [tot 16/1/2022] 
❑ Charlotte Prodger [tot 14/11] 
❑ Alan Charlton – Richard Long [tot 
14/11] ❑ ‘Amalgamate’ – Mathis 
Altmann [9/10 tot 2/1/2022] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Art Club2000. Selected Works 
1992–1999’ [tot 16/1/2022] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Remembering the Future’ – Kader 
Attia [tot 10/10] ❑ ‘The 2000 Sculpture. 
Walter De Maria’s space-filling 
installation’ [tot 20/2/2022] 
❑ ‘Earth Beats. The changing face of 
nature ‘ [4/10 tot 6/2/2022] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Laura Lima. Playful Geometry: Bar 
Restaurant (2010/2013)’ – Valentin 
Carron, Sylvie Fleury, Donald Judd, Sol 
LeWitt, Robert Mangold, Olivier Mosset 
[tot 9/1/2022] ❑ ‘Songs for dying / 
Songs for living’ – Korakrit 
Arunanondchai [tot 9/1/2022] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Le Corbusier and Color’ [tot 28/11] 
❑ ‘Taking Pictures-Making Pictures’ – 
Alberto Venzago [tot 2/1/2022]
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Personalia

Ernst van Alphen is hoogleraar literatuurwetenschap 
(Universiteit Leiden). Recente publicaties: Shame! and Mas-
culinity (2020), Failed Images: Photography and Its Counter-
Practises (2018) en Staging The Archive: Art and Photography 
in Times of  New Media (2016).
Dominic van den Boogerd is coördinator artistieke bege-
leiding en research aan het postacademische kunstenaars-
instituut De Ateliers in Amsterdam en kunstcriticus.
Wouter Davidts is docent moderne en hedendaagse kunst 
(UGent). Hij leidt de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België 
sinds 1945) en schrijft over kunst, architectuur en het 
museum. 
Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheorie 
(EPFL Lausanne). In 2019 verschenen Choosing Architecture 
en OMA/Rem Koolhaas. A Critical Anthology.
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.
Arnold Heumakers is historicus, essayist en criticus, 
onder meer voor NRC Handelsblad. In 2020 verscheen Langs 
de afgrond. Het nut van foute denkers.
Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker en cura-
tor. Hij doceert fotogeschiedenis (KASK Antwerpen) en is 
voorzitter van onderzoeksgroep Thinking Tools.
Vlad Ionescu doceert kunst- en architectuurtheorie en 
-geschiedenis aan de Faculteit Architectuur en Kunst 
(UHasselt)/PXL MAD. Hij werkt rond de moderne kunstge-
schiedschrijving en de relatie tussen kunst en architectuur.
Steven Jacobs is kunst- en filmhistoricus. Hij doceert aan 
Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.
Marga van Mechelen is kunsthistoricus, doceerde aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 2019 verscheen A Critical 
History of  Media Art in the Netherlands. Platforms, Policies, 
Technologies.
Grâce Ndjako studeerde filosofie en politicologie in 
Amsterdam en Parijs. Ze is onderwijsassistent niet-westerse 
filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft onder 
andere voor Dipsaus Exclusives, de Nederlandse Boekengids en 
Hard//hoofd.
Anton Pereira Rodriguez is assistent aan de vakgroepen 
Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen en Architectuur 
& Stedenbouw (UGent). Zijn doctoraat handelt over Jan 
Vercruysses band met Italië.
Daniël Rovers is schrijver en redacteur van De Witte Raaf. 
Begin volgend jaar verschijnt zijn nieuwe roman Vergeten 
meesters. 
Ed Taverne is architectuurhistoricus en hoogleraar-emeri-
tus (Rijksuniversiteit Groningen). Hij blogt over urbanisatie 
en stadscultuur (edtaverne.wordpress.com).
Merel van Tilburg is universitair docent kunstgeschiede-
nis (Rijksuniversiteit Groningen) en is als wetenschappelijk 
onderzoeker verbonden aan de Université de Genève.
Pieter T’Jonck is ingenieur-architect. Hij schrijft sinds 
1980 over dans en performance, architectuur en beelden-
de kunst, in kranten, tijdschriften en boeken in binnen- en 
buitenland.
Benoît Vandevoort is ingenieur-architect. Aan de Faculteit 
Architectuur van de KU Leuven werkt hij aan een doctoraat 
over de geschiedenis van Belgische opleidingen interieurar-
chitectuur.
Kathy Vanhout studeerde in 2020 af  als theater- en film-
wetenschapper (Universiteit Antwerpen). Ze bereidt op dit 
moment een doctoraatsproject voor in filmstudies. 
Nadia de Vries is schrijver en cultuurwetenschapper, en 
auteur van Kleinzeer (2019) en de Engelstalige dichtbun-
dels Dark Hour (2018) en I Failed to Swoon (2020). Ze pro-
moveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Paul Willemsen is curator en criticus. Hij schrijft over 
fotografie, film en beeldende kunsten.
Eléa De Winter is afgestudeerd als kunstwetenschapper 
(UGent) met een scriptie over de fotografische studiobeelden 
en portretten van Philippe Vandenberg.
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West          WWW.WESTDENHAAG.NL 

—————————————————————————————————————————————

LEE KIT   04.09.2021 — 05.12.2021

LOVERS ON THE BEACH
—————————————————————————————————————————————

CESARE PIETROIUSTI A VARIABLE NUMBER OF THINGS TILL 24.10.2021
—————————————————————————————————————————————

AGNES MEZOSI BRUTALIST MARCEL BREUER TILL 19.09.2021
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VIII GEBARENICONEN TILL 19.09.2021
—————————————————————————————————————————————

FACING THE CROWD ON LECTURE PERFORMANCE 09.10.2021 — 09.01.2022
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM IX L'ÉCRITURE AVANT LA LETTRE 09.10.2021 — 09.01.2022
—————————————————————————————————————————————

HARAWAY AND THE ARTS CIRCLES: READING AND DISCUSSION GROUP 26.09.2021 & 31.10.2021
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 


