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Alleingang (2)
Waarom zijn mensen in de kunst-
wereld zo aardig? De vraag werd 
opgeworpen door Martha Rosler, 
en geciteerd door Silvio Lorusso 
in Entreprecariat (Onomatopee, 
2019). Antwoord: omdat die  
wereld veelal bevolkt wordt door 
kleine, noodlijdende zelfstandigen 
die vaste voet aan de grond pro-
beren te krijgen, en wier pr nauw 
samenhangt met hun werk. En 
ook doordat we allemaal geacht 
worden positief  te blijven denken, 
zoals het geloofsartikel van deze 
ondernemende tijd luidt. Kritiek 
is vooral welkom indien gericht 
op een abstracte vijand, zoals het 
neoliberalisme, het (witte en man-
nelijke) nationalisme, het (markt)
fundamentalisme. In eigen kring 
houden we het liever constructief  
gezellig. Het Mondriaan Fonds 
steunt mondjesmaat ‘discours’, 
een bewust vage, internationaal 
(Frans!) klinkende term, waarbij 
het maatschappelijke belang van 
kunst wordt verondersteld, zo niet 
geëist – het tegendeel van onafhan-
kelijke intellectuele kritiek, die de 
eigen uitgangspunten historiseert 
en relativeert.
 In dit tweede nummer met als 
thema Alleingang staan kunste-
naars, galeriehouders, uitgevers, 
vormgevers en verzamelaars cen-
traal die een eigen pad kozen en 
niet zozeer strategisch dachten, 
als wel principieel, of  die gewoon 
eigenwijs waren en zich uitspra-
ken, juist in samenwerkingen of  in 
institutioneel verband – als er dus 
werkelijk eens iets veranderd kon 
worden. In een lang gesprek re-
construeert Gillion Grantsaan zijn 
oeuvre, dat mede voortkomt uit zijn 
weigering de rol van ‘de Ander’ op 
zich te nemen in een overwegend 
witte kunstwereld. Koen Brams 
schetst het eigengereide parcours 
van Fernand Spillemaeckers en zijn 
galerie MTL, die onder meer werk 
verkocht aan de collectioneurs 
Anton en Annick Herbert. Anton 
Herbert overleed in december 2021 
– Bart Verschaffel schrijft in zijn in 
memoriam over Herberts radicale 
manier van verzamelen en musea-
liseren. Christophe Van Gerrewey 
tekent de ontwikkeling van de 
boekenreeks Posture op in een ge-
sprek met de makers. Posture biedt 
kunstenaars de mogelijkheid om 
betekenisvol samen te werken, en 
zo mogelijk, voor even, verlost te 
raken van de ‘eenzaamheid, twijfel 
en onrust’ die het kunstenaarsle-
ven kenmerken. Pamela Hansford 
en Matthijs Gerber bieden een 
overzicht van het leven en werk van 
Theo Schoon in Nederlands-Indië 
en Nieuw-Zeeland voor en na de 
Tweede Wereldoorlog. Schoon beli-
chaamde een ‘ander’ modernisme, 
hield zich bezig met Maori-erfgoed, 
en werd decennia later culturele 
toe-eigening verweten. Was hij een 
einzelgänger, een visionair kunste-
naar, een total asshole, of  alle drie 
tegelijk? 
 Afsluitend buigt Frank Vande 
Veire zich over de verbijsterende 
Alleingang die pornoconsumptie 
behelst en waagt Bini Adamczak 
een poging de (poly)seksuele eco-
nomie marxistisch te duiden – weg 
van de eenzaamheid als gevolg van 
opgedrongen tweezaamheid, op 
naar een alternatief  voor de  
‘romantische partnerrelatie’ en 
haar ‘terreur van intimiteit’. 

 Daniël Rovers

Gillion Grantsaan, Genesis, 2000

Daniël Rovers: Als kunstenaar heb je de 
afgelopen pakweg twintig jaar op veel plek-
ken gewerkt, eerst in Amsterdam, later 
onder meer in Kopenhagen. In 1991 begon 
je een opleiding aan de Rietveld Academie. 
Hoe kwam je daar terecht?
Gillion Grantsaan: Na de grafische MTS in 
Amsterdam-Sloterdijk, in mijn laatste jaar 
omgedoopt tot het Grafisch Lyceum, heb ik 
kort voor een grafisch bureau gewerkt, en 
daarna ben ik gaan reizen, naar Brazilië, 
Nicaragua, Costa Rica, Guyana, Suriname 
en Ghana. Ik wilde fotograaf  worden, een 
soort Magnumfotograaf, en de wereld rond-
trekken met mijn camera om alle onrecht-
vaardigheden vast te leggen. Dat was dus 
eerder een journalistieke droom. Mijn ouders 
hadden hoger onderwijs gevolgd, en mijn 
broer en zus studeerden. Als jonge zwarte 
man had ik niet de angst dat een studie niet 
voor mij – voor ons – was weggelegd. Maar 
ik ontdekte wel pas laat dat er zoiets als een 
kunstacademie bestond. Amsterdam was 
toen echt het centrum van mijn wereld, dus 
logisch dat ik voor de Rietveld koos. Opeens 
moest ik werk produceren.
D.R.: Je moest een portfolio voorleggen.
G.G.: Ik kwam met abstracte foto’s uit Rio 
en Belo Horizonte en Recife. Ik was er vrij 
fanatiek mee bezig. Ik had mijn keukentje 
omgebouwd tot donkere kamer. Die vier 
jaar grafisch onderwijs, wat ik op zich niet 
zo interessant had gevonden, bleek toch 
een kader te bieden, of  in ieder geval dui-
delijk te maken: zo wil ik het doen. Maar ik 
geloof  niet dat ze op de Rietveld erg onder de 
indruk waren.
D.R.: Had je fotografen als voorbeeld?
G.G.: Ik ging naar de bibliotheek om foto-
boeken in te kijken, vooral van fotografen 
die sociaal-maatschappelijke problemen 
zichtbaar maakten. Ik herinner me boeken 
van Sebastião Salgado en Alfred Stieglitz, 

maar ik kan niet zeggen dat zij ‘voorbeelden’ 
werden.
D.R.: Hoe luidde het commentaar op wat je 
liet zien?
G.G.: Ik toonde niet alleen foto’s, maar ook 
tekeningen en pogingen tot schilderen. Ik 
zei dat ik fotografie wilde doen, maar ze 
lieten merken niet zo zeker te weten of  ik 
een fotograaf  was. Ik kwam terecht in de 
afdeling Voorheen Audiovisueel, een heel 
vrije richting. Het fotograferen hield ik vol, 
in mijn hoofd was ik alweer op weg naar 
Nicaragua! Ondertussen bleef  de kritiek 
hetzelfde: ik maakte foto’s, zo was de teneur, 
maar ik was geen fotograaf. Dat klopte: de 
foto’s die ik maakte waren technisch weinig 
hoogstaand. En wat ik zelf  het interessantst 
vond, was het bewerken van die negatieven 
in de donkere kamer.
D.R.: De overstap van het middelbaar beroeps-
onderwijs naar een kunstacademie is bij-
zonder. Er zullen je dingen opgevallen zijn 
die volkomen anders waren. Wat viel je op 
aan de Rietveld?
G.G.: Het was best wit. Ik werd omringd 
door mensen die weinig van mijn achter-
grond wisten – de kennis over Suriname 
was en is in Nederland over het algemeen 
oppervlakkig. Er waren wel zwarte stu-
denten, zoals Remy Jungerman, Michael 
Tedja en de zussen Natasja en Iris Kensmil, 
maar die zaten bij verschillende vakken en 
soms in een ander jaar. Remy volgde beeld-
houwen, en de Kensmils zaten bij schilde-
ren. Er was geen kritische massa. Het hele 
kader was sowieso liberaal-meritocratisch: 
je moest talent hebben, hard werken en aan 
de maatstaven voldoen, dat wil zeggen aan 
de witte mannelijke norm. 
D.R.: Wat was de conclusie van je docenten 
na dat eerste jaar?
G.G.: Ik moest het eerste jaar overdoen, ik 
had te weinig progressie getoond. Bij toeval 

hoorde ik in de kantine een docent zeggen 
dat hij dacht dat ik niet helemaal begreep 
wat kunst was. En ik dacht: waar slaat dat 
nu op? Er sprak zo weinig vertrouwen uit. 
Misschien neem je zulke dingen persoonlij-
ker op als je jong bent. Achteraf  gezien was 
dat extra jaar goed voor me. Ik kreeg de kans 
om dingen uit te proberen. De kritiek die ze 
meegaven, zou de komende vier jaar aan-
houden: dat het te weinig specifiek werd, 
dat mijn werk alle kanten uitwaaierde. 
D.R.: Tegelijk biedt een kunstacademie, als 
het goed is, ook een theoretische basis. Wat 
blijft je bij van het curriculum?
G.G.: Kunstfilosofie en kunstkritiek. We 
hadden een bevlogen docent, Bert Taken, 
die legde uit wat kunst voor de filosofie had 
betekend, in plaats van andersom. Altijd 
stelde hij de vraag wat een oeuvre waard 
was, ongeacht de reputatie van een kunste-
naar of  diens ‘waarde’ op de markt. Nu zou 
je zeggen ‘logisch’, maar dat was toen een 
eyeopener. Voor hem ging het om de vraag 
of  iemand een taal had ontwikkeld. Dat 
was het hoogst haalbare, dat ging verder 
dan zomaar wat vormpjes uitproberen. Roy 
Liechtenstein vond hij om die reden interes-
santer dan Andy Warhol. Of  neem David 
Hammons, die net als Warhol heel beroemd 
was en bovendien, een revelatie voor mij, 
zwart bleek te zijn. Ook zijn oeuvre kon je, 
los van wat iedereen zei, op waarde schat-
ten. Over zijn vroege werk, geïnspireerd 
door popart, was iedereen laaiend enthou-
siast, terwijl ik zijn latere werk beter vond.
D.R.: Hammons – een zwarte kunstenaar 
die tot de Amerikaanse en dus de Europese 
canon doordrong – was een voorbeeld.
G.G.: Belangrijker is mijn ontdekking van 
feministische literatuur en kunst. Ik herin-
ner me een boek waarin een feministische 
kijk op Karl Marx werd geboden. De basa-
le vraag luidde: welke rol hadden vrouwen 
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in de marxistische theorie? Opeens zag ik 
dat waar je ‘vrouwen’ zou kunnen invullen 
als Marx over mannen schrijft, je dus ook 
‘zwarte man’ of  zwarte vrouw’ zou kunnen 
schrijven.
D.R.: Een ontdekking die los van de kunst 
stond.
G.G.: Juist niet. In die tijd zag ik een kunst-
werk van Hannah Wilke, getiteld I Object: 
Memoirs of  a Sugargiver, dat reageerde op 
Duchamps laatste werk Étant donnés, een 
kijkdoos die een blik biedt op een wijdbeens 
liggende naakte vrouw. Wilke had dat werk 
opnieuw gemaakt. Ze had als het ware de 
plek van die onbekende vrouw ingenomen 
en was zelf  gaan poseren. Ze maakte dui-
delijk dat het kijkgat stond voor de alou-
de manier waarop mannen naar vrouwen 
menen te mogen kijken. Haar werk was 
een kritiek op Duchamps blik, en op de male 
gaze. 
D.R.: Waarom greep je dat aan?
G.G.: Duchamp was mijn held. Ik vond het 
fantastisch wat hij maakte. Hij was wereld-
beroemd en toch underground gebleven. 
Hij ging tegen de gevestigde orde in: tegen-
draads, met een idee. Wat hij deed sloot aan 
bij hoe ikzelf  wilde werken. Ook ik verza-
melde spullen van op straat, readymades, 
omdat ik geen geld had, maar ook om te zien 
wat de samenleving als ‘afval’ beschouwde. 
Het was minder glossy dan Amerikaanse ‘I 
Want to Be Famous’ popart. Voor mijn eind-
examen heb ik letterlijk werk over Duchamp 
gemaakt, met een duchampiaans woord-
grapje: ‘Are You the Champ?’ En toen zag 
ik werk van Wilke, een mooie vrouw, dus 
je ogen glijden daar als het ware heen. Ik 
begreep dat vrouwen op een andere manier 
naar dat werk kijken, en naar de persoon 
van Duchamp. Wilke stelde vragen bij het 
meerderheidsperspectief  – dat Duchamp 
achteloos een naakte vrouw in het brand-
punt kon plaatsen. Zij zette zichzelf  in het 
centrum, dat viel op. Tegenwoordig zou het 
identiteitspolitiek worden genoemd.
D.R.: Hannah Wilke ontkleedde zichzelf  én 
Duchamp.
G.G.: Ik zou ook Adrian Piper willen noe-
men, al is er iets gênants aan mijn ontdek-
king van haar werk. Het heeft lang geduurd 
voordat ik erachter kwam dat ze een vrouw 
was. Door die naam en het conceptuele van 
haar werk, de speelse manier waarop er met 
taal werd omgegaan, was ik ervan over-
tuigd dat het afkomstig moest zijn van een 
zwarte man, afkomstig uit de Caraïbische 
diaspora. En toen ik een foto zag van Adrian 
Piper samen met Gavin Jantjes viel het 
kwartje nog steeds niet. Die vrouw, vrij licht 
van kleur, dat kon Piper niet zijn… Oeps! 
D.R.: Is er werk van haar dat je kunt noe-
men?
G.G.: Piper liet zien hoe je als feministisch 
kunstenaar conceptueel verfijnd werk kon 
maken. In 1986 maakte ze Calling Cards, 
visitekaartjes met tekst, die ze uitdeelde 
als iemand al dan niet bewust een racisti-
sche opmerking maakte. De eerste regel op 
het kaartje luidde ‘I am black’. Zo radicaal, 
revelerend! Omdat het gros van de kunste-
naars en critici toen van mening was dat je 
niet Surinamer, zwart, vrouw of  homo was 
– maar kunstenaar! Ik kreeg op de Rietveld 
wel eens te horen dat werk waarin het ging 
over huidskleur geen kunst was. Maar Piper 
had dus al tien jaar daarvoor laten zien hoe 
dat wel kon.
D.R.: Welke teksten las je in die tijd?
G.G.: Third Text. Dat was mijn introduc-
tie tot het denken over kleur en de notie 
‘kwaliteit’: het idee dat een begrip als kwa-
liteit maatschappelijk bepaald is, en sub-
jectief. In dat tijdschrift ging het vaak over 
de Caraïbische diaspora en kunstenaars 
uit het Britse Gemenebest. Daar kon ik 
me meer mee identificeren dan met Afro-
Amerikaanse auteurs. Die schreven vaak – 
voortbouwend op de Civil Rights Movement 
– over het ‘Amerikaan worden’. Bij Third 
Text ging het nooit over de vraag hoe je 
‘Brits’ kon zijn – het ging over de vraag wat 
kunst was en wie kunstenaar. In die teksten 
ging ik me verdiepen in het laatste jaar aan 
de Rietveld.

Godenzonen

D.R.: In het jaar van je afstuderen, 1996, kom 
je met collagewerk, onder meer Hollandsche 
les, een kleine installatie bestaande uit een 
telraampje met witte en bruine bonen, een 
plank beplakt met krantenartikelen, en 
een luidsprekertje waaruit steeds dezelfde 

vraag klinkt: ‘Kunt u een zin maken met het 
woord ‘niettegenstaande’?’
G.G.: Binnen Voorheen Audiovisueel leer-
de ik video’s en geluidmontages maken. Een 
wereld van mogelijkheden opende zich. Als 
incarnated hiphopfan kende ik de techniek 
van het samplen en het scratchen. Je zou 
het een voortzetting kunnen noemen van 
wat de surrealisten bricolage noemden: in 
plaats van rhythm-samples ging ik op zoek 
naar geluidsfragmenten. Bij mijn ouders 
vond ik een plaat met een sketch van toneel-
groep Naks. En daar hoorde ik dat zinnetje 
over ‘niettegenstaande’. Het ging mij om de 
vaak plechtstatige manier waarop vooral 
oudere Surinamers Nederlands praten. Je 
kunt het soms nog horen in het Surinaamse 
parlement, van dat langdradige, deftige 
Nederlands. 
D.R.: En de krantenartikelen?
G.G.: Ik ging mijn woning in De Pijp behan-
gen en onder de oude lagen behang – als je 
daar brand krijgt, fikt het binnen drie secon-
den af  – bleken kranten uit de jaren veertig 
en vijftig te zitten, met woorden die oudere 
Surinamers nog gebruikten: een poëtische 
verbinding. Het telraam stond voor naar 
school gaan, en Suriname, dat waren brui-
ne bonen. Het had bij wijze van spreken ook 
roti kunnen zijn.
D.R.: Godenzonen, je bekendste werk, 
onlangs opgenomen in de collectiepresen-
tatie van het Stedelijk, kwam een jaar later, 
in 1997 tot stand. We zien een foto van 
twee halfnaakte, zwarte jongetjes. De ene 
draagt een Ajaxshirtje gemaakt uit rood-
wit beschilderde spijkers, op de foto aange-
bracht; de andere gaat half  schuil onder zil-
verkleurige spijkertjes.
G.G.: Die foto kwam van een vriendin die in 
Zuid-Afrika op vakantie was geweest, in een 
van de vrijstaten. In een show moesten die 
jochies een dansje opvoeren, omringd door 
toeristen in jassen en met fototoestellen. En 
in een brainwave zag ik: dat is Ajax! Het zijn 
jongetjes die in korte broek over het koude 
gras rennen, en ondertussen zit het publiek 
warmpjes gekleed naar de show te kijken. 
In die tijd was Ajax bezig Afrikaanse spelers 
te rekruteren met een zogeheten voetbal-
school in Kaapstad.
D.R.: Het was een kritiek op wat je kinder-
arbeid zou mogen noemen. Of  op het feit dat 
sport, basketbal of  voetbal, vaak de enige 
uitweg uit armoede is voor zwarte kinde-
ren, zoals David Hammons heeft laten zien 
in Higher Goals.
G.G.: Je kunt natuurlijk met recht zeggen 
dat een aantal jonge kinderen de kans krijgt 
hogerop te komen. Het probleem is dat het 
systeem alleen oog heeft voor wie wint, of  
beter gezegd: wie profijt oplevert. Wie afvalt 
is collateral damage.
D.R.: De belangrijkste ingreep zijn de spij-
kertjes.
G.G.: Ajaxvoetballers zijn godenzonen. Als 
ook deze Zuid-Afrikaanse jochies godenzo-
nen zijn, en ze net als Jezus verlossing bren-
gen of  ernaar op zoek zijn, en ondertussen 
een lijdensweg afleggen, moeten ze aan het 
kruis. De foto was op hout geplakt – dat was 
hun kruis. Het was een brute handeling om 
die spijkertjes door de foto heen te slaan. 

D.R.: Hoe heb je de spijkertjes beschilderd?
G.G.: Met acrylverf. Dan denk ik weer aan 
Duchamp: zijn oog voor detail en afwerking 
is wat zijn werk zo mooi maakt. Dus dat ver-
ven moest heel precies gebeuren: de verf  
mocht niet op de foto komen. Wat ook een 
verdienste was van de Rietveld en de oplei-
ders daar: je krijgt precisie aangeleerd.
D.R.: In de winter van 1996-’97 nam je naast 
Chris Ofili, Tariq Alvi en Matthijs de Bruijne & 
Erik Weeda deel aan de groepstentoonstelling 
Mothership Connection in Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam: een ‘gekleurd perspec-
tief ’ op het verleden én de toekomst. De titel 
was ontleend aan een werk van het Black 
Audio Film Collective. Je was zeer jong, en 
toch ontving je een uitnodiging van curator 
Leontine Coelewij. 
G.G.: Ik kreeg een positieve evaluatie van 
mijn eindexamen op de Rietveld, dat moet 
de aanleiding zijn geweest. Het was verras-
send. Tijdens de opleiding werd je als zwarte 
kunstenaar niet gestimuleerd om je achter-
grond in het middelpunt van de belang-
stelling te zetten. Je werk werd geacht over 
kunst met een K te gaan, terwijl impliciet 
bleef  dat daar doorgaans witte kunst onder 
wordt verstaan.
D.R.: Op Mothership Connection hing onder 
meer 3de generatie, uit 1997. Een bricolage 
van een sinaasappelkistje, met op de bodem 
een afbeelding van een sportveld tussen 
palmen. Een föhn blies warme wind in het 
gezicht van wie het werk tegen het licht van 
een lamp in bekeek.
G.G.: Via Third Text had ik het werk van 
Gavin Jantjes ontdekt, die politieke kunst 
maakte zonder ooit droog of  louter the-
oretisch te worden. Zoals gezegd las ik in 
dat blad over de Caraïbische diaspora naar 
Engeland. En ik besefte: er bestaat ook een 
Surinaamse diaspora. Daar gaat 3de generatie 
over. Het plaatje toont Nickerie, een grens-
plaats in Suriname, dicht bij Brits-Guyana. 
Als je Nickerie bezoekt, zie je meteen dat de 
Engelsen daar de scepter zwaaiden. In het 
midden ligt zo’n green lawn waar ze cricket 
speelden, heel Brits-koloniaal. Dat sinaas-
appelkistje stond voor het transport van 
waren over de hele wereld. Daar heb ik 

een lamp en een föhn aan toegevoegd. Het 
gaat over de vraag hoe identiteit ‘gemaakt’ 
wordt. Aan de ene kant horen ik en mijn 
generatiegenoten bij Nederland, maar aan 
de andere kant mogen we slechts schoor-
voetend en ten dele ‘Nederlander’ zijn. En 
we hebben Surinaamse ouders, en voelen 
ons zeker aangetrokken tot het meest exo-
tische deel van onze identiteit. Wie je bent 
is tenslotte een collage: een geheel van beel-
den waar je je goed bij voelt. 
D.R.: Had je die föhn met tape vastgemaakt?
G.G.: Het was een houten plankje waar ik 
dat ding op had vastgeschroefd. Een krak-
kemikkige constructie. Het was een oranje 
föhn die ik had gevonden tussen de troep 
op straat. Erg symbolisch, hoewel het ook 
gewoon een jarenzeventigkleur is.
D.R.: Op Mothership Connection hing ook 
Landgenoten (1996). Je tekende konin-
gin Beatrix na, zoals ze op de door Peter 
Struycken ontworpen postzegel staat, maar 
met een afrokapsel. Daaronder, in dat zwie-
rige woordenboeklettertype: vanDalen.
G.G.: Ik weet nog dat ik naar die postzegel 
zat te kijken en merkte dat Beatrix eigenlijk 
een Angela Davis-afro had. Dat hoefde ik 
alleen maar aan te dikken, al moest ik flink 
oefenen om haar silhouet goed na te teke-
nen. Ik heb enorm veel versies gemaakt, 
tot het op een gegeven moment haast auto-
matisch ging. Toen pas begon ik met klei-
ne krulletjes haar gezicht weer te geven. De 
naam van Dale spreekt letterlijk boekdelen. 
Daarin kwam de Nederlandse taal samen 
met de stammen die door Europa trokken 
en ten slotte Rome plunderden. Vandalisme 
dus, net wat Nederland gedaan heeft met 
zijn koloniën. Ze hebben van alles genomen 
en er behalve de taal zo goed als niets voor 
teruggegeven, tenzij je apartheid en slaver-
nij als giften beschouwd. 
D.R.: In 1997 had je een kleine solotentoon-
stelling, getiteld Fort Zeelandia, in Metro S in 
Middelburg, destijds een onderdeel van De 
Vleeshal. Vloeide dat voort uit Mothership 
Connection?
G.G.: Nee, dat had met Lex ter Braak te 
maken. Hij was in die jaren directeur en 
curator van De Vleeshal en wat mij betreft 
een van de beste gastdocenten op de 
Rietveld; hij kende mijn werk en vond het 
blijkbaar goed. Hij heeft me ook voorgedra-
gen voor het televisieprogramma Kunst
blik: korte portretten van jonge kunste-
naars verschenen eind jaren negentig op de 
Nederlandse televisie.
D.R.: Fort Zeelandia is een duidelijke ver-
wijzing naar het koloniale verleden van 
Nederland, en dat van Zeeland in het bij-
zonder.
G.G.: En een verwijzing naar de December-
moorden. Die vonden plaats in Fort 
Zeelandia in Paramaribo.
D.R.: Mark Peeters besprak de tentoonstel-
ling in NRC Handelsblad en hij noemde jou 
‘een van de meest opvallende debutanten 
in de Nederlandse kunstwereld’. Het werk 
Zangvogeltje (de walkman svp aan en uit zet
ten) lichtte hij er met een beschrijving uit.
G.G.: Zangvogeltje maakte oorspronkelijk 
deel uit van mijn eindexamenpresentatie. 
Het bestond uit een kooitje dat ik op straat 
had gevonden, met daarin ‘opgesloten’ een 
opengeknipt blikje groene Fernandes. Aan 
dat blikje had ik twee beentjes geschroefd en 
er een luidsprekertje in gemonteerd, dat via 
kleurige draadjes verbonden was met het 
cassettedeel van een walkman op de grond. 
Er weerklonk een deel van de conference die 
ik ook voor Hollandsche les had gebruikt. Een 
man las een tekstje voor, en daar had ik dan 
een loop van gemaakt.
D.R.: De stem zei, zo schrijft Peeters, welke 
dranken er voorradig waren, namelijk 
‘Campari, Martell, Club 45, jenever, Black 
Bieri en champagne’.
G.G.: Ik vond dat zangerige Surinaams-
Nederlandse accent belangrijk. De manier 
waarop ik spreek en schrijf  is heel wit-Ne-
derlands. Als mensen je dan alleen horen of  
lezen, zijn ze verbaasd: ze verwachten een 
witte Hollandse jongen. Daar stond tegen-
over dat ik in mijn zwarte kennissenkring 
soms te horen kreeg: ‘Kun je niet wat min-
der ‘Nederlands’ praten?’ Dat vogeltje in het 
kooitje ging net als 3de generatie over het cre-
eren – en het ondergaan – van identiteiten. 
Zo’n stel mooie veren, zulke rijpe klanken: 
in elke omgeving hebben ze een andere sta-
tus en betekenis.
D.R.: Het werk is veel minder bekend dan 
bijvoorbeeld Landgenoten en Godenzonen, 
waarvan nog altijd beelden op internet te 
vinden zijn. 

Gillion Grantsaan, Godenzonen, 1997, Stedelijk Museum Amsterdam

Gillion Grantsaan, Landgenoten, 1996
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G.G.: Ja, in Nederland was iedereen erg 
enthousiast over Landgenoten. De Nederlandse 
kunstwereld houdt van dingen die over 
Nederland gaan. Het mag kritisch zijn, maar 
Nederland staat wel in het centrum. Zo’n 
eerder poëtisch werk met de föhn of  het tel-
raam, waar meer van de wereld én meer van 
mezelf  in zit, daar leek minder interesse voor.

Blakart 

D.R.: In 1998 ontving je de Charlotte Köhler 
Prijs voor jong talent, samen met tekenaar 
Juul Kraijer en schilder Ronald Ophuis. Je 
was doorgebroken – nog geen twee jaar na 
je eindexamen.
G.G.: Ik moet zeggen dat die prijs een beetje 
langs me heen is gegaan.
D.R.: Maar Godenzonen was aangekocht 
door het Stedelijk, in het kader van de 
Gemeentelijke Aankopen.
G.G.: Ik kende de kunstwereld vrij slecht, 
maar ik zag wel in dat ik maar een kleine 
figuur was in een vrij groot spel. Er waren 
aan de ene kant kunstenaars die naar me 
toekwamen en zeiden: ‘Je hebt alleen maar 
succes omdat je zwart bent.’ Aan de ande-
re kant sturen de mensen die je interes-
sant vinden je heel duidelijk een door hen 
gekozen richting in. Ik bedacht me dat dit 
niet het doel van mijn werk kon zijn: steeds 
maar weer opdraven in andermans ten-
toonstellingen.
D.R.: Als kunstenaar word je inderdaad 
geacht op een gegeven moment een winkel-
tje te runnen, of  in ieder geval je werk regel-
matig te tonen.
G.G.: Ik wilde best verkopen, maar het 
moest niet alleen een zoveelste schakeltje 
zijn in de witte kunstwereld. Ik wilde mee-
denken, terwijl men vooral wilde dat je mee
deed, dan werd je op het eind ‘beloond’. Ik 
maakte voor mijn gevoel politieke, progres-
sief-kritische kunst, en als dat onnaden-
kend commercieel wordt, dan verandert het 
gewoon. Eerst probeer je dingen te beden-
ken om daaraan te ontkomen, maar dat 
kon ik niet. Kritische kunst vervult vooral 
een functie binnen de kunstwereld: je ver-
andert er niets mee. Buiten de muren van 
het museum blijft alles bij het oude. Ik paste 
ervoor, omdat het me niet gelukkig maakte, 
om in een kunstruimte aan het clichébeeld 
van de Ander te voldoen. Je kunt een held 
zijn in een galerie, maar in een winkel word 
je nog altijd zonder reden als mogelijke win-
keldief  beschouwd. 
D.R.: Overwoog je te stoppen?
G.G.: Ik vroeg me af  wat ik dan wél wilde 
doen binnen de kunst. In 1999 kwam er 
vanuit Casco in Utrecht de vraag of  ik iets 
wilde zeggen over wat me motiveerde als 
kunstenaar. Ik schreef  een aantal idee-
en op en die tekst kwam datzelfde jaar in 
Metropolis M terecht onder de titel ‘Gillions 
schrijverij oftewel het ABC van Gillion’. 
Toen het was gedrukt, werd het pas echt. 
Dit stond los van een witte Beatrix, los van 
het kolonialisme, van racisme. Het was mijn 
eigen vormtaal. Zo is mijn begrip Blaka, 
oftewel Blakart ontstaan.

D.R.: Was dat je debuut als auteur?
G.G.: Ik had altijd geschreven, gedich-
ten bijvoorbeeld, en op de Rietveld kregen 
we ook schrijfopdrachten. Dat lag me wel. 
Eerst verzamelde ik teksten onder de noe-
mer Ogri: dat ging uit van mijn eigen, radi-
cale perspectief. Blaka daarentegen was een 
ruimte, een vorm waarin plaats was voor 
alle hedendaagse kunst – ook de mijne. 
Zwart zijn alle kleuren samen, daar is ieder-
een in vertegenwoordigd, en het is gericht 
op iedereen.
D.R.: Er zijn verschillende versies van die 
tekst – maar naar de vorm is het een mani-
fest. Jij zet uiteen wat volgens jou goede, 
open, ‘zwarte’ kunst is.
G.G.: Het was tevens een performance. In 
Casco sprak ik als een orator het publiek 
toe. Vervolgens werd ik door Jean Fisher, die 
bij Third Text betrokken was, gevraagd iets 
soortgelijks op de Jan Van Eyck-academie 
te doen. Dat was een internationale setting, 
gericht op transculturele praktijken, en 
toen heb ik het uitgebreid. 
D.R.: Uitgebreid tot performances.
G.G.: Ik sloeg een totaal andere weg in. Eind 
jaren negentig kwam de computerwereld 
op, en ik was meteen geïnteresseerd. In de 
bibliotheek leende ik dikke boeken om de 
codes te leren om zelf  websites te maken, 
en algauw kwamen er programma’s op de 
markt als Photoshop en Illustrator, waar-
mee je teksten en beelden kon manipuleren 
en animeren. De donkerekamerfotografie 
heb ik ingeruild voor de mogelijkheden van 
de digitale fotografie. 
D.R.: Het was ook een verkenning van de 
mogelijkheden van internet.
G.G.: Toentertijd, en dat zeg ik met nadruk, 
ging er een enorme democratische belofte 
van internet uit. Je kon bij wijze van spre-
ken met iemand uit San Francisco over eco-
logische issues of  programmeerproblemen 
praten, terwijl je router lekker aan het blie-
pen was, en zonder dat miljoenenbedrijven 
als Google of  Facebook een hele dikke vin-
ger in de pap hadden. Wat me aansprak was 
dat de kleuren op het scherm in code ver-
schenen, volledig geabstraheerd. Het leek 
een volledig nieuwe en directe manier om 
kunst te maken, waarbij je zelf  aan de knop-
pen zat. Dat vond ik gaandeweg veel interes-
santer dan gevraagd worden voor weer een 
tentoonstelling.
D.R.: In ‘Blakart’ schreef  je: ‘Blak, in Blak 
Art, means to be political, not the colour 
of  your skin.’ En politiek definieer je als vol 
ideeën zitten over de toekomst. Tegelijk ver-
dedig je een zeker ‘elitisme’, en kunst die 
beoordeeld wordt op kwaliteit.
G.G.: ‘Het gaat in cultuur over betekenis-
sen vormen én hervormen. Als dat bin-
nen kunstkringen gebeurt, is het per defi-
nitie elitair. Daar is niets mis mee, dat moet 
je gewoon erkennen. En als een individuele 

kunstenaar betekenissen schept, moet dat 
gevalideerd worden door een grotere groep. 
Concreet gezegd: anderen moeten er iets in 
zien, moeten het willen gebruiken. Zo veran-
dert elke taal, ook de taal van de kunst, en dat 
is de kwaliteit ervan. Kwaliteit wordt dus niet 
alleen door de heersende machten bepaald. 
Ze wordt zeker ook binnen bepaalde groepen 
gecultiveerd, divers gemaakt, levendig gehou-
den. Hiphop is daar het beste voorbeeld van. 
Hiphop ontstond binnen de zwarte cultuur 
en ging razendsnel de hele wereld over, van 
de Braziliaanse favela’s tot de Amsterdamse 
buitenwijken. Jonge mensen, zwart en wit, 
zagen: dit kunnen we gebruiken! 
D.R.: Maar als je dat zegt binnen de per defi-
nitie elitaire kunstwereld, of  die nu wit is of  
ook zwart, dan bepaalt die wereld toch de 
kwaliteit – door tentoon te stellen, door er 
aandacht aan te schenken?
G.G.: Blaka is ook een werkwoord, je kunt 
ermee communiceren, ermee werken. Ik 
ga de communicatie aan, met iedereen, op 
de rand van het onbegrip. Alleen wil ik me 
niet afhankelijk maken van het oordeel van 
witte mensen. Als de hiphop had moeten 
wachten tot de eerste witte mensen het goed 
vonden…
D.R.: De plek waar je teksten samenko-
men is uiteindelijk een weblog dat verschil-
lende vormen heeft gekend. Je publiceer-
de onderling sterk verschillende teksten. 
Een Nederlandstalig erotisch kortverhaal, 
‘Pikzw-arte schimmel’, wordt gevolgd door 
een Engelstalig gedicht waarin de letter e is 
vervangen door een l.
G.G.: Het is verschillend, en toch gaat het 
allemaal over het verband tussen kunst 
en samenleving. Het was ook kijken of  ik 
ergens goed in kon worden, experimenteel 
zogezegd, of  gewoon van de hak op de tak: 
van beelden naar tekst, van programme-
ren naar ontwerpen. Er was steeds zoveel 
nieuws te ontdekken, en dat wilde ik dan 
ook kunnen doen. Het mag duidelijk zijn 
dat er geen uitgedachte planning achter zat, 
maar wel een idee, een overtuiging. 
D.R.: Wat op resterende blog Juzt Wordz 
opvalt, zijn verschillende designs, haast 
concrete poëzie, met het woord ‘onzin’.
G.G.: Mijn leven, ons leven, jouw leven, 
in het kosmische geheel, is compleet zin-
loos. Het maakt op al die miljoenen jaren 
tijd helemaal niets uit wat wij willen of  
presteren. Dat geldt ook voor kunst, als 
taal, geschreven of  juist beeldend. Vanuit 
dat idee heb ik het woord ‘onzin’ op 1001 
manieren vormgegeven, om er als het ware 
zin aan te geven.
D.R.: Heb je die ontwerpen ingelijst?
G.G.: Ik heb ze ingelijst, ik heb er thuis een 
aan de muur hangen. Misschien is dat wat 
uiteindelijk van deze reeks overblijft.

Genesis

D.R.: Terwijl je bezig was het internet te 
verkennen, had je in 2000 solotentoon-
stellingen in Pand Paulus, Schiedam, en in 
Leeuwarden, in het Fries Museum. Door wie 
ben je uitgenodigd?
G.G.: Dat weet ik niet meer. Mothership 
Connection vond plaats in Bureau Amsterdam 
van het Stedelijk, en ik had goede ervarin-
gen met Leontine Coelewij. De expositie in 
Friesland werd georganiseerd door Bureau 
Leeuwarden, dus ik had er wel vertrouwen 
in. Die twee organisaties of  ‘bureaus’ bleken 
echter niets met elkaar te maken te hebben.
D.R.: Genesis was een relatief  grote tentoon-
stelling. Je maakte onder meer een hoog en 
bochtig pad van houten planken door de 
ruimte, waar plastic speelgoedbeesten op 
stonden die in plakjes waren gezaagd en 
weer aan elkaar gelijmd.
G.G.: Ik werkte in die tijd veel met hout. Dat 
was makkelijk, ik had geen technici nodig 
om dingen aan elkaar te lassen. Ik wilde een 
ruimtevullende installatie maken. Dat had 
ik al een keer gedaan, in een fabriekshal in 
Kopenhagen bij Christian Chapelle, die later 
Leisure Club Mogadishni zou oprichten: 
een galerie die gendergelijkheid nastreefde 
en veel niet-westerse kunst toonde, zonder 
dat het over ‘het andere’ hoefde te gaan. Het 
is de enige galerie waar ik me ooit bij aan-
gesloten heb. Op straat kwam ik prachtige 
houten vloeren van gesloopte appartemen-
ten tegen, en die heb ik naar die hal gesleept. 
Ik ben beginnen te zagen, en vervolgens heb 
ik een pad gemaakt.
D.R.: Genesis staat doorgaans voor het 
scheppingsverhaal. Een nieuw begin.
G.G.: Wat me aantrok in het werk van de 
dadaïsten en surrealisten was de mengvorm 
van ideeën, vormen, identiteiten. Dat zat al 
in mijn vroegere collages, en die wilde ik uit-
breiden. Ik maakte die hoge houten weg, en 
ik zette er dieren op. Eigenlijk speelde ik een 
beetje voor God, die de dieren van de Ark 
laat komen. Al wilde ik verder gaan, voorbij 
het idee dat we uit één stuk geschapen zijn. 
Ik herinner me genetisch onderzoek uit die 
tijd dat aantoonde dat een blonde presen-
tatrice uit Brazilië meer ‘Afrikaanse’ genen 
had dan de donkere bekende Brazilianen 
die ook aan het onderzoek meededen. 
Daarom maakte ik bewust alles heel wan-
kel. Doordat de beestjes in stukken waren 
gezaagd, en in willekeurige volgorde weer 
aan elkaar gelijmd, konden ze zo uit elkaar 
vallen. Wat ook gebeurde: kinderen wilden 
ze natuurlijk aanraken, en dan moest ik 
met de trein naar Leeuwarden om ze weer 
in elkaar te zetten.
D.R.: Onze identiteit is een constructie, en 
een wankele bovendien. 
G.G.: Het was ook bewust lelijk. Ik voelde me 
altijd aangetrokken door het lelijke. Mooi is 
vaak dat wat van de macht mooi moet zijn. 
D.R.: Aan het einde van de tentoonstelling 
in het Fries Museum verscheen er onder 
de kop ‘Assimileren hoeft niet’ een pagina-
groot interview met jou in NRC Handelsblad, 
geschreven door Lien Heyting. Waar Mark 
Peeters eerder bewonderend was, is haar toon 
sceptischer, bijvoorbeeld bij jouw opmerking 
dat haar krant voornamelijk door ‘het blan-
ke establishment’ wordt gelezen.
G.G.: Dat interview was achteraf  gezien 
echt vervelend. De journalist gebruikte het 
woord ‘haat’, en ik stond daar echt versteld 
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van. Ik haat niets en niemand. Ik heb haar 
geschreven om daarover te klagen, maar 
ze reageerde afwijzend: ze had alleen maar 
genoteerd wat ik had geantwoord. Zo’n 
interview is blijkbaar niet geschikt om te 
spreken over genuanceerde zaken, en dat 
is er met sociale media niet beter op gewor-
den. 
D.R.: Je doelt op de passage, in verband met 
het werk If  I was a slave I would, waar de 
interviewer schrijft dat ‘alleen daarin’ iets 
‘doorklinkt’ ‘van haat voor blanken’.
G.G.: Toen ik dat las, dacht ik: oh boy! Het 
werd me – opnieuw – duidelijk dat zolang 
wij als zwarte kunstenaars en makers niet 
zelf  schrijven, we steeds door een wit filter 
bekeken zullen worden. Want het punt is: 
ik ken verrassend weinig zwarte mensen 
die witte mensen haten, terwijl je gezien 
de geschiedenis zou denken: waarom niet? 
Wat zij schreef  kwam voort uit een verdron-
gen witte koloniale geschiedenis, waar-
in het normaal is dat je mensen indeelt in 
verschillende klassen, waar je je vervolgens 
van af  kunt keren.
D.R.: Het werk is een foto van de ‘kerker in 
Ghana’, zo legt Heyting uit, waarin vroeger 
slaven opgesloten zaten voor ze op transport 
gingen naar Amerika. Daarin is een zitbank 
gemonteerd, met daarop onder meer de slo-
gans ‘leave’ en ‘give ’em aids’.
G.G.: Er was een rap, ik meen van KRS-One, 
een van die politieke rappers uit de beginja-
ren van de hiphop, waarin hij zich de vraag 
stelt wat hij zou hebben gedaan als hij 
een slaaf  was. Dat idee heb ik uitgewerkt. 
De foto is gemaakt in het slavenfort van 
Elmina, niet ver van Accra. Je bezoekt daar 
dan zo’n plek waar je, net als in Auschwitz, 
niet meer kunt zien wat er precies gebeurd 
is. Je verbeelding gaat met je aan de haal. 
Het weinige wat ik op school had geleerd, 
was dat slaven daar als makke schapen op 
het schip werden gezet, alsof  het geen men-
sen waren, terwijl er in werkelijkheid wel 
degelijk weerstand werd geboden, zelfs door 
zelfmoord te plegen of  door zelfmutilatie. 
Wat wisten wij daar nu nog van? Daarom 

heb ik die sofa erin geplakt, omdat de beste 
voetbalcoaches op de bank voor de tv zit-
ten, en vertellen wat anderen hadden moe-
ten doen. Het werk ging dus niet over witte 
mensen. Het was eerder een gedachte-expe-
riment voor mezelf.
D.R.: In Leeuwarden hing ook de fotocol-
lage Hooggeëerd publiek. Heyting beschrijft 
het als een montage van ‘een groepje keu-
rig poserende Surinamers’ en een ‘blanke 
turnster die een adembenemende toer op de 
brug uitvoert’. Dat groepje lijkt het publiek 
van dat meisje te zijn geworden.
G.G.: Dat werk is helaas verloren gegaan. 
De toeschouwers zijn geen Surinamers. De 
foto is gemaakt in het noorden van Ghana, 
in de buurt van Tamale, daar was ik aan het 
backpacken. Ik stapte daar als enige de bus 
uit, en er kwamen kleine kinderen op me af  
en die riepen allemaal: ‘muzungu’. Ik dacht 
dat dat ‘blanke’ betekent, ik had het eerder 
gehoord, zo werden witte toeristen in dat 
deel van Afrika verwelkomd. Er zaten ook 
een paar mannen in traditionele gewaden 
die zich opmaakten voor een begrafenis. 
Ik maakte een praatje, en we spraken over 
het feit dat ik als witte was aangesproken. 
Zij legden uit dat het eerder ‘vreemde’ bete-
kende, of  meer algemeen ‘reiziger’. Het ging 
die kinderen dus om mijn sandalen, mijn 
rugzak, mijn geld, en niet om de huidskleur. 
Maar goed. Die mannen vroegen of  ik een 
foto van ze wilde maken. Ik had een mooie 
Nikon bij me, vandaar. Dus zij gingen pose-
ren, en ik drukte af. Pas toen ik later het 
resultaat zag, merkte ik dat ik een typisch 
wit beeld van deze poserende Ghanese 
mannen had gemaakt. Dat gevoel van ver-
vreemding heb ik weer gecombineerd met 
een foto van zo’n heel jonge turnster in een 
strak gympakje. Ik vond dat altijd al, lang 
voor de huidige turnschandalen, iets cree
py-seksueels hebben. Ook zij nam een pose 
aan, waardoor een complexe werkelijkheid 
opeens op een pornografische manier plat 
werd. De collage was zo gemaakt dat je door 
de benen van het meisje naar de poserende 
Ghanezen moest kijken.
D.R.: Was het interview in NRC Handelsblad 
de reden dat je bent gestopt met het maken 
van tentoonstellingen?
G.G.: In Nederland hield ik daarna de boot 
af. Als je niet al te enthousiast reageert op 
vragen, word je niet meer gevraagd. Maar 
ik deed nog sporadisch mee aan tentoon-
stellingen in bijvoorbeeld Duitsland, Costa 
Rica en Nicaragua. Ik plaatste me niet bui-
ten die wereld, maar ik werkte, met alle ple-
zier, parallel.
D.R.: In Costa Rica was je te zien in het 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 
en in Nicaragua in kunstruimte Espira La 
Espora. Had het er ook mee te maken dat na 
9/11 en de moord op Pim Fortuyn in 2002 
Nederland een flinke ruk naar rechts maak-
te?
G.G.: Dat is meer een sentiment dat leefde 
onder witte, linkse Nederlanders. Ik zou 
eerder zeggen dat sindsdien hardop gezegd 
wordt wat eerst alleen maar gefluisterd 
werd. En omdat opeens de moslims gekiel-
haald werden, werd het voor ons, zwar-
te mensen, schijnbaar beter. Surinaamse 
en Caraïbische Nederlanders hoorden er 
opeens wat meer bij, wij waren cool – al kon 
ik nog steeds geen grens in Europa passe-
ren zonder aan de kant te worden gezet. Ik 

weet zelfs niet of  je kunt zeggen dat evene-
menten over black statements zoals in Casco 
schaarser werden; binnen de kunstwereld, 
ook bij de ondersteunende fondsen, was 
er wel degelijk nog een actieve progressie-
ve stroming. Misschien werd het meer een 
niche – en was er minder oog voor op kran-
tenredacties. De pers ging in die tijd mee in 
het exclusieve denken, onder het mom van 
integratie, waarbij het steeds maar weer 
ging om wat Nederlands was, en wat niet.
D.R.: Op je oude blog staat een bewerking 
van een bespreking in NRC Handelsblad uit 
2008 van de door Okwui Enwezor samen-
gestelde tentoonstelling Snap Judgements 
in Stedelijk Museum CS. In plaats van de 
auteur, Sandra Smallenburg, staat daar in 
het bekende NRC-lettertype ‘gelezen door 
Gillion Grantsaan’. Met kleuren wijs je ver-
schillende perspectieven aan: bijvoorbeeld 
het ‘gedecideerd Hollands’ perspectief, als 
de recensent schrijft over prachtige, zelfver-
zekerde vrouwen met gestifte lippen en hak-
ken, om te concluderen dat je zoiets niet zou 
verwachten in een Noord-Afrikaans land.
G.G.: Ik wilde vooral laten zien hoe anders 
je perspectief  wordt als je zo’n tekst als 
zwart persoon leest. En dat is op zich niet 
raar. Ook een vrouw zou weer anders naar 
mijn teksten kijken. Het is dus beslist niet zo 
dat mijn blik dé waarheid is. Maar ik was 
teleurgesteld over het niveau van de tekst, 
die te veel uitging van de eigen vooroorde-
len, en de ontkrachting daarvan, en te wei-
nig over wat de kunstenaars zelf  wilden 
vertellen. Het waren steeds weer de ‘alloch-
tonen’ die met maatstaven uit het verleden 
werden beoordeeld – het kader om ook naar 
de toekomst te kunnen kijken ontbrak. Dat 
hadden we juist willen aankaarten én ver-
anderen met Wakaman.

Wakaman

D.R.: Wakaman vond drie jaar eerder plaats, 
in 2005, en werd georganiseerd door Remy 
Jungerman, Michael Tedja en jijzelf  in Tent, 
Rotterdam. Wakaman is Sranantongo voor 
wandelende man, levensgenieter en hos-
selaar, en ook een verwijzing naar stanley 
brouwn, die als ‘walking man’ zijn wande-
lingen documenteerde. Hoe kwam jullie ini-
tiatief  tot stand?
G.G.: Remy, Michael en ik kenden elkaar 
van de Rietveld, dat was inmiddels tien 
jaar geleden en we hadden nooit echt iets 
samengedaan. Ik weet niet wie het eerste 
idee had, vermoedelijk kwam het niet van 
mij. Ons plan werd gehonoreerd door het 
Fonds BKBV. Dat we bij Tent uitkwamen, 
dat zal een idee van Michael zijn geweest, 
Rotterdam was zijn stad. We zouden geza-
menlijk werk laten zien. In veel andere lan-
den, en dan vooral in de Verenigde Staten, 
maar ook in Engeland en Frankrijk, hadden 
niet-witte hedendaagse kunstenaars zich al 
collectief  gepresenteerd. Niet met het oog 
op de ‘multiculturele samenleving’, nee, 
vanuit de kunst, met oog voor de specifieke 
achtergrond en strijdpunten. Wij zaten aan 
de knoppen: we hoefden ons niet te schik-
ken naar de ideeën van anderen.
D.R.: Er werd een avond georganiseerd met 
discussies, en een tentoonstelling, waar 
jij onder meer een compilatie toonde van 
je computergrafiek, en ook een werk dat 

uit twee in elkaar gewerkte keukenstoelen 
bestond, waarvan de zittingen van prints 
waren voorzien.
G.G.: Van die avond herinner ik me zo goed 
als niets. Die computerontwerpen, daar was 
ik zo rond 2000 mee begonnen, die hin-
gen aan de muur. Op de grond lagen allerlei 
kunstboeken uit mijn verzameling. Ik wilde 
heel basaal uitbeelden dat je met deze ruim-
te ook een context betrad. Er lagen exempla-
ren van Third Text, ongetwijfeld ook boeken 
over kunst in de openbare ruimte, waar ik 
toen mee bezig was, er zal een exemplaar 
van Contemporary African Art van Sidney 
Littlefield Kasfir bij hebben gelegen, dat in 
1999 was verschenen. Die stoelen waren 
een voortzetting van Genesis, toen ik plan-
ken en plastic speelgoed in stukken had 
gezaagd en weer in elkaar had gezet. Dat 
deed ik nu met die stoelen. Ik had daarvoor 
een paar maanden in het Grafisch Atelier in 
Utrecht gewerkt, en met het resultaat had ik 
die stoelen bekleed.
D.R.: Bij zo’n wankele stoel kun je denken 
aan het afzagen van stoelpoten, of  aan stoe-
len die, in metaforische zin, door witte per-
sonen bezet worden gehouden.
G.G.: Of  een stoelendans… Maar nee, het is 
eerder een fascinatie voor stoelen. Ze komen 
in alle culturen voor, het is een alledaags 
gebruiksvoorwerp, en er wordt – van kruk 
tot troon – een onvoorstelbare hoeveelheid 
design op losgelaten. Ik had een Deense 
kunstenaar leren kennen, Anja Franke, die 
erg bezig was met Afrikaanse stoelen, hoe-
wel dat niet eens in haar werk terugkomt. 
Van haar heb ik veel geleerd. Je ziet bijvoor-
beeld dat als Afrikaanse stammen in con-
tact komen met Europese of  Indiase mensen 
hun stoelen veranderen. En in Mombasa, in 
Oost-Afrika, zag ik een paar gegraveerde 
stoelen die me deden denken aan Suriname, 
aan het werk van de boslandcreolen. Terwijl 
je zou denken dat de meeste slaven uit West-
Afrika kwamen – dat soort dingen zijn fas-
cinerend. 
D.R.: Jungerman heeft geschreven over de 
‘oorverdovende stilte’ in de kunstkritiek na 
jullie initiatief  in Tent. Vond jij dat ook?
G.G.: Zeker. Als je het met de hypebaro-
meter zou meten, zou je toch zeggen dat 

Gillion Grantsaan, Genesis, 2000

Genesis. Het beste van Gillion Grantsaan, Pand Paulus, Schiedam, 2000

Wakaman, Tent, Rotterdam, 2005

Wakaman, Fort Zeelandia, Paramaribo, 2009
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Wakaman veel potentie had. Nederland 
liep wat diversiteit gewoon achter ver-
geleken met de VS en Engeland. En dan 
had je een tentoonstelling van drie van de 
meest besproken zwarte kunstenaars van 
dat moment, op een goede plek, in Tent. Ik 
snapte het niet. Het zou kunnen dat al die 
Amsterdammers gewoon weigerden ‘hele-
maal’ naar Rotterdam te komen.
D.R.: In 2007 krijgt Wakaman een project-
subsidie van het fonds BKBV, vanuit de inten-
dant voor culturele diversiteit, voor een ten-
toonstelling in Suriname, in Fort Zeelandia, 
met Surinaamse en Nederlands-Surinaamse 
kunstenaars, en een boek. Dit keer zonder 
Tedja. Waarom was hij er niet bij?
G.G.: Dat kan ik me niet herinneren. We 
konden het goed met elkaar vinden, maar 
we verschilden behoorlijk. Ik wilde bijvoor-
beeld graag dat het een expliciet politiek 
statement zou zijn, terwijl Remy en Michael 
meer vanuit de kunstcontext dachten. 
Uiteindelijk vonden we in Rotterdam een 
consensus.
D.R.: In Paramaribo, in 2009, werd het een 
samenwerkingsproject tussen Surinaamse 
en Nederlands-Surinaamse kunstenaars. 
Er werden drie duo’s gevormd: Kurt Nahar 
en Iris Kensmil; Marcel Pinas en Charl 
Landvreugd; Patricia Kaersenhout en Ori 
Plet. Hoe kwam de selectie tot stand?
G.G.: Na de tentoonstelling in Tent ont-
moette ik een academica met dreadlocks, 
tijdens een voordracht van naar ik meen 
Australische kunstenaars in Utrecht. Het 
was Gloria Wekker, ik kende haar niet. Ik 
weet nog dat ze lachend gebaarde dat ik 
naast haar moest komen zitten. Ze was 
in Tent geweest, en ze vroeg me: waarom 
waren er alleen maar mannen op die ten-
toonstelling van jullie? En ik ging een lang 
verhaal houden over het hoe en het waar-
om, maar zij zei gewoon, met een vriendelij-
ke glimlach: dat zijn toch alleen maar excu-
ses? Ik liet het bezinken en besefte: ze heeft 
gelijk! Waar ik de witte Nederlandse kunst-
wereld altijd van beschuldigd had, dat ze 
alleen maar uit hun eigen kennissenkring 
selecteerde, dat deed ik zelf  ook! Je nodigt de 
mensen uit met wie je het makkelijkst praat, 
in mijn geval waren dat Remy en Michael, 
en dan ben je lekker snel klaar. Ik besefte dat 
we andere namen moesten zoeken.
D.R.: Jij droeg zelf  geen werk bij aan de ten-
toonstelling in Paramaribo. Wat was jouw 
rol?
G.G.: Er was een meningsverschil over de 
opzet. Ik vond dat het ‘maar’ een kunstten-
toonstelling werd, waar kunstenaars hun 
werk toonden en dat op hun cv konden zet-
ten, terwijl ik een expliciet politiek state-
ment had willen maken.
D.R.: Hoe zou je dat hebben willen doen? 
Een banier met ‘Bouterse go home!’?
G.G.: Dan nog eerder ‘Schaf  het koningshuis 
af !’ Ik ben geen Bouterse-fan, laat dat dui-
delijk zijn, maar die morele verontwaardi-
ging over hem lijkt me selectief  – dan zou je 
toch ook mogen kijken waar de Oranjes ver-
antwoordelijk voor zijn geweest. Bouterse is 
een product van de Nederlandse geschiede-
nis – dat moet je bekritiseren, maar hij moet 
niet de belichaming van het kwaad wor-
den. Hij heeft zijn militaire opleiding geno-
ten in Nederland, hij spreekt Nederlands, en 
zijn politieke prietpraat gaat over het vin-
den van een identiteit, hij zet zich af  tegen 
Nederland – dat soort sentimenten gebruikt 
hij ook. Jongeren hebben helemaal geen 
boodschap aan wat die man allemaal heeft 
gedaan. Nee, het ging meer om de manier 
waarop je zo’n tentoonstelling organiseert. 
Hoe je in dialoog treedt met het publiek, het 
Surinaamse publiek in dit geval. Je komt uit 
het Westen, en dan kom je per definitie met 
relatief  veel geld op een plek waar weinig of  
geen geld is. Dat hadden we kunnen laten 
zien, maar daar waren de anderen het niet 
mee eens.
D.R.: Aan de catalogus leverde je een bijdrage 
met het sprookje ‘Redimusu’ (‘Roodkapje’). 
Je steekt onder meer de draak met een aan-
tal Nederlandse instituten: ‘Rechts Fonds 
voor Beeldende Gunsten, links Von Abba 
Museum, daarnaast Witter dan Wit, schuin 
hierachter Arti Fart, Bureau Geeuwarden, 
Het Stedelijk Verzuim…’
G.G.: Redimusu was ook de naam voor sla-
ven die door plantagehouders ingezet wer-
den om weggelopen slaven op te pakken. 
Het waren zwarte mensen die op andere 
zwarte mensen jaagden, en zo werden ze 
ook genoemd: ‘Zwarte Jagers’.
D.R.: En wat wilde je met het sprookje zeg-
gen?

G.G.: De kritiek die je op anderen hebt, is 
ook op jezelf  van toepassing. Je moet je 
eigen vooroordelen op het spoor komen, én 
veranderen. Het is niet omdat je zwart bent, 
dat je een beter mens bent. En verandering 
ontstaat niet dankzij incidentele projecten, 
dan blijft het symboolpolitiek. Je kunt reke-
ning houden met mindervaliden, door af  en 
toe een museum of  een bibliotheek toegan-
kelijker te maken, maar als je wilt dat die 
mensen echt deel zijn van de maatschappij, 
dan moeten zulke dingen de standaard wor-
den. Een inclusieve samenleving zou in je 
denken en doen moeten zitten.
D.R.: Dat klinkt verzoenlijker dan de tekst 
die ik citeerde. Daarin geef  je toch ook kri-
tiek op bestaande Nederlandse instellingen?
G.G.: Dat is waar. Het ging zeker over de 
vraag: waar staan wij nu, als zwarte kunste-
naars? We hadden eenzelfde achtergrond, 
en eenzelfde beleving van hoe de maat-
schappij ons zag. Het was spannend om 
met ‘eigen mensen’ te kunnen werken en 
je eigen taal in de openbare ruimte te bren-
gen. Dat zag je toen niet of  veel te weinig 
in de kunstwereld. Vooral achteraf  kreeg 
ik positieve commentaren op Wakaman. 
Mensen weten dat het bestaan heeft. Maar 
ik geloof  niet dat het in de kunstwereld iets 
teweeg heeft gebracht: het heeft destijds 
niet gezorgd voor een nieuwe ruimte of  een 
nieuwe taal.

Ydre Nørrebro Kultur Bureau (YNKB)

D.R.: In de jaren na 2001 hield je je bezig 
met teksten, met digitale kunst en met 
kunst in de openbare ruimte. Wat gebeur-
de er met het collagewerk uit de beginjaren? 
G.G.: Dat is helemaal weggevallen. Met die 
collages ben je afhankelijk van de kunstwe-
reld. Je moet het werk in galeries en musea 
laten zien. Ik vond dat die invloed niet posi-
tief  was voor mijn ontwikkeling. Je moest 
veel moeite doen om dat bastion binnen te 
dringen, dan alle aandacht vasthouden, 
wat ervoor zorgt dat je gaat herhalen wat je 
aan het doen was. Ik wilde los van die kapi-
talistische structuur blijven nadenken en 
werk maken.
D.R.: Je ging je bezighouden met digitale 
kunst en tegelijk engageerde je je met kunst 
in de openbare ruimte. Die twee lijken nogal 
ver van elkaar te liggen.
G.G.: Misschien was dat ook het punt. Het 
werken aan kunst in de openbare ruimte 
bestond vooral uit organiseren en vergade-
ren. De rest van de tijd, vooral ’s avonds, was 
ik bezig met mijn eigen werk. En ik had de 
rol op me genomen die collectieve projecten 
digitaal te documenteren. 
D.R.: Kun je een voorbeeld geven van een 
project in de openbare ruimte? 
G.G.: Met twee kunstenaars ging ik in 2004 
drie maanden aan de slag op een taalschool 
in Aarhus, waar immigranten Deens leer-
den. We gingen collectief  te werk, we onder-
tekenden dus niet met onze eigen naam. 
We traden op als het Ydre Nørrebro Kultur 
Bureau (YNKB), te vertalen als het cultuur-
bureau van buiten-Nørrebro. De studenten 
van de taalschool kwamen uit alle delen 
van de wereld, en wij zouden samen hun 
plannen voor de openbare ruimte uitvoe-
ren. We hebben bijvoorbeeld een jurk voor 

de burgemeester gemaakt, dat wilde een 
van hen graag. En het plaatselijke openbaar 
toilet, waar destijds nog een toiletmevrouw 
zat die het geld in ontvangst nam, hebben 
we in mooie Afrikaanse kleuren beschil-
derd. Dat idee ontstond omdat ze op straat 
in Denemarken alles zo ontzettend grijs 
vonden. Wij zagen kunst als een manier om 
tot het systeem door te dringen. Tot op zeke-
re hoogte was dat ook zo: de burgemeester 
bijvoorbeeld vond het een goed idee.
D.R.: Waarom zou ze er op tegen zijn?
G.G.: Het was nieuw wat we deden, een beet-
je controversieel ook. Er waren ook mensen 
die het onzin vonden om daar overheids-
geld aan uit te geven en er boos om wer-
den, maar juist dan ga je natuurlijk door. 
Wat dat betreft snap ik sommige Trump-
aanhangers: als iedereen beweert dat je idi-
oot bezig bent, volhard je in je opvattingen.
D.R.: Het bleef  bij wat men ‘gerommel in de 
marge’ zou kunnen noemen.
G.G.: Door dat optreden in Aarhus werden 
we gevraagd om naar Baltimore te komen, 
waar we activisten interviewden. Maar 
belangrijker vond ik dat we lokale projec-
ten deden. Gewoon door naar de cafés in 
de buurt te gaan en in gesprek te raken met 
mensen ver van de kunstwereld. We kwa-
men tot een plan om een oud treinpak-
huis in onze wijk, in Ydre Nørrebro, tot een 
monument te benoemen en tot cultuurcen-
trum om te vormen. Uiteindelijk is dat niet 
gelukt, al hebben we festivals georganiseerd 
en flink van ons laten horen.
D.R.: Het was een succesvolle manier om je 
te organiseren – zij het dat het deze keer niet 
lukte.
G.G.: Ik heb er een groot respect voor 
het geduld van activisten door gekregen. 
Gaandeweg begon ik de beperkingen van 
participatieve kunst in te zien. Het waren 
steeds losse projecten, terwijl de maat-
schappelijke structuren onveranderd ble-
ven. Als je een collectief  werk maakt in 
het openbaar, moet dat werk onderhouden 
worden, anders wordt zo’n beeld of  instal-
latie gewoon lelijk. En het voortdurende 
zoeken naar fondsen staat in geen verhou-
ding tot het resultaat. Tachtig procent van 
de tijd ben je bezig geld te werven, waar-
na er twintig procent overblijft om samen 
aan het werk te gaan. In Nørrebro hebben 
we vier jaar lang wijkbewoners proberen 
te betrekken bij de ontwikkeling van een 
stuk braakland rondom het oude spoor-
wegpakhuis. Wij hielden inspraakavon-
den in de wijk, en daar hebben we een boek 
over gemaakt, waarin naar ons idee duide-
lijk stond wat de mensen wilden: een groen 
park met mooie plekken om te zitten. 
D.R.: Dat is vervolgens uitgevoerd.
G.G.: De gemeente ging in zee met een pri-
vaatpubliek fonds, Realdania, dat bereid 
was de helft van de kosten te dragen. Maar 
dan moest er wel met een gerenommeerde 
architect worden gewerkt. En die kwam er 
ook: een groep onder leiding van BIG archi-
tecten, het bureau van Bjarke Ingels, ont-
wierp een zogeheten urban site, met beton 

en weinig groen. Het is spectaculair vorm-
gegeven asfalt, en dat ziet er goed uit op 
de foto’s van toeristen die er speciaal voor 
langskomen, maar het is niet wat de men-
sen uit de wijk wilden. Ons participatiepro-
ject werd in het boek over het project met 
een voetnoot beloond. Rond 2010 heb ik 
YKNB verlaten. Toen Superkilen, zo heette 
het asfaltpark, werd geopend, stond in het 
persbericht dat het de ‘tolerantie vierde’ en 
de ‘plaatselijke bevolking samenbracht met 
vluchtelingen’.

Kroes

D.R.: Het werk aan digitale ontwerpen en 
aan de blogs ging ondertussen verder.
G.G.: Ongeveer in diezelfde tijd merkte ik 
dat de beloften van internet niet werden 
waargemaakt. Een van de sterkste pun-
ten van het net bleek de grootste zwakte: 
als je echt alles kunt laten zien, en de men-
sen grenzeloos veel vrijheid biedt, neemt 
de aandachtsspanne enorm af. Wat in een 
museum werkt, werkt per definitie niet op 
internet. Als het te moeilijk wordt, haken 
kijkers af. Wat wel werkte, werd gaande-
weg duidelijk: lieve kinderen, jonge kat-
jes, extreemrechtse ideeën, porno. Feitelijk 
is het allemaal porno: extreme verplatting 
van alles wat ons aangrijpt: liefde, aanhan-
kelijkheid, politiek, seks. Het was gewoon 
moeilijk om mensen zo ver te krijgen dat ze 
mijn site bezochten. Ja, mijn moeder kwam 
langs, en een handvol vrienden. Het was 
nog moeilijker om ze vervolgens zelf  dingen 
te laten ontdekken.
D.R.: Wat was je artistieke insteek? Wat trok 
je aan, wat waren je uitgangspunten?
G.G.: Ik wilde alles hergebruiken wat van 
het internet deel uitmaakte. Ik beschouw-
de het als een vorm van popart: het gebruik 
van populaire middelen om kunst te maken. 
In het begin ging ik zelf  porno bewerken – al 
is het haast onmogelijk om aan die platheid 
te ontkomen en er een nieuwe invulling 
aan te geven. In die digitale beelden heb ik 
allerlei kleuren geïntegreerd en ik paste veel 
herhaling toe: dat was het hele idee achter 
die automatische codes. Uiteindelijk ben 
ik gaan werken met foto’s uit mijn archief, 
van mijn familie, mijn reizen en dagelijkse 
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leven. De vraag die ik me stelde was: hoe 
kan ik binnenin die automatismen een 
beeldtaal maken?
D.R.: Welke programma’s gebruikte je?
G.G.: Voor de digitale bewerking de Adobe-
programma’s. Om het zichtbaar te maken 
op het net probeerde ik eerst HTML en Flash 
onder de knie te krijgen, maar al redelijk 
gauw ontstonden allerlei platforms die een 
stramien boden, en daar moest ik dan weer 
een weg in vinden.
D.R. Op een gegeven moment ga je je eigen 
teksten animeren. Een soort digitale poë-
zie, zou je kunnen zeggen, zoals Tonnus 
Oosterhoff  dat deed vanaf  2000.
G.G.: Ik was net zover om het in alle plat-
forms te laten werken, toen de mobiele 
telefoon opkwam. Daarna werd alles weer 
anders, ingewikkelder. 
D.R.: Hoe kijk je terug op al dat werk voor en 
door internet?
G.G.: Als een groot fiasco. Al leidde dat tot 
een volgende stap, namelijk het zelf  uitge-
ven van boeken. Daar had ik voor het pro-
ject rond Superkilen ervaring mee opge-
daan. Het begon in 2008 met een eenmalig 
tijdschrift met teksten over Blaka, over de 
vraag: wat betekent kunst voor mij?
D.R.: Dat tijdschrift heette Blak en je zou 
het een poëtisch magazine kunnen noe-
men, waarin de tekst samengaat en zowel 
versterkt als verstoord wordt door de vorm-
geving. Er zijn de beeldcollages, maar ook 
Nederlandstalige gedichten en Engelstalige 
teksten over Blaka. Er is ook een jeugd-
herinnering over de tuin bij jullie thuis in 
Mijdrecht. Er wordt een bijzondere appel-
boom geleverd, maar juist op dát moment 
zijn de ouders van de verteller niet thuis. De 
letters b, l, a en k zijn heel groot of  juist heel 
klein weergegeven. Er spreekt vervreem-
ding en eenzaamheid uit dat verhaal.
G.G.: Die appelboom is symbolisch en staat 
voor de manjaboom bij mijn opa in de tuin 
– in Suriname zeggen we ‘erf ’. Al hadden 

mijn ouders een tamelijk chaotische tuin, 
vergeleken met de nette, aangeharkte tuin-
tjes van de buren. Mijn ouders waren best 
kritisch over Nederland, maar ze waak-
ten ervoor om ons op te laten groeien als 
Surinamers. Het devies was: voortaan ben 
je deel van deze samenleving en daar moet 
je trots op zijn. Het was moeilijk praten, 
zelfs met je ouders, over het wantrouwen 
in de maatschappij. Dat gespleten gevoel, 
daar valt niet over te praten, dat is een pro-
ces waar iedereen alleen doorheen gaat. Zo 
rond 2000 gingen mijn ouders steeds vaker 
en langer naar Suriname. Ik vroeg me af: als 
Nederland zo tof  is, een land om trots op te 
zijn, waarom blijf  je er dan niet?
D.R.: Gaat het verhaal ook over de ver-
vreemding tussen generaties – en het gevoel 
van eenzaamheid, waarschijnlijk voor beide 
kanten?
G.G.: Absoluut. Tussen mensen is er sowie-
so vervreemding. En die moeten we opzoe-
ken, omdat ze leert wie we zijn – maar niet 
waarom. Voor het voelen van vervreemding 
hoef  je niet zwart, wit, geel of  wat dan ook 
te zijn. Het gevoel van onzekerheid als het 
gevolg van verandering laat zich zelden stu-
ren, niet in de kunst en al helemaal niet in 
het dagelijkse leven.
D.R.: Na Blak volgt Ik. Selfi Densi. Het is 
ongeveer zo groot als een dichtbundel, en 
bevat gedichten en beeldend werk.
G.G.: De titel verwijst naar srefidensi, 
Sranantongo voor onafhankelijkheid. De 
dag dat Suriname onafhankelijk werd van 
Nederland wordt gevierd als Srefidensi Dey. 
Het boek, de titel zegt het al, is een zelfpor-
tret in woord en beeld. Het gaat over zelf  
dingen maken. Het is begonnen als een ver-
zameling van acht jaar selfies, dat wil zeg-
gen digitale momentopnames van mezelf, 
die ik bewerkte. Zoals gezegd vind ik herha-
ling fascinerend, vandaar bijvoorbeeld Blak 
& Blue, dat beeld met de zwarte monden die 
als het ware een nieuw gezicht vormen. Op 
grond van die beelden ben ik aan bestaan-
de en nieuwe gedichten bij dat concept gaan 
werken.
D.R.: Er volgden nog zes echte boeken met 
beeldend werk. In Kroes zoek je naar een 
soort van abstractie, terwijl Blaka (het boek) 
duidelijk uitgaat van een architectonische 
setting.
G.G.: De Kroes-boeken komen voort uit mijn 
rol als fotograaf, documentarist en webde-
signer in de participatieve kunstprojecten. 
Ik werd me bewust van de grotere invloed, 
zo niet de dwang van software. In Kroes stel-
de ik mezelf  onder andere de opdracht: hoe 
kun je zulke beeldbewerkingen anders en 
spannender maken dan pak ’m beet de digi-
taal bewerkte beelden die je bij Ikea koopt. 
Dat leidde tot grotere abstractie, hoewel ik 
daar op zich weinig mee opheb – het neigt 
wat mij betreft te vaak naar behang.
D.R.: En het beeldenboek getiteld Blaka?
G.G.: Blaka had een compleet andere opzet, 
met foto’s die ik in een oud ziekenhuis in een 
uithoek van Denemarken heb gemaakt, dat 
als asielzoekerscentrum was herbestemd. 
Daar had je een voelbare, tweedubbele ver-
vreemding: ten eerste waren de nieuwe 
bewoners vervreemd van hun land en taal, 
en ten tweede zorgden ze voor een vervreem-
ding van dat plattelandsziekenhuis. Ik heb 
er een performance gehouden met muziek. 
Dat ging ik steeds meer doen, en ik gebruik-
te bladzijden uit die boeken als bladmuziek.

D.R.: En de boeken, hoe is dat verdergegaan?
G.G.: Ik maakte nog een aantal boeken met 
persoonlijk fotowerk. Maar daarna had ik 
het wel gezien. Ik wilde niet tot in de onein-
digheid zulke uitgaven maken, een vrij 
monomane bezigheid. Toen mijn computer 
aan vervanging toe was, heb ik geen nieuwe 
meer gekocht. 
D.R.: Het was iets te vroeg om met kunste-
naarspensioen te gaan.
G.G.: Ik begon weer met performances, zoals 
in 1999 in Casco.
D.R.: Met wat voor instrumenten? Iets 
nieuws doen is moedig, maar als je je aan 
muziek waagt, word je afgezet tegen profes-
sionele muzikanten. De lat ligt hoog.
G.G.: Ook daarom moest uiteindelijk de 
computer de deur uit. Het vergt enorm veel 
tijd om gitaar-, pianospel en zang naar een 
hoger niveau te tillen. Als ik had geweten 
hoeveel, had ik het niet gedaan. De uitda-
ging is: het op zo’n niveau krijgen dat men-
sen je niet meer als beeldend kunstenaar 
beoordelen die muzikaal wat aanmoddert, 
maar als beeldend kunstenaar die muziek 
als volwaardige uitingsvorm ziet.
D.R.: Zou je, terugblikkend, niet willen dat 
je bepaalde media of  technieken langer had 
volgehouden? Of  desnoods meer herhaling, 
meer vaste vormen in je werk had toegela-
ten?
G.G.: Veel van wat ik deed was een speelse 
reactie als de zaken vastliepen. Door kunst 
te maken in de openbare ruimte werd ik 
onafhankelijk van musea. Met het maken 
van digitale plaatjes had ik allerlei fond-
sen niet meer nodig. Aan Blaka begon ik te 
schrijven als verweer tegen wat er over mijn 
werk beweerd werd. Hoezeer ik dat ook 
wilde negeren, ik trok het me aan. Ik wilde 
nieuwe technieken leren, nieuwe wegen 
inslaan. En een medium uitproberen was en 
is voor mij een manier om onafhankelijk en 
pragmatisch kunst te maken.
D.R.: Wat soms evident ten koste van je 
loopbaan ging.
G.G.: Tegenwoordig wordt er kritischer naar 
bijvoorbeeld institutioneel racisme geke-
ken, maar rond 2000 was zulke kritiek aan 

dovemansoren gericht. Ik zie kunst maken 
al lang niet meer als een vorm van carrière-
planning, bepaald door herkenbaarheid en 
naamsbekendheid. 
D.R.: En wat als je vandaag gevraagd wordt 
voor een overzichtstentoonstelling? Remy 
Jungerman heeft een solo-expositie in het 
Stedelijk.
G.G.: Iedereen vraagt mij altijd: waarom doe 
je geen tentoonstellingen meer? Zo’n solo-
tentoonstelling is zeker belangrijk, omdat 
communicatie erdoor mogelijk wordt: je 
gaat met mensen in gesprek over wat je hebt 
gemaakt. Ik zoek mijn publiek nu direct op 
tijdens optredens. Ik gebruik teksten die ik 
geschreven heb, die leer ik uit mijn hoofd, 
ik zoek er een melodie bij, ik verkleed me. 
In Kenia droeg ik een witte doktersjas, en 
ik vroeg het publiek, dat zelfs daar voor het 
grootste gedeelte wit was, wat hun aller-
grootste wens was. Die wens mochten ze op 
mij schrijven. Eind volgend jaar wil ik een 
serie optredens in een huiselijke setting op 
poten zetten voor genodigden, omdat ik niet 
kan geloven dat het applaus van een ano-
niem publiek het hoogst haalbare is binnen 
de kunstindustrie.

Gillion Grantsaan, Lovesong for Kenia, RaMoMa, Nairobi, 2010

Gillion Grantsaan, Nieuws Centraal-Afrika, 2013

Gillion Grantsaan, De slaapzaal, 2016

Gillion Grantsaan, Blaka-performance in het Astrid Noackatelier, Kopenhagen, 2015, foto Michelle Eistrup
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KOEN BRAMS

De carrière van Fernand Spillemaeckers als 
tentoonstellingsmaker start in baancafé 
Het Zaaltje in Dendermonde, waar de ver-
eniging Celbeton sinds 21 juli 1957 cultu-
rele activiteiten organiseert.1 Begin 1970 
presenteert hij er werken van Yves De Smet 
en Guy Mees, ‘seriewerk’ van Lili Dujourie, 
een kopie van Daniel Burens pamflet Mise 
en garde (1969) en een illustratie van een 
werk van deze Franse kunstenaar, name-
lijk het middelste blad van de catalogus 
van Prospect 69. Op de dag van de opening 
is tevens een geluidsband te horen, gere-
aliseerd door Spillemaeckers zelf, die twee 
jongedames talloze passages had laten 
voorlezen – in het Frans en het Nederlands 
– uit teksten van onder meer Georg Lukács, 
Roland Barthes en Louis Althusser. Met het 
‘luisterspel’ Referentie voor een marxistisch 
formalisme toont Fernand Spillemaeckers 
zich een kritische intellectueel met een 
radicaal marxistisch en avant-gardistisch 
programma. Het geheel – expo en geluids-
werk – wordt voorgesteld als Concepten. En 
dat is meteen de eerste keer dat deze term 
gebruikt wordt in de titel van een Belgische 
tentoonstelling.
 Adolf  Merckx, de secretaris van Celbeton, 
herinnert zich het project als volgt: ‘Hier 
werd een eerste poging ondernomen om 
te breken met het statische karakter van 
de meeste tentoonstellingen en van de ver-
houding kunstenaar-kunst-publiek. […] 
Wie aandacht kon opbrengen voor de aan-
gehaalde stellingen moest zich los maken 
uit een hele reeks bindingen, innerlijke 
reflexen, doodgelopen denksporen, om zich 
gaandeweg te bewegen in de richting van de 
doorlopende afrekening. De overgang van 
de statische levensgedachte naar de dyna-
mische interpretatie van de wereld, bete-
kent min noch meer een revolutie zonder 
wapengekletter of  geweld, maar daarom 
niet minder radicaal.’2

 Op 8 januari 1970, twee dagen voor de 
opening van de tentoonstelling in Celbeton, 
schrijft Spillemaeckers een brief  aan Michel 
Claura, de halfbroer van Daniel Buren, die 
actief  is als kunstcriticus voor Les Lettres 
françaises. In de marge van een uiteenzet-
ting over een aantal theoretische kwesties 
vraagt hij hem de adressen van een aantal 
kunstenaars te bezorgen: ‘Pour une galerie 
qui s’ouvre vers la fin de ce mois-ci, on me 
demande d’entrer en contact avec Büren 
[sic], Toroni et éventuellement Carl Andre. 
Si vous pouviez me procurer leurs adres-
ses, nous serions déjà beaucoup avancés.’3 
Helemaal eerlijk is dat niet, want het is 
Spillemaeckers zélf  die een galerie wil begin-
nen. Op het moment dat Spillemaeckers de 
brief  verzendt aan Claura, twee maanden 
voor de eerste tentoonstelling van MTL, 
weet hij wel met wie hij wil samenwerken, 
maar beschikt hij nog niet over een vast-
gesteld programma. Alleen de eerste ten-
toonstelling ligt vast. Het gaat om een solo-
tentoonstelling van niemand minder dan 
Marcel Broodthaers, die achteraf  MTLDTH 
is genoemd. Broodthaers wil met de gelijk-
stelling van de middelste letters van zijn 
naam – DTH – met de naam van de galerie 
aangeven dat MTL een betekenisloze combi-
natie van letters is.4

 Gelijktijdig met Broodthaers’ expo ver-
schijnt de eerste uitgave van het tweetalige 
tijdschrift MTL Aktuele kunst/MTL Art Actuel, 
onder redactie van Spillemaeckers zelf. De 
inhoud van het eerste nummer is haast 
een doublure van het project in Het Zaaltje 
in Dendermonde, met een tekst van Michel 
Claura, een interview met curator Enno 
Develing en een korte bijdrage van Adolf  
Merckx over Celbeton. Ook de tekst Mise en 
garde van Daniel Buren wordt opnieuw inte-
graal gepubliceerd, waarbij gemeld wordt 
dat ‘in volgende nummers deze tekst met 
eventuele veranderingen hernomen [zal] 
worden’. Het nummer opent met twee sta-
tements van Marcel Broodthaers: ten eer-
ste de legendarische tekst op de uitnodiging 
van diens eerste tentoonstelling in de galerie 
Saint-Laurent in 1964: ‘Moi aussi, je me suis 
demandé si je ne pouvais pas vendre quel-

que chose et réussir dans la vie’, ten tweede 
de tekst à MTL ou à BCD: ‘Le but de l’art est 
commercial. Mon but est également com-
mercial. Le but (la fin) de la critique est tout 
aussi commercial. Gardien de moi-même et 
des autres. Je ne sais vraiment où donner du 
pied. Je n’arrive plus à servir tous ces intérêts 
en même temps… d’autant plus que des pres-
sions inattendues modifient en ce moment le 
marché (qui a déjà tant souffert)…’ 
 Daniel Burens Mise en garde is kritisch 
voor het allergrootste deel van wat op dat 
moment doorgaat voor kunst – ook kritisch 
trouwens voor wat ‘conceptuele kunst’ 
genoemd wordt – en stuurt aan op een 
breuk, met verwijzing naar het werk van 
Louis Althusser. Broodthaers bepeelt een 
ander, maar niet minder kritisch register. Hij 
beschouwt de kunstwereld met een sarcas-
tische, sardonische grijns. Deze messcher-
pe houding maakt Fernand Spillemaeckers 
zich vanaf  het begin eigen. In 1970 nodigt 
hij Niele Toroni en Daniel Buren uit om 
tentoon te stellen in de galerie, net als 
Jacques Charlier, die voor het eerst de pro-
fessionele documenten van de Provinciale 
Technische Dienst van Luik toont. Nadat 
Spillemaeckers eerst het werk heeft gepre-
senteerd van Toroni, van 14 april tot 13 
mei 1970, exposeert hij van 26 september 
tot 15 oktober ‘afdrukken van een penseel  
nr. 50, herhaald met regelmatige tussen-
ruimten’. Dat werk wordt niet bijgedra-
gen door Toroni, maar uitgevoerd door 
een Belgische stand-in, namelijk Wim 
Meuwissen, die zelf  met dat voorstel was 
gekomen. Het is de letterlijke toepassing van 
het statement van Toroni als ‘kon dit [zijn 
werk] het werk zijn van iedereen’, ‘van Buren 
of  Toroni of  eender wie’, zoals beide kun-
stenaars in 1967 in de Galleria Flaviana in 
Lugano hadden gesteld. Meuwissen brengt 
in de praktijk wat Toroni al enige jaren ver-
kondigt, zij het dat Toroni vooral zijn kundig-
heid wil minimaliseren, terwijl Meuwissen 
het auteurschap wil problematiseren. Van 
het MTL-experiment wordt Toroni niet op 
voorhand op de hoogte gebracht.
 Het novembernummer van het MTL-
magazine – tevens de laatste aflevering 
– omvat de transcriptie van een discussie 
die Meuwissen en Spillemaeckers hebben 
met Broodthaers, Herman Daled, Jacques 
Duquesne en Maria Gilissen over de kwes-
tie Toroni. Broodthaers levert felle kritiek op 
het project: ‘Il y a donc a priori une attitude 
agressive de la part de la galerie et il est tout 
à fait justifié de demander à son directeur 
la raison de cette agressivité vis-à-vis d’un 
artiste qu’il venait d’exposer. En effet tout se 
passe dans la nouvelle exposition comme si 
Spillemaeckers avait voulu faire le contraire 
de ce qu’il avait défendu avant.’5 Met deze 
typering slaat Broodthaers de spijker op de 
kop. Talloze malen keerde Spillemaeckers 
terug op stappen die hij eerder had gezet. Met 
passie nam hij de verdediging van omstre-
den kunstenaars op zich om hen wat later te 
bekritiseren – niet alleen in zijn galerie, maar 
ook in de kolommen van De Volksgazet.
 Nog voor het einde van het jaar 1970, 
nauwelijks twee maanden na de tentoon-
stelling van de ‘valse’ Toroni’s, volgt een 
ander schot voor de boeg van de kunstwe-
reld. In het MTL-magazine van november 
1970 worden twee tentoonstellingen aan-
gekondigd: niveauverschillen van Guy Mees, 
in november, en een expositie van tekenin-
gen van Leo Josefstein, in december. In die 
laatste expo wordt er werk gepresenteerd 
van een kunstenaar… die niet bestaat: 
Josefstein is zogenaamd werkzaam in New 
York, waarvandaan hij brieven – pasti-
ches op de conceptuele kunst – stuurt die 
in het laatste MTL-magazine afgedrukt 
worden. Was Wim Meuwissen in de prak-
tijk van een bestaande kunstenaar gestapt, 
Fernand Spillemaeckers vindt er gewoon 
een uit. Hiermee wil Spillemaeckers niet 
de kunst of  de kunstenaars een hak zet-
ten, maar zijn eigen cliënteel, waartoe op 
dat moment al een aantal gepassioneerde 
verzamelaars behoren. Zelfs de inner circle 
rond Spillemaeckers is zich van geen kwaad 
bewust, getuige Jacques Charliers uitnodi-
ging aan Leo Josefstein om deel te nemen 
aan een door hem samengestelde film, die 

hij zou insturen voor de Biënnale van Parijs 
van 1971.
 Spillemaeckers herneemt daarna het 
reguliere galeriewerk. Hij faciliteert een pro-
ject van Martin Maloney, en geeft ook een 
poster en een kunstenaarsboek van hem uit. 
Daarna komen drie Belgen aan bod: Bernd 
Lohaus, Philippe Van Snick en Yves De 
Smet, van wiens hand ook een kunstenaars-
boekje verschijnt, getiteld Vorm en Inhoud 
– Contenant et Contenu. Spillemaeckers pro-
duceert dus binnen korte tijd twee kunste-
naarsboekjes, maar stopt ondertussen met 
het MTL-magazine. In een brief  van 20 april 
1971, gericht aan Michel Claura, noemt 

hij het tijdschrift zelfs een mislukking. Uit 
Claura’s reactie valt op te maken dat hij en 
Daniel Buren op dat moment het plan heb-
ben opgevat om zelf  een tijdschrift te begin-
nen, en dat Claura wil dat Spillemaeckers 
meedoet. In diens antwoord deelt hij mee dat 
niet alleen het magazine, maar de hele gale-
rie is opgedoekt: ‘objectivement, le bulletin 
MTL était de la publicité pour les artistes de 
la galerie MTL. Du moins, il était +/- enregis-
tré comme tel dans le milieu auquel il était 
destiné. Ce problème n’existe plus: la galerie 
est fermée et louée à un photographe qui y a 
déjà installé son studio.’6

 Een goede maand later – op 19 juni 1971 – 
organiseert Spillemaeckers een tentoonstel-
ling van een werk van Gerard Hemsworth 
in zijn woning in Meise. Na deze eendags-
expo blijft Spillemaeckers niet bij de pakken 
neerzitten. Hij treedt in contact met Gerry 
Schum van de gelijknamige videogale-
rie met het oog op de distributie van diens 
films Land Art en Identifications. Op de leaflet 
die dit bekendmaakt in het najaar van ’71 
prijkt voor het eerst opnieuw de naam MTL 
en een nieuw adres: Gulden Sporenlaan 13, 
1050 Brussel, bij de vijvers van Elsene.
 In het nieuwe pand van Spillemaeckers 
en Dujourie stellen nauwelijks nog Belgen 
tentoon: Marcel Broodthaers, Guy Mees 
en Jacques Charlier zijn de uitzonderin-
gen. De kritische interventies van de begin-
jaren behoren definitief  tot het verleden. 
Geen tentoonstellingen meer met valse 
kunstwerken of  van fictieve kunstenaars. 
Het programma van MTL oogt bovendien 
coherent. De galerie brengt de kunste-
naars die nu tot de canon van de concep-
tuele kunst worden gerekend, onder ande-
ren John Baldessari, Daniel Buren en André 
Cadere. Uit de correspondentie blijkt dat er 
een warm en stimulerend contact is ont-
staan tussen de eigenzinnige galerist, zijn 
gezin, en de kunstenaars, die vaak in het 
huis aan de Gulden Sporenlaan logeren. 
Aanwijzigingen hiervoor kunnen bijvoor-
beeld worden gevonden op de postkaarten 

Ferdinand Clementina – Fernand – Spillemaeckers wordt op 23 juli 1938 geboren te 
Mechelen. Zijn vader is hoofdboekhouder van de socialistische vakbond ABVV; zijn moe-
der baat enkele garen-en-bandwinkels uit. Fernand kiest na zijn humaniora voor een 
opleiding tot kunstenaar aan de Académie des Beaux Arts in Brussel. Daar leert hij zijn 
toekomstige echtgenote kennen, Lili Dujourie, met wie hij twee kinderen krijgt, Sophie 
en Bart. Na afronding van de academie wordt Spillemaeckers assistent van zijn leer-
meester, de schilder Léon Devos. Als jonge kunstenaar heeft Spillemaeckers tentoonstel-
lingen bij Celbeton in Dendermonde (1964 & 1966) en in Studio Callebert in Roeselare 
(1965), zaal Bührmann in Antwerpen (1965), galerie Egmont te Willebroek (1966) en 
het Museum voor Schone Kunsten te Oostende (1966). Zijn werk krijgt aandacht van 
belangrijke critici als Adolf  Merckx, Jan Walravens en Piet Van Aken. Tegelijk profileert 
hij zich als kunstcriticus in het syndicale weekblad De Werker (vanaf  1957) en de krant 
De Volksgazet (vanaf  1969). Na enige jaren als kunstenaar actief  te zijn geweest, besluit 
Fernand Spillemaeckers Romaanse filologie te gaan studeren aan de ULB. Het is deze 
beeldend kunstenaar en criticus, afgestudeerd als romanist en docent aan het Karel 
Bulscollege in Brussel, die in de loop van 1969 besluit om in de hoofdstad met een gale-
rie voor actuele kunst te beginnen: MTL.

De doorlopende afrekening
Galerie MTL van Fernand Spillemaeckers

Jacques Charlier, Le paysage professionnel: documents relatifs à des paysages en voie de modification (routes, 
zonings, égouts, cours d’eau etc.), prélevés directement dans le milieu professionnel, MTL, 5 tot 15 september 1970

Sol LeWitt, Wall Drawing #138, circles and arcs from 
the midpoints of  four sides, Joods Museum van België, 

2021, courtesy LeWitt Collection, foto Hugard & 
Vanoverschelde, wandtekening in galerie MTL  

van 5 juli tot 27 september 1972
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die Sol LeWitt aan Spillemaeckers en zijn 
gezin verstuurt. Ook in de correspondentie 
met zijn moeder prijst de Amerikaanse kun-
stenaar de hartelijke ontvangst: ‘Enjoyed 
my stay in Brussels. Everyone was very 
nice.’7 Tijdens zijn eerste verblijf  in Brussel, 
in de zomer van ’72, realiseert LeWitt een 
expo van niet minder dan vijf  wall drawings. 
Er wordt bovendien een muurtekening ver-
kocht, namelijk #115, Circles & grid. De 
koper is het echtpaar Roger Matthys-Hilda 
Colle, in wiens residentiële villa in Deurle 
LeWitt de tekening met twee compagnons 
realiseert op 8 juli 1972. Ook het echtpaar 
Herman Daled-Nicole Verstraeten is bijzon-
der kooplustig. In 1971 en 1972 verwerven 
zij bij MTL werken van stanley brouwn, Jan 
Dibbets, Hanne Darboven, Douglas Huebler, 
Ian Wilson, Marcel Broodthaers en Gilbert 
& George.
 In november 1972 organiseert Spille-
maeckers een tentoonstelling van Mel 
Bochner die op twee plaatsen in Brussel 
plaatsvindt: aan de Gulden Sporenlaan 13 
en op een bijkomende locatie in winkelgale-
rij Le Bailli, gelegen aan de Louizalaan, waar 
galerie d van Guy Debruyn al vanaf  oktober 
1972 actief  is. Met ingang van 1973 opent 
MTL er een tweede vaste stek. Vanaf  februari 
1973 gaat de Keulse galerist Paul Maenz er 
met een dependance van start, vanaf  april 
de Antwerpse Wide White Space Gallery en 
vanaf  september de Gentse Plus-Kern gale-
rie. Daarnaast vindt ook Galerie Oppenheim 
een onderkomen in het winkelcentrum. 
Op het moment dat Le Bailli haast volledig 
getransformeerd is tot een artistiek bolwerk 
– in juni 1973 – keert Spillemaeckers het 
initiatief  plotsklaps de rug toe. 
 Gesprekken tussen Spillemaeckers, Maenz 
en Anny De Decker van de Wide White Space 
Gallery resulteren niettemin begin juli 1973 
in een internationaal gerichte manifestatie, 
waarbij commerciële motieven secundair 
zijn. Op 1, 2 en 3 juli 1973 organiseren de 
drie galeristen, met medewerking van Marc 
Poirier dit Caulier van de X-one Gallery 
(Antwerpen), een congres in Ter Kameren in 
Brussel. De formulering van de doelstelling 
van de bijeenkomst draagt onmiskenbaar de 
intellectuele signatuur van Spillemaeckers: 
‘This is an attempt to stimulate an exchan-
ge of  ideas between art and its cultural con-
text. We are gathering ‘documents’ which 
could serve as a basis for discussion (a con-
gress) between a) propositions within the 
art system with theoretical/analytical impli-
cations; b) related propositions from various 
fields such as logics, politics, semiotics.’8 
 De lijst uitgenodigde kunstenaars is 
indrukwekkend. Alle min of  meer concep-
tueel georiënteerde kunstenaars van de vier 
galeries – Paul Maenz, Wide White Space 
Gallery, MTL én X-one – worden aange-
schreven, 45 in totaal. Hun wordt gevraagd 
om documenten in te sturen en aanwezig 

te zijn op het driedaagse congres. Eind mei 
van dat jaar hebben 27 kunstenaars posi-
tief  gereageerd en begin juni hebben al 23 
kunstenaars documenten ingestuurd. Op 
het congres zelf  is een tiental kunstenaars 
present: Carl Andre, Philip Pilkington 
en David Rushton van Art & Language, 
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, André 
Cadere, Hans Haacke, Sol LeWitt, Niele 
Toroni, Bernd Lohaus en Lawrence Weiner. 
Drie dagen, vier uur per dag, discussië-
ren ze met elkaar en met andere aanwezi-
gen. Verwarring en onenigheid overheer-
sen, met name tussen Lawrence Weiner 
en de twee vertegenwoordigers van Art 
& Language gaat het er fel aan toe. Nadat 
Pilkington en Rushton hebben gesteld dat 
zij voor hun theoretische inzichten een 
plaats zien in de wereld van de kunst, repli-
ceert Weiner getergd: ‘And don’t you find 
yourself  then presenting this research in an 
art context and placing this object which 
then is documentation of  the work of  two 
people or three people in a group, which 
makes it no different than the documenta-
tion of  the traces of  a masturbator or body 
artist, or something, who present their tra-
ces on the wall or in a book form, that here 
on this day I worked out a very complicated 
way of  masturbating instead of  masturba-
ting with your genitals.’9 
 Na afloop van het congres wordt een 
tentoonstelling op touw gezet in Museum 
Dhondt-Dhaenens in Deurle, met werken 
van onder anderen Marcel Broodthaers, 
Daniel Buren en Sol LeWitt. Als de expo al 
in opbouw is, weigert Buren om nog lan-
ger deel te nemen omdat ook Cadere van de 
partij is. Daarop trekken Anny De Decker 
en Paul Maenz zich terug. Spillemaeckers 
beslist vervolgens op eigen houtje om de 
hem door de kunstenaars toegestuurde 
documenten te presenteren. Nadien bun-

delt hij alle teksten en geeft het boekje Deurle 
11/7/73 uit. Niet zozeer de tentoonstelling 
als wel de publicatie zet veel kwaad bloed 
bij De Decker, Maenz en Poirier dit Caulier. 
Tijdens de kunstbeurs van Keulen wordt 
een pamflet met hun grieven verspreid. In 
Flash Art voeren de tegenstanders een onge-
meen scherpe polemiek.
 Spillemaeckers heeft al tijdens de perio-
de in Le Bailli de samenwerking opgezocht 
met Adriaan van Ravesteijn, de drijvende 
kracht achter de Amsterdamse galerie Art 
& Project. Beide heren besluiten om in het 
najaar van 1973 een dependance te openen 
in Antwerpen. Van Ravesteijn: ‘We hoop-
ten in Antwerpen collectioneurs te berei-
ken die niet (zo makkelijk) naar Brussel 
of  Amsterdam kwamen. Wat dat betreft 
was het geen succes! Het waren meestal 
de bekende gezichten, die de weg naar de 
moedergaleries al makkelijk vonden.’10 De 
ligging van de dependance lijkt aan te slui-
ten bij de strategische keuze om bepaalde 
‘collectioneurs te bereiken’. De gezamen-
lijke vestiging aan de Mechelsesteenweg 
in Antwerpen ligt in de stad waar ook de 
Wide White Space Gallery gevestigd is. 
Nieuwe verzamelaars vinden wel dege-
lijk de weg naar de dependance en dat zijn 
niet de minsten: Annick en Anton Herbert. 
Zij kopen er hun eerste minimal werk, van 
Sol LeWitt. Nadien zullen ze in MTL wer-
ken aanschaffen van Jan Dibbets, Gilbert & 
George, Hanne Darboven, Douglas Huebler, 
Robert Barry, Marcel Broodthaers, stanley 
brouwn, Daniel Buren en Joseph Kosuth.
 MTL en Art & Project tonen in Antwerpen 
vooral kunstenaars die in beide hoofdves-
tigingen in Brussel en Amsterdam al heb-
ben tentoongesteld, maar er zijn ook enke-
le kunstenaars bij die nog nooit in MTL te 
zien zijn geweest, zoals Allen Ruppersberg. 
Guy Mees stelt in de dependance tentoon, 
maar heeft daarvoor nog nooit in Art & 
Project geëxposeerd. Deze expo ligt onrecht-
streeks aan de basis van de breuk tussen 
beide galeristen. Van Ravesteijn daarover: 
‘Na Spillemaeckers’ keuze om Guy Mees 
te tonen, meende ik met Peter Struycken 
een tegenzet te mogen doen. Toen hij dat 
onmiddellijk afwees, zegde ik mijn verdere 
belangstelling in onze gemeenschappelijke 
galerie op. Dit alles in één en hetzelfde tele-
foongesprek. Art & Project/MTL exit!’11

 Na het Antwerpse avontuur dat in decem-
ber ’74 eindigt, is Spillemaeckers voortaan 
enkel actief  in Brussel. In 1976 verhuist 
de galerie opnieuw. De Gulden Sporenlaan 
13 wordt ingeruild voor de Dalstraat 23, 
aan de overkant van de vijvers van Elsene. 
In 1975 heeft MTL op dat adres al een ten-
toonstelling georganiseerd van the sculp
tors Gilbert & George, getiteld Bad Thoughts. 
Wat een eenmalig event op een ander adres 
lijkt, wordt gecontinueerd vanaf  februa-
ri 1976. Vaste MTL-kunstenaars – onder 
wie Joseph Kosuth, John Baldessari, Art & 
Language en Guy Mees – stellen tentoon 
op de nieuwe locatie. Uit berichten in Flash 
Art (nrs. 66-67, juli-augustus 1976) kan 
echter worden afgeleid dat er wel degelijk 
iets veranderd is. Paul en Irmeline Lebeer 
zouden MTL op dit nieuwe adres hebben 
‘overgenomen’. Uit de correspondentie 
met enkele kunstenaars blijkt dat Paul en 
Irmeline Lebeer alleszins nauw bij de gale-
rie betrokken zijn. Dan Graham heeft het 
in een briefje aan Spillemaeckers over de 
Lebeer-MTL Galerie. John Baldessari ver-
wijst in zijn brieven en postkaarten in 1976 
voortdurend naar Lebeer. Op 19 mei 1976 
schrijft hij: ‘Do you still own and/or control 

what is shown in the gallery or is it entire-
ly in Lebeer’s hands?’12 Het avontuur van 
de ‘Lebeer-MTL Galerie’ is een kort leven 
beschoren. Langer dan een half  jaar duurt 
het niet.
 Na enige maanden van inactiviteit gaat 
de galerie opnieuw van start, alweer op een 
andere locatie: Regentschapsstraat 23. De 
eerste tentoonstelling wordt verzorgd door 
Sol LeWitt, gevolgd door stanley brouwn. 
Spillemaeckers heeft de galerie weliswaar 
overgebracht naar een nieuw adres, maar is 
naarstig op zoek naar een overnemer. Lange 
tijd voert hij gesprekken met de Parijse gale-
rist Eric Fabre. De keuze valt uiteindelijk 
op socioloog Gilbert Goos, die zich de over-
dracht als volgt herinnert: ‘Vergelijkbaar 
met een intendant van een instelling bekeek 
ik het als het verder uitvoeren van wat door 
Fernand reeds georganiseerd en/of  vast-
gelegd was. In die zin startte ik pas met het 
eigen beleid, maar dus niet met de galerie, op 
29 september 1977.’13 Op die datum opent 
in MTL een tentoonstelling van Gary Bigot.
 Is de rol van Spillemaeckers op dat moment 
uitgespeeld? De correspondentie biedt enige 
opheldering. We leren dat hij aanwezig is op 
de opening van de tentoonstelling van Sarah 
Charlesworth (18 oktober 1977). Niele 
Toroni meent zich te herinneren dat zijn 
expositie in MTL in november/december 
’77 nog tot stand is gekomen door bemidde-
ling van Spillemaeckers.14

 Een half  jaar na Toroni’s expo – op 10 juni 
1978 – komt er een abrupt einde aan een even 
bevlogen als rusteloos leven. Na een auto-on-
geluk overlijdt Fernand Spillemaeckers in 
de Sint-Jozefskliniek te Oostende. Op de 
overlijdensbrief  wordt vermeld dat hij op 
dat moment leraar is aan het Stedelijk 
Technisch Instituut voor Meisjes en Jongens 
in Oostende (STIMJO).
 Met de dood van Spillemaeckers komt er 
nog geen einde aan MTL. Op 16 juni, een 
kleine week na zijn overlijden, opent in MTL 
een groepstentoonstelling met de Belgen 
die de afgelopen tijd in de galerie hebben 
geëxposeerd: Gary Bigot, Jacques Charlier, 
Denmark, Danny Matthys, Jan Vercruysse 
en Marthe Wéry. Het is de laatste expo in 
de Regentschapsstraat. Tegelijkertijd wordt 
een nieuwe ruimte van MTL ingewijd aan 
de Oudergemlaan 297. De eerste exposant 
is Braco Dimitrijevic. Gilbert Goos maakt 
belangrijke exposities met Ed Ruscha, 
Niele Toroni, Didier Vermeiren en Douglas 
Huebler. Na de tentoonstelling Reproductions 
Interdites van Stefan de Jaeger (juni 1979) 
sluit Goos de deuren van MTL, naar eigen 
zeggen gefrustreerd door de geringe interes-
se voor zijn tentoonstellingsprogramma.

Noten
 1 Bovenstaande tekst is gebaseerd op een door de 

auteur in samenwerking met Dirk Pültau 
gevoerd onderzoek dat van start ging in 2004. 
De auteur dankt alle personen die hem en/of  
Dirk Pültau te woord hebben gestaan of  
archiefstukken ter beschikking hebben gesteld, 
heel in het bijzonder de familie Spillemaeckers-
Dujourie.

 2 Adolf  Merckx, Omgeving Celbeton, MTL Art 
Actuel/MTL Aktuele Kunst, maart 1970,  
pp. 29-30.

 3 Fernand Spillemaeckers aan Michel Claura,  
8 januari 1970. De brief  bevindt zich in de 
collectie van Michel Claura.

 4 Zie mijn tekst ‘Marcel Broodthaers, 1970’, De 
Witte Raaf, nr. 185, 2017, pp. 4-5.

 5 Marcel Broodthaers in: MTL magazine, 
november 1970, p. 4.

 6 Fernand Spillemaeckers aan Michel Claura,  
16 mei 1971. De brief  bevindt zich in de 
collectie van Michel Claura.

 7 Sol LeWitt aan Sophie LeWitt, 10 juli 1972.  
De postkaart bevindt zich in de collectie van de 
erven LeWitt.

 8 Brief  aan diverse kunstenaars, ondertekend 
door Anny De Decker, Paul Maenz en Fernand 
Spillemaeckers, 7 april 1973.

 9 Fragment uit de transcriptie van de discussie 
die plaatsvond op 1 juli 1973, in: Gerti Fietzek 
& Gregor Stemmrich (red.), Having been said. 
Writings & Interviews of  Lawrence Weiner 
19682003, Berlijn, Hatje Cantz, 2004, p. 62.

 10 Mail van Adriaan van Ravesteijn aan de 
auteur, 14 juli 2008.

 11 Ibidem.
 12 John Baldessari aan Fernand Spillemaeckers, 

19 mei 1976. De brief  bevindt zich in de 
collectie van de erven Spillemaeckers.

 13 Mail van Gilbert Goos aan Dirk Pültau,  
12 februari 2010.

 14 Interview van Koen Brams en Dirk Pültau met 
Niele Toroni, 1 oktober 2008.

Een Franstalige versie van deze tekst ver-
scheen in L’Art Même, nr. 83, 2021, pp. 4-9.

Marcel Broodthaers, Petrus Paulus Rubens suite de neuf  tableaux: les bijoux, les nuages, les armures, les fleurs,  
les chevaux, les femmes, les tapis, MTL, 20 maart 1973, vernissage, foto Philippe De Gobert

Sarah Charlesworth, Fourteen days, MTL, 18 oktober tot 4 november 1977
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BART VERSCHAFFEL

Met het overlijden van Anton Herbert ver-
dwijnt de primus inter pares, de meest voor-
aanstaande onder zijn gelijken, van de 
generatie Belgische collectioneurs die de 
revolutionaire ontwikkelingen in de beel-
dende kunst van de jaren zeventig tot de 
eeuwwisseling mee gemaakt en gedra-
gen hebben. Anton was de zoon van Tony 
Herbert (1902-1959), een van de grote 
Vlaams gezinde verzamelaars van expres-
sionisten, die er reeds voor koos om zeer 
gericht te verzamelen: Edgard Tytgat, Gust 
De Smet, Constant Permeke, Frits Van den 
Berghe en Jean Brusselmans. Hij is opge-
groeid in een familiewoning (en in een soci-
ale omgeving) ingericht voor het leven met 
kunst en kunstenaars. Hij begon jong ook 
op dezelfde manier te verzamelen – een 
beginperiode waarover hij zeer weinig sprak 
en waarover weinig bekend is – en werd als 
jonge man actief  in de Vlaamse kunstwe-
reld. In 1964 was hij ondervoorzitter van 
de vzw die in Kortrijk in de Broeltorens 
Visie 64 organiseerde, een tentoonstelling 
die een overzicht bood van schilder- en 
beeldhouwkunst in Nederland en België, 
‘na Cobra en Jeune Peinture’, zoals het in 
de ondertitel omschreven werd. Het ging 
om kunstenaars die nu bijna vergeten zijn 
of  waar Herbert zich later van distantieer-
de, zoals Bram Bogart, Dan Van Severen, 
Roger Raveel, Reinier Lucassen, Carel Visser 
en Maurice Wyckaert. Herbert was eind 
jaren zestig betrokken bij de Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse Kunst 
van Gent, nog mede gesticht door Tony 
Herbert, samen met Karel Geirlandt en 
Roger Mathys. Met zijn echtgenote Annick 
is Herbert in 1973 opnieuw en voor goed 
gestart, en ze hebben de sprong gemaakt 
van een positie als buitenstaander-me-
cenas die nationale kunstproducten koopt 
en ondersteunt en daarmee vooral zijn leef- 
en woonomgeving verrijkt, naar die van 
deelnemer aan de activiteiten van een los 
gestructureerd internationaal gezelschap 
van ‘nomadische’ kunstenaars, curatoren, 
galeriehouders, museummensen en verza-
melaars die samen een nieuwe werkruimte 
voor de kunst vormden. 
 De Herberts hebben in teksten en inter-
views hun verhaal verteld. Er was de alge-
mene sfeer van ’68; de ontmoeting met 
Fernand Spillemaeckers van MTL en Marcel 
Broodthaers; de tentoonstelling in Museum 
Dhondt-Dhaenens in 1973 na het ‘con-
gres’ van de conceptuele kunstenaars in 
Brussel; de eerste aankopen van werk van 
Broodthaers, Sol LeWitt en Carl Andre; de 
tentoonstelling van Yves Gevaert in het 
PSK van 1974 met onder andere werk 
van Andre, On Kawara, Daniel Buren en 
Gerhard Richter; de contacten met Rudi 
Fuchs en Konrad Fischer; de consequente 
concentratie van de collectie op de mini-
mal art, conceptkunst en arte povera; de 
eerste museumpresentaties; de beslissing 
om de collectie in 1989 af  te sluiten en te 
completeren met een archief- en documen-
tatiecentrum; de uitdaging om het werk te 
consolideren en een (museale) bestemming 
te geven; de verkoop van een deel van de 
collectie in 2011; het verwerven van een 
site tussen de Raas van Gaverestraat en de 
Coupure in Gent; en de start van de wer-
king van de Herbert Foundation in 2014. 
De collectie – de basis van de werking van 
de Foundation – bestaat nu uit ensembles 
van een veertigtal kunstenaars, represen-
tatief  voor de kunst vanaf  de door Harald 
Szeemann gecureerde tentoonstelling When 
Attitudes Become Form (1969) in Bern tot 
aan Documenta 9 (met Jan Hoet als kunst
lerische Leiter) in 1992, met Franz West en 
Martin Kippenberger als keerpunten en – 
voor de collectie – eindpunten.
 Gelijkgestemde verzamelaars in België, 
zoals het echtpaar Roger Matthys-Colle, 
Wilfried en Yannicke Cooreman of  André 
Goeminne, hebben (ook) min of  meer dezelf-
de kern van kunstenaars verzameld. De col-
lectie Herbert is evenwel, samen met de 
collectie van Herman en Nicole Daled, uit-
zonderlijk door de museale schaal, de zelf-
beperking, de kwaliteit, en de attitude: hun 
inzet was, middels het uitbouwen van een 
coherente collectie als resultaat van wel-

overwogen beslissingen, tussen te komen en 
positie te kiezen in het publiek gesprek met 
de kunstenaars over wat kunst kan zijn en 
doen in de wereld, en dus niet zomaar om 
mooie, waardevolle of  interessante kunst 
te verzamelen, er mee te leven, of  zichzelf  
te uiten via subjectieve en smaakvolle keu-
zes. Het ‘project Herbert’ heeft van bij het 
begin drie krachtlijnen, die de keuze voor 
een soort kunst en een houding motiveren, 
en die begrijpelijk maken waarom enerzijds 
de interesse verdween voor de kunst van de 
jaren zestig – Cobra en volgers, de (lyrische) 
abstractie en nieuwe figuratie – en waarom 
anderzijds de collectie rond 1989 inhoude-
lijk als afgerond werd beschouwd.

 De eerste krachtlijn is de keuze voor inter-
nationale kunst, als tegengesteld aan lokale 
of  nationale kunst, en aan particularisme. 
Dit impliceerde een keuze voor (en vooral ook 
tegen) een bepaald soort kunstenaars, voor 
een bijzonder engagement en een betrok-
kenheid bij het kunstgebeuren, en voor een 
nieuw – internationaal – werkmilieu. Die 
vorm van internationalisering is modern en 
utopisch. Ze kenmerkt ‘universele’ kunst: 
kunst die niet ‘geworteld’ en daarom overal 
thuis is. Het gaat om een verlicht internatio-
nalisme dat het lokale of  regionale niet enigs-
zins relativeert maar negeert, en radicaal en 
consequent abstractie maakt van culturele 
of  sociale contexten, en dus ook van identi-

teitskwesties. In de intellectuele context van 
het begin van de jaren zeventig betekende 
dit ook afstand nemen van het existentialis-
me. Universele kunst is gedepersonaliseerde 
kunst, en kunst die het over kunst wil heb-
ben. De problemen en thema’s worden in 
generieke termen gesteld en behandeld en 
internationaal gedeeld. Iedereen spreekt een 
ander soort Engels, maar het Engels is toch 
een vorm van Esperanto.
 De tweede basiskeuze hangt hier nauw 
mee samen: de voorkeur voor kunst die als 
een object in de ruimte staat, of  als gedachte 
en mededeling in tekst en document bestaat. 
Wat telt is de positie van de kunstenaar als 
kunstenaar. Geen expressieve beelden dus, 

Anton Herbert (1938-2021)
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geen naïeve subjectiviteit of  spontaneïteit, 
geen Fluxus. Popart, happenings en expres-
sieve beelden brengen nagenoeg onvermij-
delijk oude geschiedenis en anekdotiek bin-
nen. En wanneer er geschilderd wordt – de 
‘lyrische’ abstractie van de jaren vijftig en 
zestig in België, of  later de Nieuwe Duitse 
schilderkunst en de Transavanguardia – is 
die kunst steeds direct bezet met ‘persoon-
lijkheid’. Minimale en conceptuele kunst en 
arte povera spelen ook met concreetheid en 
met situaties, maar abstraheren het exis-
tentiële en het ‘ik’. Wanneer Herbert uit-
zonderlijk wel voor een schilder kiest – voor 
Gerhard Richter – koopt hij geen schilde-
rijen, maar de 4 Glasscheiben (1967) die de 
nulgraad van het beeld tonen, en een van 
de Permutations (1974), die de voorstelling 
ontleden en transformeren in een kleuren-
cataloog. Wanneer de Transavanguardia 
opkomt, of  wanneer Herberts gesprek-
partner Rudi Fuchs, Sigmar Polke, Jörg 
Immendorff, Markus Lüpertz en Anselm 
Kiefer ontdekt, volgt Herbert niet. A.R. 
Penck, die in 1975 een tentoonstelling heeft 
in het Van Abbemuseum in Eindhoven, 
duikt even op in de eerste overzichtstoon-
stelling van de Herbertcollectie in hetzelfde 
instituut in 1984, maar verdwijnt vervol-
gens uit de lijsten…
 De derde krachtlijn van het ‘project 
Herbert’, van bij het begin tot aan de ope-
ning van de Foundation, is de bepaling van 
de plaats en de rol van de verzamelaar en de 
bestemming van de kunst, en dus de relatie 
van de private verzameling tot het museum. 
De Herberts hebben als private – en dus: 
vrije – verzamelaars geparticipeerd aan een 
publieke onderneming, en daaruit de conse-
quenties voor het eigen leven afgeleid. Het is 
er hen nooit om te doen geweest ‘de kunst in 
het leven te integreren’, en uit te vinden hoe 
men met kunst kan leven en wonen. De dis-
tantie die zij van de kunst verwachtten, cor-
respondeert met dezelfde, bijna ascetische 
afstandelijkheid waarmee ze dagelijks met 
hun collectie zijn omgegaan. Vergelijkbaar 
met Herman Daled, die zijn collectie inge-
pakt gestapeld in zijn half-bewoonde 
woning bewaarde, en anders dan vele ver-
zamelaars die hun woning gaandeweg vol-
stouwen, hebben de Herberts in de Raas 
Van Gaverestraat in een voormalige fabriek 
een privémuseum ingericht. Gelijkvloers 
wordt de collectie professioneel bewaard, 
daarboven staat op twee grote lege fabrieks-
vloeren de collectie museaal opgesteld. Het 
museum is gescheiden van de woon- of  leef-
omgeving. De keuze om de verzameling een 
eigen museale ruimte te geven, en er dan 
net naast te wonen, om de kunst op geen 
enkele manier toe te eigenen en in een decor 
te integreren, is radicaal en onthecht.
 Anton Herbert heeft in zijn loopbaan 
van verzamelaar een spiegelgevecht met 
het museum gevoerd. De periode waarin 
de Herberts verzameld hebben, viel samen 
met de decennia waarin het ‘hedendaag-
se kunstenaarschap’ en de nieuwe kunst 
zich gevormd hebben, en waarin dus ook de 
posities en verhoudingen tussen de studio, 
de galerie, het museum voor hedendaagse 
kunst (en dus het ‘kunstenbeleid’), de ver-
zamelaars en het ‘publiek’, opnieuw onder-
handeld werden. Daarbinnen waren de zeer 
gelijkende, solidaire, maar ook rivaliseren-
de rollen van de private verzamelaar en de 
museumconservator vanzelfsprekend cru-
ciaal. Verzamelaar en conservator of  cura-
tor spreken immers beiden door te kopen. 
Maar de museumcurator is gebonden door 
de historische collectie, door aankoopcom-
missies en budgetten, door een bestuur en 
politiek beleid, en door de publieksfunctie 
van het museum. De verzamelaar daaren-
tegen beslist alles zelf, hoeft niets te verant-
woorden en niemand te overtuigen, en kan 
eigenzinnig en tegendraads kiezen. De col-
lectioneur moet echter wel alles zelf  beta-
len en bewaren, heeft maar één leven, en de 
overdracht van de collectie is altijd een pro-
bleem, terwijl de curator principieel in alles 
geruggensteund wordt door een instelling, 
en het museum garant staat voor de zorg 
voor de collectie en de continuïteit.
 Herbert heeft niet enkel verzameld, maar 
heeft zich ook intensief  met het kunst- en 
museumbeleid ingelaten. In Gent was hij via 
de Vereniging voor het Museum van Heden-
daagse Kunst vanaf  1968 korte tijd lid van 
de aankoopcommissie van het Museum 
voor Schone Kunsten, in een periode waar-
in Karel Geirlandt strijd voerde voor het 
museum waarvan Jan Hoet in 1975 de eer-
ste conservator zou worden. Herbert gaf  

werk in bruikleen voor de eerste belangrij-
ke tentoonstelling van Hoet, Kunst in Europa 
na ’68 in 1980. Hij inspireerde tot het begin 
van de jaren tachtig mee het program-
ma van de Vereniging (met tentoonstellin-
gen van onder meer Giovanni Anselmo, 
Didier Vermeiren, Art & Language en Niele 
Toroni), en was daarna ook betrokken bij 
Het Gewad, een initiatief  voor actuele kunst 
in Gent, actief  tussen 1980 en 1986, toen 
geleid door Jan Debbaut en Joost Declercq. 
Maar zijn engagement net over de grens 
bleek belangrijker, in het bijzonder via het 
contact en de intense uitwisseling met Rudi 
Fuchs. De Herberts hebben Fuchs, directeur 
van het Van Abbe van 1975 tot 1987, ont-
moet in 1973, en ze hebben een gedeelde 
visie op de kunst ontwikkeld: de aankooplijst 
die Fuchs in 1976 voor het bestuur van het 
Van Abbemuseum opstelt, stemt bijna vol-
ledig overeen met de lijst van kunstenaars 
uit de collectie Herbert, en het museum 
had toen reeds werk van LeWitt in bruik-
leen. Midden jaren zeventig liepen er ook 
van Bruce Nauman, Sol LeWitt, Lawrence 
Weiner, Daniel Buren, stanley brouwn, 
Niele Toroni, Dan Graham, Robert Barry, 
Joseph Kosuth en Gerhard Richter tentoon-
stellingen in Eindhoven. In 1980 werden 
er werken uit de Herbertcollectie langdu-
rig in bruikleen gegeven, van Broodthaers,  
stanley brouwn, Hanne Darboven, Jan 
Dibbets, Gilbert & George en Richard Long. 
In 1983 trad Herbert met een trits andere 
verzamelaars toe tot de nieuw opgerichte 
Commissie van Bijstand die het aankoop-
beleid van het Van Abbemuseum zou advi-
seren. In 1984 werd in Eindhoven voor de 
eerste keer werk van 25 kunstenaars uit 
de collectie getoond, gecureerd door Jan 
Debbaut, onder de aan Broodthaers ont-
leende titel L’Architecte est absent. Herbert 
bleef  lid van de vernieuwde commissie 
toen Debbaut in 1988 het directeurschap 
van Fuchs overnam, en was in 2004 voor-
zitter van de commissie die werd aange-
steld om een opvolger voor Debbaut aan 
te stellen. Een andere groep kunstenaars, 
waarmee Debbaut werkte, kwam ook de 
Herbertcollectie vervoegen: Jan Vercruysse 
en Didier Vermeiren, die beiden ook belang-
rijke gesprekspartners waren, evenals 
Rodney Graham, Harald Klingelhöller, 
Thomas Schütte, Jean-Marc Bustamante, 
en later Mike Kelley… In 1999 heeft 
Debbaut in Van Abbe nog een tentoon-
stelling gemaakt met de collectie Vlaamse 
expressionisten van Tony Herbert, maar is 
het voornemen om vervolgens een ensem-
ble uit die collectie voor het Van Abbe te ver-
werven mislukt. In 2004, met het vertrek 
van Debbaut naar Tate en de aanstelling 
van Charles Esche, die onmiddellijk voor 
een politiek-culturele kunstagenda koos, 
was de samenwerking met Van Abbe voor-
bij. Herbert heeft zich dan verder toegelegd 
op het onafhankelijk institutionaliseren 
van de eigen collectie. Anders dan Walter 
Vanhaerents, Mark Vanmoerkerke of  Geert 
en Carla Verbeke, die ook een stichting met 
een publieke werking hebben opgericht, 
wilden de Herberts hun verzameling com-
pleteren met een gespecialiseerd archief, dat 
samen met de publieke werking een aanzet 
kan bieden voor onderzoek naar het artis-
tieke gebeuren in de tweede helft van de 
twintigste eeuw.
 Na de tentoonstelling in Van Abbe in 
1984 is de Herbertcollectie nog driemaal 
museaal getoond: in het Casino Luxemburg 
in 2000, onder de aan Weiner ontleende 
titel Many Colored Objects Placed Side by Side 
to Form a Row of  Many Colored Objects, en 
in 2006 in Kunsthaus Graz en het Macba 
in Barcelona, op een tentoonstelling Public 
Space / Two Audiences, genoemd naar het 
werk van Dan Graham dat de Herberts aan-
kochten na de Biënnale van Venetië van 
1976. Opvallend is dat deze tentoonstel-
lingen niet het karakter hadden van een 
gastoptreden van een particuliere collec-
tie, maar dat het ging om overzichtsten-
toonstellingen die het hele gebouw in bezit 
namen, en die gericht waren op het testen 
van de kwaliteit, de coherentie en de muse-
umwaardigheid van de collectie. De figuur 
van de verzamelaars was telkens nagenoeg 
afwezig; de tentoonstellingen presenteerden 
een visie, en niet een portret.
 De beste case waaruit de complexe ver-
houding van de verzamelaars tot het muse-
um blijkt, is zeker Le Décor et son double, een 
sleutelwerk van Daniel Buren voor de ten-
toonstelling Chambres d’Amis van Jan Hoet 
in 1986. Hoet wou met deze manifesta-

tie, naar eigen zeggen, de kunst buiten het 
museum brengen, en liet 51 kunstenaars 
werk maken in ‘gastenkamers’ van wonin-
gen in Gent. Buren heeft toen een échte gas-
tenkamer gebouwd in het ‘museum’ van de 
Herberts in de Raas Van Gaverestraat, naast 
een nagenoeg exacte spiegeling van die gas-
tenkamer die werd opgesteld in de hal van 
het Museum voor Schone Kunsten. Welke 
kamer het decor vormde, en welke kamer 
de ‘dubbel’, bleef  in het midden. Le Décor 
et son double stelde duidelijk dat – pace Jan 
Hoet – de kunst niet ontsnapt aan het muse-
um door even naar buiten te gaan. Buren 
ging niet, zoals gevraagd, op bezoek in een 
Gentse woning, maar installeerde een cham
bre d’amis, getransformeerd tot kunstwerk, 
te midden van de verzameling Herbert. Het 
project kenmerkt de onafhankelijke en gere-
serveerde, en de later erg kritische houding 
die Herbert steeds tegenover het Museum 
van Hedendaagse Kunst en de eigengereid-
heid en de mediatieke, persoonsgerichte 
aanpak van Jan Hoet heeft aangenomen, 
net als tegenover het Vlaamse museumbe-
leid in het algemeen. 
 De retroactieve beslissing om de verzame-
ling symbolisch af  te sluiten in 1989 ging 
vanzelfsprekend gepaard met een genera-
tiewissel in de kunstwereld, en heeft evi-
dent te maken met de ‘spanningsboog’ van 
individuele levens, maar is ook inhoudelijk 
gemotiveerd. Met Franz West en Martin 
Kippenberger komt de kunst waar Herbert 
cum suis voor stond aan een grens. De 
agenda en werking van de kunstwereld van 
1995 tot vandaag gaat inderdaad in tegen 
de basiskeuzes die het engagement en de 
collectie van de Herberts dragen.
 Vooreerst: het utopisch, modernistisch en 
‘nomadisch’ internationalisme van de jaren 
zestig en zeventig heeft geleidelijk aan plaats 
gemaakt voor het moraliserend internatio-
nalisme van de diversiteit, gebaseerd op het 
exploreren en esthetiseren van particula-
riteit en culturele identiteit. Dit is gepaard 
gegaan met een woekering van perfor-
mance, belijdenis- en getuigeniskunst, met 
een vanzelfsprekend, niet-ironisch beroep 
op een ‘natuurlijk’ kunstenaarschap en 
op ‘authenticiteit’. Dit spoort met de zoge-
naamde ‘terugkeer van het beeld’: eerst met 
de expressieve Nieuwe Duitse en Italiaanse 
schilderkunst, en daarna met de reportage-
kunst die nauwelijks verwerkte particulari-
teit uit de ‘Wereld’ importeert, via fotografie 
en video. Deze twee ontwikkelingen resul-
teren samen in een cultural turn, die haaks 
staat op de wezenlijk reflexieve kunst waar 
de Herberts voor gekozen hebben.
 Bovendien is de kunst, van de internatio-
nale, maar relatief  kleinschalige, bijna mar-
ginale onderneming die ze was in de jaren 
zeventig, uitgegroeid tot globale, mondi-
aal georganiseerde en gemediatiseerde big 
business. Op enkele decennia is de kunst-
wereld van de half-informele vrienden- en 
kennissengroep die een apart leefmilieu 
vormde, getransformeerd tot een gespecia-
liseerde sector binnen de creative industries. 
Tentoonstellingen zijn onderdeel van city 
marketing, nieuwe musea worden gebouwd 
als nieuwe kathedralen, en de relaties tus-
sen kunstenaars, galeries en verzamelaars 
zijn flink verzakelijkt, voornamelijk com-
mercieel, zonder veel inhoudelijke uitwisse-
ling. Niet enkel de openbare musea kunnen 
nauwelijks nog een volwaardig aankoopbe-
leid voeren; ook de financiële instapdrempel 
om betekenisvol privaat te verzamelen ligt 
nu zeer hoog.
 Een verzameling – kunst of  andersoor-
tig – brengt op een bijzondere manier de 
dingen een tijdlang bij elkaar, zodat ze iets 
met elkaar te maken krijgen, van elkaars 
nabijheid kunnen profiteren, en samen 
iets uitzonderlijks zichtbaar maken. Maar 
wat? Elke verzameling is het resultaat van 
een visie en een geschiedenis. Soms zijn de 
smaak en luimen of  het leven van een per-
soon het enige verbindende principe. Bij 
de samenstelling van kunstverzamelingen 
speelt nooit enkel de mood van de verzame-
laar, maar ook wat algemeen in de kunst-
wereld over de kunst(enaar) gezegd wordt 
een rol. Zelfs een eclectische, geheel intuï-
tief  samengestelde collectie heeft steeds, al 
dan niet zijdelings, al dan niet toevallig, een 
publieke betekenis. De Herbertcollectie heeft 
evenwel in het geheel geen privaat karakter: 
ze gaat uit van een duidelijke scheiding tus-
sen het private en het publieke, tussen het 
belang en de betekenis van de kunst en de 
persoonlijke interesse. Opmerkelijk is ech-
ter dat deze geëngageerde objectiviteit niet 

enkel de collectie kenmerkt, maar tegelijk 
de kern vormt van het ethos en de persoon 
van Anton Herbert. Hij was gepassioneerd, 
maar evenzeer gereserveerd, voorzichtig en 
zelfs argwanend, tegelijk discreet en trots, 
zeer veeleisend en ambitieus, maar ook 
hoffelijk en genereus. Hij wou voor zich-
zelf, met de verzameling en de stichting, het 
maximum bereiken, om zo het beste te kun-
nen doorgeven. 
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Christophe Van Gerrewey: In januari 2011 
kreeg ik een mail met een dubbele vraag. 
Jullie hadden het idee opgevat een kunste-
naarstijdschrift op te starten, en tegelijker-
tijd was Nikolaas op zoek naar een auteur 
voor een inleiding op een boek over zijn 
werk. Ik heb die tekst geschreven, maar als 
ik me goed herinner heb ik jullie afgeraden 
om met die publicatie te starten.
Nikolaas Demoen: Dat is misschien te sterk 
uitgedrukt, maar in elk geval waren wij zelf  
lang niet overtuigd.
Katrien Daemers: Ik herinner me dat we 
ook gesproken hebben met Johan Boeykens, 
de zaakvoerder van boekhandel Copyright, 
over onze plannen. Hij heeft het toen afge-
raden. Na een hartverwarmend gesprek 
met An Belloy, die toen bij Copyright werk-
te, hebben we besloten om niet zozeer met 
een tijdschrift te starten, als wel met een 
reeks op zichzelf  staande boeken, onregel-
matig verschijnend, met kunstenaarsma-
teriaal.
C.V.G.: Ondertussen is in oktober vorig jaar 
het 46e nummer van Posture verschenen, 
met werk van Hans Segers. In tien jaar tijd 
zijn er dus meer dan vier nummers per jaar 
verschenen, en op die periode wordt er nu 
teruggeblikt in het boek One way or another, 
en in een gelijknamige tentoonstelling in 
het S.M.A.K. Waar kwam het initiatief  van-
daan?
K.D.: Ik heb, als grafisch vormgever, vaak 
de coördinatie van een kunstboek op mij 
genomen, terwijl de uitgever niks bijdroeg, 
behalve de opdracht geven en vervelend 
doen over de cover en het budget. Je bent 
als vormgever voor bijna alles verantwoor-
delijk, maar uiteindelijk is het de uitgever 
die de belangrijke beslissingen neemt. Toen 
Nikolaas, met wie ik, voor de volledigheid, 
getrouwd ben, een boek wou maken, heb-
ben we besloten om die publicatie in eigen 
beheer uit te geven, en op te vatten als het 
nulnummer van een reeks.
N.D.: Het was nadrukkelijk een nulnummer 
– een test die zonder gevolg had kunnen 
blijven. We hadden geen voorbeeld en geen 
model in gedachten, en geen goed uitge-
werkt plan. We hebben subsidie van Design 
Vlaanderen gekregen voor mijn boek Oog.
Blue, dat in oktober 2011 is voorgesteld in 
Netwerk Aalst. Daar liep een tentoonstel-
ling van mij, L’inconnu, een titel die evenzeer 
aangaf  dat we een sprong in het onbekende 
waagden.
C.V.G.: Waar kwam de naam Posture van-
daan?
K.D.: Samen met Jessika L’Ecluse leid ik het 
grafische bureau Gestalte. We vonden dat 
een goede naam, maar uitgeverij Gestalten 
bestaat al, in Berlijn.
N.D.: Vandaar de Engelse vertaling: Posture. 
Die naam klinkt zowel Frans- als Engels- en 
Nederlandstalig: ‘postuur’ betekent vorm 
en houding van het lichaam. We hebben 
de gewoonte om bij ieder nieuw nummer de 
kunstenaar te fotograferen met zijn of  haar 
gezicht verborgen achter het opengeslagen 
boek – een soort portret van de publicatie 
tijdens de lectuur door de tijdelijk onzicht-
bare maker. Het valt op hoe de kunstenaar 
toch altijd enigszins herkenbaar blijft door 
zijn of  haar ‘postuur’. En het woord is ook 
een beetje Gents: een postuurke is een porse-
leinen beeldje op de buffetkast, als alterna-
tief  voor het koffietafelboek.
C.V.G.: Er was met Oog.Blue eind 2011 een 
nummer nul, maar er waren nog geen idee-
en voor nummer één of  twee?
N.D.: Nee, maar in Netwerk Aalst werden 
we aangesproken door Adriaan Verwée, 
die het idee van een boekenreeks toejuich-
te en een eigen nummer wou maken. Al in 
februari 2012 is Toca da Raposa verschenen. 
En daarna zijn er zich interessante kunste-
naars blijven aanbieden. Zonder dat we het 
beseften, hebben we blijkbaar een leemte 
opgevuld. Er zijn in Vlaanderen niet veel 
mogelijkheden voor kunstenaars om werk 
te tonen, en zo zijn de boeken op te vatten: 
als monografische tentoonstellingen, zon-
der dat je over een plek of  een torenhoog 
budget moet beschikken.
C.V.G.: Is de selectie altijd organisch ver-
lopen, aan de hand van ontmoetingen of  
voorstellen?

K.D.: Ik was in 2011 een ander boek aan 
het maken, als grafisch vormgever, van 
Paul Gees, die bij mij was gekomen met twee 
plastic zakken vol met foto’s en cd-rom’s. 
We hebben hem gevraagd of  zijn publicatie 
een uitgave van Posture mocht worden. In 
het begin hebben we kort op de bal gespeeld. 
Soms hebben we op vier of  vijf  maanden 
tijd een boek gemaakt. Op de voorstelling 
van het boek van Gees heeft Mira Sanders 
aangegeven dat ze graag een publicatie 
wou maken, en ondertussen hadden we ook 
contact gelegd met Hannelore Van Dijck. De 
boeken waren eerst dunner, en we hielden 
vast aan het grafisch concept van een witte 
cover met één afbeelding. In het begin von-
den we die herkenbaarheid belangrijk.
Stien Stessens: Ik heb het gevoel dat de 
selectie nog steeds organisch tot stand komt 
– het is alsof  één kunstenaar altijd minstens 
één andere kunstenaar meebrengt.
N.D.: In zijn inleiding op One way or ano
ther schrijft Philippe Van Cauteren terecht 
dat het bij Posture gaat om vriendschap-
pen. Op de opening van de overzichtsten-
toonstelling waren bijna alle kunstenaars 
waarmee we samengewerkt hebben aanwe-
zig – Lee Ranaldo die in de Verenigde Staten 
woont was er niet bij, Julía Spinola woont 
in Spanje… Maar bijna alle anderen waren 
er, en dat is hartverwarmend. Posture heeft 
ook met affectie te maken.
C.V.G.: Het maken van een boek is voor 
een kunstenaar, kan ik me voorstellen, een 
mogelijkheid om even niet meer alleen te 
moeten werken: elk nummer van Posture 
Editions is een intensieve samenwerking.
N.D.: Dat is helemaal waar, en dat besef  ik 
maar al te goed omdat ik zelf  kunstenaar 
ben. Er is een fragment uit de tekst van 
Tanguy Eeckhout in het boek Nemir van 
Tatjana Gerhard, dat ik belangrijk vind 
omdat het weergeeft waar het ons ook om te 
doen is. ‘De kunstwereld’, schrijft Eeckhout, 
‘lijkt voor velen misschien een sociaal en 
mondain gebeuren, het leven van de kun-
stenaar is er daarentegen een van eenzaam-
heid en twijfel, en van de onrust die daaruit 
voortvloeit. De existentiële onrust die zich 
in het werk nestelt wordt verbeeld door de 
vervreemde mens in een ongedefinieerde 
ruimte. De wereld die Tatjana Gerhard uit-
beeldt wil je niet zomaar accepteren, maar 
is vreemd genoeg toch herkenbaar. Als 
toeschouwer dwaal je in de soms obscure 
kamers van de verbeelding van de kunste-
naar om ten slotte, verloren gelopen, uit te 
komen bij de eigen levensvragen over ons 
bestaan en eindigheid.’
C.V.G.: Er zijn kunstenaars die zichzelf  heb-
ben uitgenodigd, maar zijn er ook kunste-
naars die jullie hebben geïnviteerd?
N.D.: De meeste kunstenaars hebben we 
zelf  aangesproken. De grootste verras-
sing kwam van Henk Visch: ik heb hem 
een mail gestuurd in 2013, en hij heeft 
gereageerd. We hebben een eerste gesprek 
gehad in Sint Lucas Antwerpen, waar ik 
lesgeef, en in 2014 is Exactly how I remem
bered it verschenen, samen met de ten-
toonstelling in het Braempaviljoen van het 
Middelheimmuseum in Antwerpen.
C.V.G.: Ging de verschijning van elk num-
mer met een tentoonstelling gepaard?
N.D.: Dat hebben we altijd geprobeerd: om 
met de kunstenaar op zoek te gaan naar 
een plek om het boek te lanceren, en om 
een tentoonstelling te maken. Elk nummer 
moet geworteld zijn in een museaal sys-
teem, en er moet altijd iets fysieks plaats-
grijpen. We hebben ondertussen onderhan-
deld met haast elk museum, elke kunsthal 
en met vele galeries in België. Voor kunste-
naars heeft dat meer betekend dan dat ze 
een boek konden maken. Vaak zijn we met 
hen op plekken terechtgekomen die ze nooit 
hadden verwacht.
C.V.G.: Er is niet altijd een tentoonstelling 
gemaakt, maar wel minstens een evene-
ment georganiseerd.
K.D.: Een tentoonstelling maken was niet 
altijd mogelijk, maar er werd wel steeds een 
context gecreëerd, al was het maar voor 
één avond. Het was niet makkelijk om men-
sen te overtuigen, maar naarmate er meer 
nummers verschenen, groeide het vertrou-
wen. En het is vaak financieel belangrijk dat 

een instituut of  een galerie een nummer 
ondersteunt.
N.D.: Het nummer over het werk van 
Hannelore Van Dijck uit 2012 is bijvoorbeeld 
voorgesteld in Be-Part in Waregem, en hoe-
wel het niet mogelijk was om een tentoonstel-
ling te organiseren, heeft Hannelore voor het 
eerst een reeks vlaggen gemaakt, met houts-
kool en textielverf, die buiten te zien waren.
C.V.G.: Jullie benadrukken de affectieve 
kant van de selectie, maar zijn er ook kun-
stenaars die jullie hebben afgewezen, om 
artistieke redenen?
N.D.: Eerst en vooral is er het oog dat zegt: 
daar geloof  ik in. Als er genegenheid is voor 
elkaar, dan is dat mooi meegenomen, maar 
we zijn nooit door de knieën gegaan omdat 
we iemand super sympa vonden.
K.D.: Het is twee keer gebeurd dat we een 
samenwerking zijn begonnen, maar dat we 
gaandeweg vaststelden dat het niet ging 
lukken: het vertrouwen ontbrak, we ont-
vingen onvoldoende materiaal, of  alles wat 
we voorstelden werd van tafel geveegd… Op 
zulke momenten moet je durven zeggen: 
het houdt op. Soms vraagt een samenwer-
king tijd. De eerste gesprekken met Heide 
Hinrichs vonden plaats in de zomer van 
2012. Haar boek Morning Change is ver-
schenen in december 2019.
C.V.G.: Soms lijkt het alsof  jullie kunste-
naars hebben verleid tot tweedimensionaal 
werk. Ook met Buren hebben jullie in 2017 
een boek gemaakt, maar Melissa Mabesoone 
en Oshin Albrecht, het duo dat onder die 
naam opereert, waren bekend omwille van 
hun performances.

K.D.: Het is moeilijk om de geschiedenis van 
dat boek te reconstrueren, want er zijn ver-
schillende versies gemaakt, maar zij had-
den uitdrukkelijk de wens om een boek 
te maken, en om er speciaal werk voor te 
maken. Ze hebben bijvoorbeeld een stagi-
air-fotograaf  aangenomen om de scènes 
mee in beeld te brengen.
C.V.G.: In het voorwoord van het over-
zichtsboek schrijven jullie: ‘Posture Editions 
bewandelt geen rechtlijnige weg, maar 
maakt cirkelbewegingen, omwegen, begeeft 
zich in een doodlopend straatje, komt over 
het veld aangelopen en vormt daardoor 
een verrassend diverse plattegrond van de 
hedendaagse kunst in België.’ Of  nog: ‘Jonge 
goden, volwassen iconen, buitenbeentjes en 
vergeten kunstenaars wisselen elkaar af  op 
onvoorspelbare wijze en zonder enige objec-
tieve coherentie.’ Toch zijn er waarschijnlijk 
kenmerken te vinden die alle gepubliceerde 
kunstwerken met elkaar delen.
N.D.: Er zijn twee nummers gewijd aan het 
werk van Sanam Khatibi, in 2018 en 2021, 
en zij zegt vaak tegen mij: ‘You are the eye.’ 
Als de kunst niet beeldend is, en niet voorna-
melijk met het oog ervaren wordt, dan haken 
we af. Retinale schoonheid blijft centraal 
staan. Je moet niet de gids of  de zaalteksten 
volgen om het werk te kunnen appreciëren 
en om de boeken van Posture te begrijpen.
S.S.: We zijn nu een team van drie mensen, 
en misschien is er na meer dan veertig num-
mers een rode draad ontstaan die de selectie 
beïnvloedt. Als een van ons getroffen wordt 
door het werk van een kunstenaar, kunnen 
we elkaar proberen overtuigen.

De soms obscure kamers van de verbeelding
Tien jaar Posture Editions

Hannelore Van Dijck, Four Flags, 2012, Be-Part, Waregem, foto Joost Goethals

Sanam Khatibi, Huddled on the edge of  a wilderness, 2018, courtesy rodolphe janssen,  
foto Hugard & Vanoverschelde
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N.D.: Ik vind die verscheidenheid een kracht. 
Alles is in principe mogelijk. We hebben in 
2019 een boek gemaakt met een negentig-
jarige kunstenaar, een van de oprichters 
van de Antwerpse beweging G58: Lutgart 
De Meyer. We zijn met haar in contact geko-
men via Liesbet Waegemans, en hebben 
besloten haar werk te publiceren. Dat was 
een fantastisch avontuur. Maar het is ook 
gebeurd dat iemand die we niet kenden, met 
name Renée Lorie, een filmpje stuurde, en 
dat een dergelijk aanbod tot een boek heeft 
geleid. We hebben ons nooit willen concen-
treren op gevestigde waarden. In de beel-
dende kunst, zeker in België, zie je dat ieder-
een vaak met de neus in dezelfde richting 
gaat staan. Iedereen moet nu naar Parijs, 
om naar schilderijen van Jan Van Imschoot 
te kijken, en je hoort onophoudelijk men-
sen zeggen: ‘Jan Van Imschoot, hij is het!’ Ik 
heb daar respect voor, maar je moet jonge of  
onbekende mensen kansen geven, anders 
blijft iedereen achter dezelfde namen aan-
lopen.
C.V.G.: Stien, jij bent in 2019 een vast lid 
geworden van het team?
S.S.: Ik ben afgestudeerd als grafisch ont-
werper en heb in 2016 stage gelopen bij 
Katrien. Ik had meteen het geluk om mee 
te werken aan een langverwacht boek van 
Kasper Bosmans, dat ondertussen is uit-
verkocht. Ook aan de boeken van Sven ’t 
Jolle en Nel Aerts heb ik meegewerkt. Sinds 
2019 werk ik mee op vaste basis.
C.V.G.: Jullie team bestaat uit twee grafisch 
vormgevers en een beeldend kunstenaar die 
ook docent is. Hoe is de taakverdeling, en 
hoe komt een boek tot stand?
K.D.: Meestal levert de kunstenaar het 
materiaal, en dan bepalen we in overleg 
welk deel van het werk er gepubliceerd zal 
worden, welke selectie we maken. Daarna 
heeft Nikolaas meestal al een idee, en gaat 
hij samen met Stien achter de computer zit-
ten. Zo ontstaat er iets, en ik haak daarop 
in. Stien maakt daarna het volledige boek 
op, of  we werken samen. Het hangt af  van 
boek tot boek. De productiebegeleiding 
neem ik meestal voor mijn rekening, net als 
de distributie, promotie en administratie – 
tijdrovende bezigheden! 
C.V.G.: Posture maakt enigszins atypische 
kunstenaarspublicaties: het gaat om boe-
ken die niet volledig door de kunstenaar 
worden gemaakt, maar ook deels door jul-
lie.
N.D.: Nee, inderdaad, wij maken geen klas-
sieke kunstenaarsboeken. Ik denk dat het 
genre van het kunstenaarsboek zijn beste 
tijd gehad heeft. We gaan in dialoog met de 
kunstenaar en proberen het boek gelaagder 
te maken dan de typische, altijd deels con-
ceptuele kunstenaarspublicatie die meestal 
maar op één idee steunt. Om een klassiek 
voorbeeld te noemen: Wolfgang Tillmans 
maakt 62 foto’s van een Concorde die boven 
zijn tuin vliegt, en voegt die foto’s in 1997 
samen tot een boekje. Wij proberen iets toe 
te voegen aan de ideeën van de kunstenaar, 
en er een samenwerking van te maken. 
S.S.: Met een boek van Posture, dankzij onze 
inbreng als curatoren, kan het oeuvre van 
de kunstenaar een individueel kunstwerk 
worden.
N.D.: En bovendien bevat elk boek ook altijd 
minstens één tekst die niet door de kunste-
naar zelf  geschreven is.

C.V.G.: Vaak komt die tekst van een criticus 
of  een theoreticus, maar soms zijn de tek-
sten experimenteler.
K.D.: Ja, daar staan we voor open. Bij het 
eerste boek van Carole Vanderlinden uit 
2013 heeft Hans Theys een tekst geschre-
ven die je nog het best een sprookje kan noe-
men. In het boek over Buren staat een pro-
zatekst van Koen Brams.
N.D.: Ik vind dat de schrijvers die we vragen 
zelf  kunstenaar mogen spelen. Dan heb je 
als resultaat twee autonome kunstwerken: 
de tekst, en het beeldend werk.
C.V.G.: Wat vaststaat bij ieder nummer is het 
A4-formaat, staand, 21 bij 29,7 centimeter, 
maar ook daar zijn variaties op mogelijk.
K.D.: Het eerste boek waarmee we van die 
regel afweken, was het nummer met werk 
van Sanam Khatibi. Zij maakt horizontale 
schilderijen, en ze wilde niet dat reproduc-
ties over de rugvouw gedrukt zouden wor-
den. Dus is het formaat breder geworden, 
24 centimeter. In het boek zijn er toch beel-
den over de vouw gedrukt, maar daar had 
ze geen probleem mee. Het tweede boek van 
Sanam is een A4 geworden, maar liggend – 
als je het negentig graden draait, past het in 
de reeks. En ook het recentste nummer, met 
werk van Hans Segers, is iets breder, omdat 
we een facsimile gemaakt hebben van een 
bestaand werk, verkleind tot de hoogte van 
een A4, maar met een breedte van 23 cen-
timeter. In principe vinden we dat vaste for-
maat belangrijk, maar er is onderling vaak 
onenigheid over. Meestal komt het erop 
neer dat Nikolaas en ik het niet eens raken, 
en dat Stien dan een besluit neemt.
C.V.G.: Het formaat hangt misschien samen 
met het oorspronkelijke idee een tijdschrift 
te maken.
K.D.: We wilden een minimaal format, ook 
om onszelf  te beschermen tegen wilde idee-
en of  gekke voorstellen. We hebben ooit 
het aanbod gekregen om een publicatie te 
maken op een formaat groter dan een A3. 
Dan ben je blij dat je meteen kan zeggen: 
nee, we werken altijd op dezelfde grootte.
N.D.: Toch bestaan de boeken op zichzelf, los 
van de reeks of  het formaat. Het is in boek-
handels of  op tentoonstellingen niet vaak 
zo dat de gehele reeks wordt aangeboden, 
en meestal liggen er niet eens verschillende 
nummers bij elkaar. Een boek kan op eigen 
kracht ergens belanden, en dat valt niet te 
voorspellen. Een paar jaar geleden stonden 
er plots foto’s van het nulnummer op de fan-
tastische Instagrampagina RareBooksParis, 
zonder dat we weten hoe het boek daar 
terecht is gekomen.
C.V.G.: Wat samenhangt met het karakter 
van een tijdschrift is de selectie, meestal, 
van actueel werk dat in een korte tijdsperio-
de is gemaakt. Jullie maken geen overzichts-
catalogi.
K.D.: Nee, dat doen we bewust niet. Maar 
ook dat is geen absolute regel. Works on 
Paper van Mario De Brabandere (2015) en a 
river in a room van Lutgart De Meyer (2019) 
bieden wel een overzicht op een oeuvre, een-
voudigweg omdat daar nood aan was.
N.D.: Kunstenaars die de luxe hebben om 
een lijvige overzichtscatalogus te maken, 
hebben meestal een grote tentoonstelling 
in Brussel, Gent of  Antwerpen. Die boeken 
worden sowieso gemaakt. Wij willen mate-
riaal dat bijzonder is een kans geven, zonder 
de goedkeuring van instituten.

C.V.G.: Het geeft kunstenaars de moge-
lijkheid om kunst te tonen ergens tussen 
Instagram en de galerie of  het museum in 
– een andere, meer traditionele, maar ook 
blijvende vorm van openbaarheid, die toch 
distinctie met zich meebrengt.
S.S.: Elk boek is een object, en we proberen 
het als voorwerp te laten aansluiten bij de 
aanpak van een kunstenaar. En elk boek is 
een vorm van bezit: het is een manier om 
een kunstwerk in huis te halen zonder een 
kunstwerk te moeten kopen. Zo werkt het 
ook voor de kunstenaars: ze zien het boek 
natuurlijk niet als het werk zelf, maar toch 
ook niet zomaar als iets volledig anders.
K.D.: We proberen te vertrekken vanuit het 
werk – om een boek te maken dat eigen-
schappen van het werk overneemt. Ik heb 
jarenlang de huisstijl verzorgd van Netwerk 
Aalst, en toen werd mij op het hart gedrukt 
een dienend ontwerp te maken, niet opval-
lend, dat het werk laat spreken. Ik vind het 
belangrijk dat de kunstenaar zich kan vin-
den in het grafisch ontwerp, en later ook 
echt van het boek gebruik kan maken. 
S.S.: Er is een lange voorbereiding nodig 
waarin we het werk van de kunstenaar leren 
kennen, zodat we keuzes kunnen maken, 
voor een paperback of  een hardcover, bij-
voorbeeld, of  voor verschillende papiersoor-
ten of  lettertypes.
K.D.: Recent hebben we voor een vogel vliegt 
op van Hannelore Van Dijck een uitgespro-
ken font gezocht dat toch in staat is de drie 
heel verschillende teksten in het boek lees-
baar weer te geven. Het lettertype Coconat 
bleek vrij te downloaden en het werd ont-
worpen door een vrouw, Sara Lavazza van 
Collletttivo. Dat gaf  bij Hannelore de door-
slag.
C.V.G.: Eén precedent voor jullie initiatief  
is Parkett, een tijdschrift onder redactie van 
Bice Curiger, gemaakt in Zürich, waarvan 
tussen 1984 en 2017 honderd nummers 
verschenen. Bij Parkett stond in elk nummer 
recent werk van twee of  meer hedendaag-
se kunstenaars, met telkens drie tot vijf  tek-
sten, en er waren vaste rubrieken die op de 
actualiteit inspeelden.
N.D.: Parkett staat in Sint Lucas Antwerpen 
in de bibliotheek, en ik heb vaak de nieuw-
ste nummers ontleend wanneer ik bijvoor-
beeld toezicht moest houden. Dat is een 
inspiratiebron geweest. De website die alle 
nummers van Parkett documenteert, opent 
trouwens met een foto van al hun nummers 
op vijf  horizontale planken – dat dispositief  
hebben we nagebootst aan het begin van 
onze overzichtstentoonstelling.
C.V.G.: Een gelijkaardig initiatief  in België 
zijn de boeken die sinds de jaren zeventig 
door Yves Gevaert worden gemaakt, vaak in 
een vormgeving van Filiep Tacq. Eén groot 
verschil is dat hij als kunsthistoricus is opge-
leid, en zijn uitgeefpraktijk grotendeels heeft 
gebaseerd op zijn bezigheden, tot 1976, als 
tentoonstellingsmaker in het toenmalige 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Je 
kan met een weinig respectvolle veralge-
mening stellen dat al het werk dat hij heeft 
uitgegeven (van Rodney Graham en Jan 
Vercruysse, bijvoorbeeld, en recenter van 
Ana Torfs en Philippe Van Snick, aan wiens 
werk in 2019 ook een Posture werd gewijd) 
varieert op dat van Marcel Broodthaers. 
Zijn praktijk is onzichtbaarder, en hoewel 
poëticaal coherenter, is de reeks qua vorm 
toch meer divers en disparaat.
N.D.: De boeken van Gevaert werken ook 
in de marge van het klassieke kunstboek, 
maar dan vanuit een andere traditie: het 
filosofische en het beeldende liggen dichter 
bij elkaar. Graham en Vercruysse omring-
den zich met een soort hermetische taal die 
meer gebruikelijk was in de jaren tachtig en 
negentig. Het gaf  de boeken een zekere aris-
tocratie en distantie, maar dan toch van-
uit een dienstbaarheid voor wat de kunste-
naar voor ogen had. Op dat vlak hebben we 
ook veel respect voor de publicaties van Luc 
Derycke (MER.) en Roger Willems, Mark 
Manders en Marc Nagtzaam (ROMA), pio-
niers van het kunstboek in de Lage Landen.
C.V.G.: De publicaties van Gevaert zijn niet 
genummerd, die van MER. en ROMA wel.
N.D.: Het is makkelijker iets op te bouwen 
en meteen zichtbaar te maken als je elke 
editie van een nummer voorziet. Het creëert 
continuïteit en overzicht.
C.V.G.: De nummering installeert letterlijk 
een alternatieve chronologie: 42 nummers 
op tien jaar tijd. Waarom hebben jullie na 
een decennium besloten om een tweede 
reeks op te starten: Posture Pockets, naast 
Posture Editions?

K.D.: Een van de redenen is precies de veel-
vormigheid van Posture Editions: het feit 
dat ieder boek, ondertussen, haast steeds 
opnieuw vormgegeven moet worden. Met 
Posture Pockets willen we een reeks maken 
waarin zoveel mogelijk van tevoren vaststaat: 
het formaat, de papiersoort, de omvang…
C.V.G.: Hebben jullie het gevoel dat er met 
Posture Pockets andere dingen mogelijk 
worden?
N.D.: Het antwoord op die vraag heb ik voor-
bereid! Het idee van een pocket is natuurlijk 
dat je het boek in je jaszak kan stoppen – in 
the pocket. Een andere reden is dat we ons de 
vraag hebben gesteld: hoe kan je beelden-
de kunst laten lezen als een roman? Ik vind 
dat een spannend maar ook een enigszins 
absurd idee: dat je op de trein kan zitten en 
het werk van een beeldend kunstenaar tot je 
kan nemen alsof  je een roman van Nabokov 
of  Proust aan het lezen bent, om twee grote 
namen te noemen. Bovendien kan je op 
één treinrit het hele boek vijf  keer lezen; 
bij Nabokov of  Proust heb je dan hoogstens 
tien of  twintig pagina’s verwerkt.
C.V.G.: Het nulnummer van Posture Pockets, 
One way or another, biedt een terugblik op 
Posture Editions: één werk uit ieder num-
mer, samen met een fragment uit de tekst. 
Dat is helder, maar wat ik niet begrijp is wat 
er op de cover staat, zowel op de voor- als op 
de achterflap: ellipsvormige lijntekeningen 
met een zwarte schijf  in het centrum – twee 
amandelvormige ogen?
K.D.: Dat is een verwijzing naar Posture 
Editions.
N.D.: Voor het nulnummer van Posture 
Pockets hebben we de ogen niet verscholen 
achter het boek, maar op de cover afgedrukt 
– alsof  de ogen van de lezer door het boek 
heen priemen, en naar links of  rechts kij-
ken. Het symboliseert ook een open blik, een 
openstaan voor verschillende perspectieven 
en vormen van kunst.
C.V.G.: Zijn de komende nummers in voor-
bereiding?
N.D.: We hebben een achttal ideeën klaar, 
maar nog niemand is gecontacteerd.
S.S.: Ik vermoed dat het ook in dit geval 
zoals bij Posture Editions zal gaan: dat het 
nulnummer, en de presentatie, de volgende 
nummers mee veroorzaakt.
K.D.: Er zijn grafische ideeën: het zou kun-
nen dat de afbeeldingen in elk nummer 
zwart-wit worden gedrukt, en ook meer met 
de tekst verweven worden, en dus niet zoals 
in Posture Editions apart worden opgeno-
men, vooraan of  achteraan.
N.D.: Ik kan me zelfs voorstellen dat we een 
tekst uitgeven – bijvoorbeeld het roman-
debuut van Koen Brams – die zo beeldend 
werkt dat het resultaat als beeldend kunst-
werk te beschouwen valt.

Aan de oorsprong van dit gesprek ligt de 
boekpresentatie van One way or another op 
6 november 2021 in het S.M.A.K. in Gent. 
De gelijknamige tentoonstelling liep van  
30 oktober tot 28 november 2021.

One way or another – 10 jaar Posture Editions, S.M.A.K., Gent, 2021, foto Dirk Pauwels
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1.
Ik heb me niet bewust losgemaakt. Het was de 
druk van de NieuwZeelandse maatschappij die 
zo ondraaglijk werd, dat ik als kunstenaar geen 
andere keuze had dan tegen elke prijs voor de 
vrijheid te kiezen. En toen ik eenmaal de smaak 
te pakken had van die vrijheid – tegen elke prijs 
– merkte ik dat ik op een interessante, avon
tuurlijke en leerrijke tocht was aanbeland – een 
ontdekkingsreis, zo je wilt.1

Theo Schoon (1915-1985) is het school-
voorbeeld van een kunstenaar die het deko-
loniserende heden met zijn aanwezigheid 
opschrikt – als geest uit het verleden. Zijn 
verhaal is dat van iemand die solitair leef-
de in een zelfverkozen ballingschap. Hij was 
een schilder, een fotograaf, een beeldhou-
wer en een kalebasbewerker, die net zo mak-
kelijk wisselde van medium als van materi-
aal. Hij was een belangrijke modernistische 
fotograaf, een beoefenaar van klassieke 
Javaanse dans, een openlijk homoseksuele 
man, een bohemien, een pacifist en een zeer 
omstreden figuur in de geschiedenis van de 
moderne kunst in Nieuw-Zeeland. Hij stond 
voor radicaal nieuwe ideeën over wat het 
betekende om Nieuw-Zeelandse kunstenaar 
te zijn, en hij joeg zijn artistieke obsessies en 
vrijheid na ten koste van alles.
 Hoe deze polemische Europeaan, in 
exil in Nieuw-Zeeland, zo’n centrale rol 
kon spelen binnen de naoorlogse Nieuw-
Zeelandse kunst is een verhaal op zich.2 
Hoewel een handvol geestverwante intel-
lectuelen en kunstenaars bekend waren 
met Maorikunst, springt Schoon erbovenuit 
door zijn gebruik van die kunst. Voor hem 
was ze een cultureel én artistiek idioom, 
voorbij de grenzen van het formalisme. Om 
die reden blijft hij controversieel. Schoon 
is een criticus van het kolonialisme, maar 
kan zich niet losmaken van een koloniaal 
wereldbeeld. 

2.
Doordat ik in Indië geboren werd, heb ik 
Oosterse kunst in mijn bloed.3

Theo Schoon brengt zijn kindertijd door in 
het regentschap Kebumen op Midden-Java, 
en gaat daar naar school met de kinderen 
van de Javaanse adel en de koloniale elite 
(zijn vader is koloniaal ambtenaar). Java 
zal hem bijblijven als een plek waar alles 
mooier en groter is. De bevoorrechte jongen 
wordt er onderwezen in klassieke Javaanse 
dans. Maar deze latere idealisering gaat 
samen met gevoelens van vervreemding – 
vooral ten opzichte van het rigide en wei-
nig verbeeldingsrijke Nederlandse gezin 
waarvan hij deel uitmaakt. Het leidt tot een 
gevoel van ontheemding, samen met het 
kosmopolitisme een terugkerend thema in 
Schoons leven.
 De sentimentele band met Java wordt 
doorbroken als hij als twaalfjarige terug-
gestuurd wordt naar Nederland, voor een 
‘goede’ opleiding. In zijn zogeheten vader-
land maakt hij opeens deel uit van een cultu-
rele minderheid. Het blijkt dat het kosmopo-
litisme, eigen aan de Nederlandse koloniale 
beschavingsmissie, niet van toepassing is 
op de eigen zonen die terugkomen uit de 
tropen. De ‘Indische’ Nederlanders wor-
den als anders beschouwd, omdat ze emo-
tioneel met ‘de Oost’ verbonden zijn. Sinds 
de publicatie van Multatuli’s Max Havelaar, 
in 1860, is men in Nederland steeds scepti-
scher geworden over de koloniale onderne-
ming (en de kosten ervan). Schoon ervaart 
in ieder geval dat hij anders is: het klimaat, 
het eten, het onderwijs, de manier waarop 
mensen zich gedragen, het verschilt danig 
van wat hij op Java gewend is. De uitstap 
naar het Nederlands onderwijs, bedoeld om 
hem te laten zien wat het Nederlanderschap 
‘oplevert’, veroorzaakt vooral – en opnieuw 
– gevoelens van vervreemding.
 In de jaren dertig gaat Schoon studeren 
aan de Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen in Rotterdam. 

Hij ontwikkelt een belangstelling voor 
kunst uit Afrika en de Pacific. In 1938 zegt 
hij, terugkijkend op die periode: ‘Dat was 
het begin van mijn passie voor de oudste 
kunst van de mens, en voor de allernieuw-
ste kunst. Ik wilde niet langer een moderne 
westerse schilder worden, maar een nieuwe 
soort, iemand die zich ‘thuis’ voelde binnen 
de kunst van de mensheid, zowel wat betreft 
de enorme diversiteit van het strikt forme-
le idioom, als ook vanwege het sterke gevoel 
voor structuur en vorm.’4

 Dit verlangen om een nieuw soort kun-
stenaar te worden, thuis in zowel het primi-
tivisme als het modernisme, leidt ertoe dat 
hij het traditionele en in zijn ogen eenzijdige 
beaux-artscurriculum van de Rotterdamse 
academie terzijde schuift. De school heeft 
geen oog voor het vernuft van zogeheten 
‘primitieve’ kunst en cultuur, en evenmin 
voor plaatselijke avant-gardebewegingen 
als De Stijl. Het surrealisme en de abstrac-
tie, waarin een modieus soort primitivis-
me wordt opgenomen, zullen de westerse 
kunsttraditie veranderen, maar de impact is 
nog beperkt binnen Europa. Er zijn etnogra-
fische en archeologische musea, en natuur-
lijk boeken, maar die leveren hooguit secun-
daire ervaringen op. Schoon was ervan 
overtuigd dat de nieuwe soort kunstenaar 
drie ontwikkelingen aan de borst moest 
drukken. Ten eerste het stedelijke moder-
nisme à la Bauhaus en De Stijl, ten tweede 
‘primitieve’ kunsten en culturen, zoals die 
worden aangetroffen in excentrische gebie-
den, en ten derde een communautair ide-
aal dat kunst hecht verbindt met het leven, 
voor hem een levende herinnering aan zijn 
jongste jaren op Java.
 Schoon heeft een rusteloze, solitai-
re natuur, om verschillende redenen: op 
Java behoorde hij tot een culturele min-
derheid, en hij nam er afstand van de 
Hollandse bekrompenheid van zijn ouders; 
in Nederland werd hij als ‘Indisch’, en als 

kunstenaar en homoseksueel, met een 
schuin oog bekeken. Het latere solitaire 
bestaan van Schoon komt voort uit deze 
structuur, die ten grondslag ligt aan zowel 
zijn kunst als sociabiliteit. Schoon is geen 
eenzame, romantische figuur of  een anti-
held. Alleen zijn is het fundament van zijn 
kunst. Heimwee leidt hem in 1935 terug 
naar Java.

3.
Ik smachtte altijd naar de rijkdom van het leven 
in dat ‘achterlijke’ Indonesië, waar het leven 
een fascinerend spektakel is van kostuums en 
markten vol vreemde en gevarieerde spullen, en 
waar artistieke invloeden in elk dorp te merken 
zijn… Ik heb nooit van Europa gehouden, en ik 
was daar verre van gelukkig tijdens mijn eerste 
jaren aan de kunstacademie.5

Zijn opleiding in Nederland leerde Schoon 
wat hij niet wilde worden; zijn onderdom-
peling in het ‘hemelse’ Bali liet hem zien 
wat hij zou kunnen worden. Als een kind 
van het Nederlandse kolonialisme was dat 
Balinese ‘paradijs’ een gegeven. In Schoons 
optiek was het zowel een volwassen versie 
van zijn geliefde jeugd in de tropen als een 
bestaand communautair ideaal waar kunst 
en leven samenvloeiden, ver verwijderd 
van de beklemmende eenzaamheid die hij 
in Rotterdam ervaren had. De jaren die hij 
op Java en Bali doorbracht, vanaf  1935 tot 
zijn vertrek naar Nieuw-Zeeland in 1939, 
vormden een periode waarin hij nieuwe 
manieren om kunst te maken ontdekte en 
zich eigen maakte.
 Op Bali leerde hij de bekendste Europese 
kunstenaar kennen die in de jaren der-
tig in toenmalig Nederlands-Indië woon-
de, namelijk Walter Spies, een twintig jaar 
oudere Duitse Rus die ginds al acht jaar 
verbleef. Spies was een betoverende per-
soonlijkheid: een combinatie van fysieke 

schoonheid, charisma, intelligentie en gast-
vrijheid, bovendien gezegend met een diepe 
kennis van Bali en zijn bevolking, en open-
lijk homoseksueel – in alles het tegendeel 
van het Europese traditionalisme waarin 
Schoon was geschoold.6 Spies’ schilderij-
en waren in weinig te vergelijken met wat 
Schoon kende: zijn doeken laten taferelen 
zien van het Balinese landleven, uitgevoerd 
met de technieken van de oude meesters uit 
de Europese schilderkunst. Ze zijn figuratief  
qua vorm, maar metafysisch qua inhoud: 
ze verleggen de horizon door volkskunst 
te combineren met Russisch magisch-rea-
lisme. Vaak maken ze gebruik van het ver-
stoorde perspectief  dat je aantreft bij het 
Duitse expressionisme.7

 Spies was uniek vergeleken met de wes-
terse kunstenaars in Indonesië wat betreft 
zijn adoptie van het ‘primitieve’. Hij leefde te 
midden van de lokale bevolking, hield zich 
niet aan de koloniale hiërarchieën en had 
homoseksuele, volgens sommigen pedosek-
suele verhoudingen. In de omgeving van 
Ubud had hij een kunstkampong die meer-
dere functies vervulde: een genereuze plek 
waar een combinatie van schilderkunst, 
muziekoptredens en culinaire genoegens 
een beau monde aantrok van toerist-arties-
ten, muzikanten, beroemde acteurs (onder 
wie Charlie Chaplin), renteniers, dansers, 
choreografen en antropologen (onder wie 
Margaret Mead en Gregory Bateson). Mead 
schrijft dat Spies ‘een haast perfecte verhou-
ding heeft gevonden tot het eiland, zijn volk 
en zijn tradities’.8 Spies is een beroemdheid 
op Bali, en net als Schoon is hij ontsnapt 
aan de rigide Noord-Europese cultuur, en 
bekeerd tot het exotisme. Schoons vlucht en 
toenadering tot Spies heeft wel wat weg van 
een oedipale beweging: hij wil zich losma-
ken van zijn vader, over wie hij spreekt als 
‘de gevangenisdirecteur’.
 Schoons ideeën over zijn eigen vorm van 
modernisme in Nieuw-Zeeland hebben hun 
oorsprong in precies deze periode. De kring 
rond Spies ondergaat en onderzoekt gretig 
wat ze vol bewondering de ‘bovenaardse 
magie’ van Bali noemen. Ze zijn vertegen-
woordigers van een gecultiveerd kosmopo-
litisme, toeristen die weliswaar opgaan in 
de lokale cultuur, maar van wie de hou-
ding uiteindelijk in het verlengde ligt van 
het Nederlandse beleid van ‘balisering’, de 
notie dat Balie een groot openluchtmuseum 
is: ‘Een museum van de Hindoe-Javaanse 
cultuur […]. Hoewel de Nederlanders geen 
duidelijk beeld hadden van hoe Bali er in 
werkelijkheid uitzag, wisten ze in ieder 
geval zeker hoe het eruit zou moeten zien.’9 
Ondanks hun experimenteerlust zijn voor 
Spies en diens entourage de noties bescher-
ming en zuiverheid leidend; ze willen de 
Balinese cultuur vrijwaren van de destruc-
tieve krachten van de moderniteit, zoals 
‘ongepast’ toerisme, technologie of  moder-
ne kunst. Opmerkelijk genoeg strekt die 
beschermende huls zich niet uit tot Spies en 
Schoon cum suis.
 Beide kunstenaars delen waarschijnlijk 
een (vaak onuitgesproken) kunstbegrip dat 
ten diepste paternalistisch is. Er wordt een 
expliciete scheiding aangebracht tussen het 
experimentalisme van de Europese kunst 
van die tijd, en het traditionalisme van de 
‘primitieve’ kunst(nijverheid). Dat impli-
ceert een onderscheid tussen de vrijheid om 
te experimenteren, weggelegd voor onder-
nemende, westerse kunstenaars, en de eeu-
wige waarheden van de Balinese traditie, 
die dienen te worden beschermd en gecon-
serveerd. Maar kunst heeft de neiging tus-
sen de schotten door te sijpelen. Schoon, die 
wat dit betreft de beschrijving van Mead zou 
bevestigen, benadrukt dat op Bali de hoog-
staande artistieke vaardigheden tot uiting 
komen in de vele dagelijkse taken die door 
feitelijk iedereen werden beoefend. Kunst is 
niet een predicaat voorbehouden aan arte-
facten in Europese musea; op Bali is ieder-
een een kunstenaar en kunst strekt zich uit 
tot voorbij de Vorm. Op deze wonderlijke 
plek worden kunst als experiment en leven 
één.
 Net als Midden-Java laat het Bali halfweg 
de jaren dertig een diepgaande en blijven-
de indruk op Schoon achter. Hij is gefasci-

Theo Schoon als Javaanse danser, Art in New Zealand, 1944, foto Spencer Digby Studios, 1943, Ronald D. Woolf  
Collection, Museum of  New Zealand Te Papa Tongarewa
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neerd door patronen: van de terrasbouw, de 
subtiele, veranderende, alledaagse ritmes 
van het leven, begeleid door de gamelan, 
het rijke gekostumeerde traditionele theater 
en de dans, en de gracieuze manier waarop 
gewone mensen zich voortbewegen; op een 
miraculeuze manier zijn ze een voortzetting 
van de afbeeldingen op de oude friezen van 
de tempels – gebouwen die barsten van de 
ornamenten. Het zijn gebouwen als uit een 
droom. Schoon hoort ’s nachts de geluiden 
waarmee hij opgroeide, de muziek van zijn 
jeugd.

4.
Ik genoot altijd van de verbazing van 
Indonesiërs voor Europeanen en vice versa. 
Maar het was heerlijk om in twee verschil
lende werelden tegelijk te leven. Als ik in mijn 
brieven wat merkwaardig klink, dan komt het 
doordat het me diepgaand beïnvloed heeft. Ik 
heb een dubbele blik.10

In 1939 emigreert Schoon als gevolg van de 
oorlogsdreiging met zijn ouders vanuit Java 
naar Nieuw-Zeeland, een voormalige Britse 
kolonie, in 1840 gesticht door een verdrag 
met de Maoribevolking, en in 1907 onaf-
hankelijk geworden. Daar wordt Schoon 
volwassen als kunstenaar, en schippert tus-
sen de Nederlandse en de Britse koloniale 
omgang met kunst en het Andere. Schoons 
identiteit als solitaire kunstenaar komt – 
zoals gezegd – voort uit zijn streven naar 
anders zijn, waar hij al in verschillende talen, 
culturen en continenten ervaring mee heeft 
opgedaan. Veel sterker dan voorheen identi-
ficeert hij zich met outsiderkunstenaars en 
intellectuelen. Hij legt contact met de loka-
le avant-garde, de schilders Gordon Walters 
en Rita Angus. Zijn surrealistische en haast 
erotische foto’s van de fallisch ogende rot-
sen op het strand bij Waikanae zijn volstrekt 
anders van stijl en inhoud dan zijn schilde-
rijen van Javaanse dansers en concubines.
 Al gauw na zijn aankomst presenteert 
Schoon zich in een reeks performances van 
de klassieke Javaanse dans, volledig opge-
maakt en in de traditionele kledij. In het 
conservatieve Nieuw-Zeeland van de jaren 
veertig is dat beslist een verbreding van 
de bestaande artistieke uitdrukkingsvor-
men. Het publiek is oftewel verontwaar-
digd of  verrukt; de ‘confrontatie’ met deze 
gracieuze, beeldschone en schaars geklede 
jongeman moet in ieder geval opwindend 
zijn geweest: de jonge Theo Schoon – een 
bekwame danser – was een verschijning. 
Hij slaagde erin een unieke artistieke iden-
titeit te creëren op grond van een authen-
tiek beleefd transculturalisme. Een studiofo-
to getiteld The Javanese Dancer heeft Schoons 
weelderige, exotische verschijning vastge-
legd, en maakt het effect van die instinctief  
aangenomen rol op een haast unheimische 
manier tastbaar. Hij wekt de indruk van een 
‘Eeuwige Danser’ wiens lichaam als rekwi-
siet functioneert op een goed verlicht podi-
um, in een gefixeerde pose met glinsterende 
kledij: ‘Mooi en exotisch, met zijn ontblote 
borst, zijn ogen en gezicht zwaar gemaquil-
leerd, met een sierlijke hoofdtooi, en prach-
tige stoffen die zijn heupen omhullen en tot 

de grond reiken.’11 Het fotoportret is een 
visuele echo van films uit de jaren twin-
tig en dertig waarin de bekoring van verre 
landen werd opgeroepen voor hen die niet 
bemiddeld genoeg waren om te reizen; 
zulke films verplaatsten destijds ‘actuele’ 
spanningen met betrekking tot gender, ras 
en sociale verhoudingen naar de ‘veilige’ 
omgeving van afgelegen landstreken in de 
Zuidzee, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. 
Zo vertelt Friedrich Murnaus film Tabu: 
Story of  the South Seas (1931) aangrijpende, 
zij het weinig waarheidsgetrouwe verhalen 
over een aanlokkelijk Eden in de Pacific. Het 
portret van Schoon speelde in op de hon-
ger naar dit soort oriëntalistisch massaver-
maak uit Hollywood.
 De foto werd in 1944 gepubliceerd in 
Art in New Zealand, naast Schoons mani-
fest ‘Oriental Dancing and Trance’. De tekst 
wordt onderbouwd met observaties uit het 
etnografische werk van Mead en Bateson, 
onder meer in de film Trance and Dance in 
Bali (1936-1939). Schoon heeft met deze 
presentatie twee aanvullende doelen voor 
ogen: het publiek onderwijzen over een 
hoogontwikkelde buitenlandse cultuur, en 
zichzelf  in de lokale kunstscene neerzet-
ten als een exotische Ander. De tekst drukt 
in een abstracte, transcendentale taal uni-
versele intuïties uit, en is, net als Kirchners 
‘Glaubensbekenntnis eines Malers’, geen 
typisch kunstmanifest. Dans, aldus Schoon, 
is een manier om in contact te treden met 
een basale artistieke voedingsbodem, een 
elementair gevoel dat verscholen ligt achter 
de normale waarneming, en ondergeschikt 
wordt gemaakt aan gebruikelijke of  klassie-
ke manieren van kijken. Trance biedt een 
manier om je te verbinden met ‘de gehei-
men van het leven en het universum, de 
betekenis van je bestaan’. Javaanse dans is 
daarbij deel van een groter, creatief  conti-
nuüm van de mensheid, waarbij ook dich-
ters en schilders horen – kunstenaars die 
diepere spirituele wetten gehoorzamen dan 
de wetten die aan de Academie onderwe-
zen worden. Hier werkt Schoon in de geest 
van de kunstenaar-als-danser in het werk 
van Kirchner, Mondriaan, Hausmann en 
Schlemmer.
 Een artistieke en persoonlijke doorbraak 
vindt plaats wanneer Schoon naar de omge-
ving van Timaru reist, aan de oostkust van 
het Zuidereiland, en voor het eerst in de grot-
ten en ravijnen de rotstekeningen van de 
Maori ziet. Het laat een diepe indruk achter, 
zowel de tekeningen als de afgelegen loca-
ties. In 1946 benadert hij het Canterbury 
Museum, en ontmoet etnoloog Roger Duff, 
waarna hij de officiële opdracht krijgt de 
rots tekeningen bij Waitaki Gorge te kopiëren 
voor het museumarchief. Hij maakt studies, 
overtrekken, foto’s en geschilderde schet-
sen van de eeuwenoude tekeningen van vis-
sen, vogels (inclusief  de uitgestorven Moa), 
insecten, mensen en abstracte patronen, 
op het rotsoppervlak aangebracht met rode 
en zwarte pigmenten. Het gaat hier, schrijft 
Schoon in 1947, om ‘de oudste kunstgalerie 
van Nieuw-Zeeland’.
 De rotstekeningen verbonden drie fascina-
ties van Schoon. Ten eerste is de rotskunst 
van de Maori een onafhankelijk bewijs voor 

een transcendentale, abstracte taal van 
vorm en kleur waarmee complexe intuïties 
worden uitgedrukt, ‘een kunst van de mens-
heid’, het onderwerp van Paul Klees experi-
menten aan het Bauhaus. Ten tweede is ze 
het product van een maatschappij waarin 
kunst en leven samengaan, een communau-
taire vorm, zoals hij die eerder meemaakte 
op Java en in de kampong van Spies. Ten 
derde wordt de kracht van de kunstenaar als 
ziener duidelijk – hierin toont zich de geest 
van maatschappij en natuur. De tragedie 
voor de moderne kunstenaar, zoals Schoon 
en Klee dat zagen, is juist het gebrek aan 
zo’n gemeenschap. En het was een formida-
bele ‘ontdekking’. De rotstekeningen waren 
nauwelijks bekend onder archeologen of  
antropologen, stelt biograaf  Skinner, en 
door kunstenaars werden ze genegeerd of  
over het hoofd gezien. ‘Schoon kende uit 
eerste hand de gretigheid waarmee kunst-
studenten in Europa in de vroege jaren der-
tig op zoek gingen naar boeken over kunst 
uit Afrika en de Pacific.’[12] De tekeningen 
boden hem de perfecte stof  om verder uit te 
werken.
 Net als Klee, die universeel modernisme 
wilde definiëren, is Schoon op zoek naar 
een manier om het per definitie onzichtba-
re – dat slechts blijkt uit de effecten op de 
toeschouwer – op te roepen en aanwezig te 
stellen. Dat ‘onzichtbare’ treft hij aan op de 
rots tekeningen van de Maori, die zich als het 
ware een weg banen tot in het heden. Hij 
betreedt een wereld van indrukken voorbij 
het rijk van woorden en namen. Eenzelfde 
contact met het continuüm van creativiteit 
komt tot stand bij (Javaanse) dans en in poë-
zie. De geheimen van het leven en zelfs het 
universum worden onthuld in een gedis-
ciplineerde ascese die, aldus Schoon, per-
ceptuele of  mentale vooroordelen omzeilt. 
Schoon zal langere periodes, verspreid over 
meerdere jaren, doorbrengen met het docu-
menteren van rotstekeningen in uiterst 
moeilijk toegankelijke gebieden. Hij trekt 
zich terug, bijna als een boeteling: ‘Ik leerde 
een heleboel, zowel in artistiek als spiritu-
eel opzicht, dat ik nergens anders had kun-
nen leren. Het heeft mijn karakter én mijn 
gevoel voor esthetiek gevormd door zo hele-
maal alleen met en in de natuur te leven 
gedurende al die jaren.’13

 Een dergelijke ascetische inleving is onge-
kend in Nieuw-Zeeland halfweg de twintig-
ste eeuw. Schoon ontdekt dat zijn artistieke 
perspectief  niet in vruchtbare aarde valt; 
als de toeschouwer niet bereid is op dezelf-
de manier de tekeningen te contempleren, 
blijven ze zinloos en ondoordringbaar. Dat 
wordt pijnlijk duidelijk als hij er niet in 
slaagt zijn werkgever Duff  te overtuigen 
van de artistieke waarde van de rotsteke-
ningen. Het wetenschappelijke raamwerk 
van Duff  stond een dergelijk begrip in de 
weg; hij stelde dat ‘deze beelden geen mys-
terieuze of  intentionele betekenis’ hadden, 
en in veel gevallen weinig artistieke verdien-

sten kenden; slechts een handvol tekenin-
gen had meer te bieden dan ‘de kunstzinni-
ge gaven van een Europese peuter’.14 Duffs 
opvatting volgt de esthetische norm van die 
tijd, en Schoons loopbaan wordt getekend 
door zijn steeds bitterder en bitser wordende 
pogingen om sceptici te overtuigen. Er zijn 
nauwelijks kunstenaars of  kunstbeschou-
wers die zijn overtuiging delen. Als hij zelf  
schilderijen exposeert die gebaseerd zijn op 
de rotstekeningen is hij steeds meer ont-
hutst over het ‘onvermogen van het publiek 
om de stelling te begrijpen die in zijn schil-
derijen wordt getoond’.15

 De witte koloniale cultuur van Nieuw-
Zeeland was nog niet bereid te accepteren 
dat de kunst van de Maori iets buitenge-
woons te bieden had. De outsider Schoon 
verzet zich daar fel tegen, maar niet in 
naam van de Maori en hun definitie van 
hun kunst. Integendeel: hij beschouwde 
deze kunst als een uitdrukking van uni-
versele creativiteit, te vergelijken met het 
Europese modernisme. Artistiek gezien was 
zijn probleem dat hij na zijn kennismaking 
met deze kunst steeds minder overtuigd 
raakte van zijn eigen, westerse cultuur. De 
spiritualiteit en visie van de Maori onder-
mijnden zijn geloof  in de Kerk van de wes-
terse kunst. De kunst van de Maori zet zijn 
normatieve kader op z’n kop, en brengt 
hem bij een nieuw soort niet-figuratieve 
avant-gardistische kunst die de natuur ‘niet 
nabootst’, om met Klee te spreken, maar een 
eigen wereld schept, een Zwischenwelt, waar 
het monstrueuze en het vormeloze hun plek 
hebben, als tekenen van het sublieme. 
 De vraag die Schoon met betrekking tot de 
kunst stelt verandert radicaal: ‘hoe maak ik 
een kunstwerk?’ wordt ‘wat is een ervaring 
of  gevoel eigen aan de kunst?’. Of  het nu 
de rotskunst van de Maori betreft, Balinese 
trance of  Klees experimenten met vorm en 
kleur – een kunstenaar gaat op zoek naar 
vormen om het sublieme Andere op te roe-
pen. Zichtbaar maken wat men ‘ziet’, voor-
bijgaan aan instituties (de academie, de 
kritiek) en aan de (goede) smaak, dat bete-
kent dat het belangrijk wordt een selecte 
groep van verwante collega-kunstenaars 
te vinden – en die niet van je te vervreem-
den. Schoons artistieke experiment bestaat 
uit een onophoudelijk ontwijken van een 
terugval in de traditie. Hij geeft weinig om 
geld, persoonlijke hygiëne, romantische 
verwikkelingen, en heeft niet het geduld of  
de behoefte om vriendschappen te onder-
houden of  een sociale kring op te bouwen. 
Schoon geeft hoog op over gelijkgestemde 
collega-kunstenaars – tot hij dat niet meer 
doet… Voortdurend wisselt hij van adres en 
hij ruilt de ene slecht betaalde, laaggekwali-
ficeerde baan in voor de andere.
 Als nachtwaker van het psychiatrische 
ziekenhuis Avendale komen hem in 1949 
de tekeningen van een schizofrene patiënt, 
Alfred Rolfe Grave Hattaway, onder ogen; 
hij beschouwt dit werk als een manifesta-

Theo Schoon, zonder titel (koru-paneel), rond 1959, Auckland, aangeworven in 1993 met de New Zealand 
Lottery Grants Board funds, Museum of  New Zealand Te Papa Tongarewa

Theo Schoon, zonder titel, rond 1963, aangeworven in 1988 in het kader van Special Projects in the Arts Fund, 
Museum of  New Zealand Te Papa Tongarewa
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tie van een surrealistische écriture automa-
tique en behoedt het voor de vergetelheid. 
De abstracte vormen van Hattaway én van 
de Maori verwerkt hij in zijn schilderijen. 
Jaren is hij bezig om kalebassen te kweken, 
en haast in zijn eentje blaast hij de weg-
kwijnende Maoritraditie van het kalebas-
kerven nieuw leven in; onvoorstelbaar veel 
tijd steekt hij in onderzoek naar de techniek 
om jade te bewerken, en maakt er kleine 
modernistische voorwerpen van die op bij-
val kunnen rekenen van het Maoripubliek 
– hij schrijft ook een baanbrekend boek over 
jade. Hij werkt aan een verzameling van uit-
zonderlijke zwart-witfoto’s van alles wat hij 
maakt, en van natuurfenomenen zoals de 
geothermische activiteit rondom Rotorua.
 Al zijn onderzoek culmineert in het 
gebruik van Maorivormen in zijn werk. Hij 
herkent het gebruik van patronen in tradi-
tionele kunstvormen en de natuur. ‘Om die 
kunstvormen te kunnen beoefenen moest je 
met die patronen werken en daaruit vloei-
de het vermogen om te innoveren voort. 
Dat was de sleutel tot het meesterschap.’16 
Schoon beschouwt het als een ‘initiatie’, en 
ziet zichzelf  als een gezel die leert van een 
meester. Dat sterkt hem in zijn pogingen 
om bijvoorbeeld het kalebaskerven te doen 
herleven, maar hij raakt steeds meer gefrus-
treerd als zijn pogingen om te werken met 
Maori-erfgoed geen weerklank vinden bin-
nen de hedendaagse kunst. Zijn avant-gar-
disme maakt het mogelijk dat hij – op zijn 
manier – opgaat in de kunst van de Maori, 
maar verhindert dat hij reflecteert op zijn 
positie als outsider met betrekking tot loka-
le normen, voortkomend uit een kolonia-
le structuur en wereldbeschouwing. Zijn 
solipsisme heeft nadelen: hij wordt ongedul-
dig en rigide.

5.
Wat is Maorikunst? Is dat kunst die gedoemd 
is in een Pakeha raamwerk?

Schoon is een pionier in meerdere bete-
kenissen van dat woord, een echte outsi-
der en paradoxaal genoeg gehecht aan ver-
vreemding. In 1982 schreef  hij: ‘Wat is 
Maorikunst? Is dat kunst die gedoemd is 
in een Pakeha [wit Nieuw-Zeelands] raam-
werk? Is er iets in die kunst dat gebruikt kan 
worden, voor een voortgezette identiteit in 
een nieuwe, moderne wereld? Zo ja, hoe kan 
dat worden toegepast?’17

 Deze vragen doen er veertig jaar later nog 
steeds toe, en we kunnen Schoons antwoor-
den op drie manieren reconstrueren: ten 
eerste ziet hij Maorikunst als actieve kracht 
– een ‘tactisch primitivisme’ – om de cultu-
rele hegemonie van de Angelsaksische tra-
ditie te doorbreken. Hij gelooft, ten twee-
de, dat een avant-gardistische versmelting 
van Maori- en Europese kunst daadwerke-

lijk vernieuwing van de kunst in Nieuw-
Zeeland zal veroorzaken. Niet in de vorm 
van antropologisch onderzoek naar ‘ver-
dwijnende samenlevingen’, maar als een 
ambitieus samengaan, om zo de traditie 
nieuw leven in te blazen binnen de heden-
daagse kunst. Schoon was van mening 
dat de kwaliteit van Maorikunst bedreigd 
werd door sluipend verval. De Maori zijn 
gedemoraliseerd, schrijft hij in 1983, ‘door 
een onwetende, provinciale, derivatieve 
en parasitaire Angelsaksische cultuur die 
authentieke creativiteit onmogelijk heeft 
gemaakt. Door deze vernietiging hebben 
ze geen waar geloof  of  visie meer. Ze zijn 
niet eens in staat om een begin te maken 
met het selecteren en sorteren van wat bin-
nen hun erfgoed nog van waarde is.’18 De 
aloude pracht is verzwakt tot holle vorm. 
Hij was bekend met dit fenomeen; dezelfde 
verontrustende dynamiek vond plaats op 
Java en Bali, waar een holistische manier 
van leven vervangen werd door een ‘spi-
ritueel en materieel allegaartje’. Het leidt 
ertoe dat Schoon de houding aanneemt 
van een verlicht protectionist ten opzichte 
van Maorikunst, erop gericht haar (veron-
derstelde) puurheid en kracht te bescher-
men. Hij gelooft dat hij voor deze positie 
de juiste papieren bezit: hij is een buiten-
staander in Nieuw-Zeeland met diepgaande 
kennis van de Maoricultuur, hij heeft zich 
de Maoritechnieken eigen gemaakt, en hij 
beschikt over een modernistisch-filosofisch 
perspectief. Daardoor denkt hij te kunnen 
uitmaken welke Maorikunst kwaliteit heeft, 
en welke niet.
 Het zal niet verbazen dat Schoons werk 
in Nieuw-Zeeland gemengde gevoelens 
oproept. Vergelijkbare kunstenaars en gene-

ratiegenoten zoals Gordon Walters en Colin 
McCahon verwierven grotere faam en zijn 
minder omstreden. Schoons oeuvre wekt 
verbazing en afkeer. Naar aanleiding van 
Damian Skinners zorgvuldige en uitgebrei-
de biografie stelde Laurence Simmons dat 
de kunstenaar vaak een ‘polariserende per-
soonlijkheid’ is genoemd, of  gewoon een 
‘total asshole’, en dat zijn biograaf  niet te 
benijden viel; de vraag zou zijn of  de kunst 
van Schoon uit de schaduw kan treden van 
zijn racisme, antisemitisme en misogynie. 19 
Die vraag werd negatief  beantwoord tijdens 
SplitLevel Viewfinder. Theo Schoon and New 
Zealand Art, in 2019 het grootste retrospec-
tief  van zijn werk in meer dan veertig jaar. 
Activisten lieten weten dat Schoons oeuv-
re niet ‘gevierd zou mogen worden in een 
ruimte voor hedendaagse kunst, waar geen 
plek is voor zijn opvattingen’.20 Het valt niet 
te ontkennen dat Schoon de vormen van 
Maori gebruikte, en zijn stellige uitspraken 
in vooral brieven pleiten niet altijd in zijn 
voordeel. De vraag blijft echter of  zijn werk 
vandaag nog iets te zeggen heeft. Heeft een 
op Java geboren Nederlandse immigrant 
het recht om in Nieuw-Zeeland Maorikunst 
voor zijn esthetische doeleinden te gebrui-
ken?
 Te onderzoeken valt hoe Schoon solidair 
trachtte te zijn met de slachtoffers van de 
Europese moderniteit, zonder zijn Europese 
wortels te verloochenen. In Nieuw-Zeeland 
voelde hij zich opgesloten in een extraterri-
toriaal limbo. Hij verkreeg voet aan de grond 
door zich te identificeren met gemarginali-
seerde en idiosyncratische kunstenaars en 
makers, die door historische of  persoonlijke 
catastrofes waren geknakt. In zijn werk gaat 
hij tot het uiterste om artefacten te recon-
strueren die anders verloren zouden zijn 
gegaan. En dat is geen eenduidig verhaal 
van heilzame redding, omdat het om een 
kunst gaat die zich, metaforisch gesproken, 
andere stemmen eigen maakt. Niettemin 
heeft dit eigen maken een vreemdsoortige 
authenticiteit. Het oeuvre van Schoon ver-
wijst niet naar de werkelijkheid, maar naar 
de niet te dichten kloof  tussen de uitingen 
van mensen uit verschillende tijdsperio-
den en culturen. Dat is des te aangrijpen-
der omdat Schoon die kloof  trachtte te over-
bruggen met zichzelf  als inzet.
 Het cancelen van zijn werk leidt tot vali-
de kennis noch inleving, tot kritiek noch 
verzoening. Wel wordt de actualiteit met 
meer oppervlakkig rumoer opgezadeld. De 
oproep Schoon niet tentoon te stellen gaat 
uit van een logica van besmetting, van 
het gevaar dat het heden wordt aangesto-
ken door het bederf. Wie de geest van Theo 
Schoon uit de weg gaat, loopt het risico dat 
hij blijft spoken, en mist de longue durée van 
verhalen over exil, ontheemding, gedwon-
gen migratie en verloren tradities. Zo gaat 
een complex narratief  verloren. Schoon 
houdt de kunst in Nieuw-Zeeland een spie-
gel voor; wie de spiegel de rug toe keert, ziet 
niets meer.
 Bovendien gaat zijn werk niet over toe-ei-
gening in de postmoderne zin van het 
woord. Hij gebruikt de Maoricultuur, maar 
ook Javaanse en Balinese cultuur, alleen in 
zover ze ‘sterke’ culturele vormen zijn. Die 
sterkte van Maorikunst was voor hem hét 
antwoord op het troosteloze, zwakke per-
spectief  van de Europese moderniteit. Zijn 
eigen exil en ontheemding stellen hem in 
staat te beseffen dat het erfgoed van de 
Maori verwaarloosd wordt. Een eigentijdse 
samensmelting met Maorikunst zou in zijn 
ogen een uitweg bieden, en de hedendaagse 
kunst met een hoger artistiek doel opladen.
 Ten slotte is er de mysterieuze energie die 
Schoon met zich meebrengt. Ex negativo wil 
hij zich losmaken van familiale en etnische 
banden: ‘Ik heb nooit van Europa gehou-
den.’ Ex positivo wil hij belangrijk werk 
verrichten, vanuit een diep respect voor 
hybride tradities. Schoon past niet in de 
bestaande hokjes. Op hoogsteigen manier 
maakt hij deel uit van beide zijden van de 
koloniale dominantie: hij wordt gezien als 
deel van de koloniale macht, maar zelf  ziet 
hij zich als beschermer en vernieuwer van 
aloude kunstvormen. 
 Schoon leek in staat op te gaan in zowel 
Balinese als Maoricultuur, los van hegemo-
niale (Europese) structuren en instituten 
waarbinnen die culturen ‘mochten’ voort-
bestaan, en die hun eigen beelden van ‘Bali, 
‘Maori’ en ook ‘Theo Schoon’ voortbrach-
ten. Het kan niet anders dan dat een dui-
zelingwekkende afgrond van contradicties 
ontstaat wanneer je afwijst wat je van huis 

uit ‘bent’, terwijl je opgaat in wat je van 
nature ‘niet bent’. Die combinatie volhou-
den, goed wetende dat de tegenstellingen 
niet te verzoenen zijn, leidt tot een solipsis-
tische cul-de-sac. Schoons leven werd gete-
kend door eenzaamheid: hij viel steeds meer 
samen met zijn teruggetrokken bestaan, ten 
bate van kunst en van het hoogontwikkelde 
gevoel anders te zijn. Dat is het onvermijde-
lijke gevolg wanneer een kunstenaar door 
zijn visie, coherentie en integriteit niet in 
staat blijkt een Thuis te vinden. 
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FRANK VANDE VEIRE

La volupté unique et suprême de l’amour gît 
dans la certitude de faire le mal.
 Charles Baudelaire

La honte d’être un homme, y atil une  
meilleure raison d’écrire?
 Gilles Deleuze

‘Ik denk dat heel dat zondebesef  uitgevon-
den is om mensen niet te laten genieten van 
de geneugten van het leven,’ stelde in 2010 
de destijds tweeëntwintigjarige (porno)
actrice en auteur Sasha Grey. Misschien is 
dit het oermodel van de complottheorie: ooit 
zijn enkele bebaarde, machtige, boosaardige 
patriarchen in conclaaf  samengekomen om 
het levensgenot van zoveel mogelijk men-
sen te vergiftigen, niet zomaar door bepaal-
de seksuele praktijken van buitenaf  te ver-
bieden en indien nodig te bestraffen, maar 
door tot dan toe onschuldige, spontaan 
genietende geesten en lichamen te injec-
teren met schaamtegevoel en schuldbesef, 
met de bedoeling dat dit schaamte-schuld-
complex mensen tot in de eeuwen der eeu-
wen zou blijven achtervolgen.  
 De idee is dus: de hele geheimdoenerij 
rond seks, het massieve antropologische 
gegeven dat seksualiteit in elke samenle-
ving die we kennen omgeven is met ver-
boden en taboes, dat het seksuele verkeer 
overal gebonden is aan regels, is geen fun-
damenteel menselijk gegeven, maar berust 
op een jammerlijke, historisch situeerba-
re oervergissing. Het pendant hiervan is 
uiteraard de projectie van seksuele para-
dijzen op verre tijden en streken: zwoele 
Arabische nachten, heerlijke seksexploten 
in de hindoeïstische Kamasutra, lustpa-
radijzen in taoïstisch China, onbevan-
gen seks bij door het Westen onaangetas-
te Afrikaanse of  Indiaanse stammen of  bij 
vreedzame volkeren op eilanden in de Stille 
Zuidzee (het ‘Gauguin-fantasma’), de nuch-
tere en ongedwongen omgang met seks in 
het oude Griekenland… De moderne mens, 
die zich gevangen voelt in het keurslijf  van 
gedragsregels die de geïndustrialiseerde en 
gebureaucratiseerde wereld hem oplegt, 
fantaseert zich een totaal probleemloze, 
‘heidense’ omgang met seks, een fantasie 
die graag werd gecultiveerd door de artis-
tiek-literaire avant-garde en naïeve freu-
domarxisten. Maar als seks in wezen een 
natuurlijke behoefte is zoals eten en slapen, 
hoe kan het dan dat miljarden mensen zich 
met betrekking tot de bevrediging van die 
behoefte een gevoel van schaamte hebben 
laten aanpraten dat – om een voorbeeld te 
noemen – maakt dat ze niet zomaar seks 
hebben in aanwezigheid van derden? 
 Pornografie, dat wil zeggen beschrijvingen 
en afbeeldingen van seksuele handelingen, 
was lang een zaak van geheime kabinetten 
van ‘decadente’ rijkaards. Dat geheimzin-
nig gedoe suggereerde dat het om een ver-
boden domein ging. De moderne massame-
dia, en uiteindelijk het internet, hebben elke 
drempel weggehaald. Bewegende beelden 
van copulerende mensen zijn nu voor zowat 
iedereen gratis beschikbaar. De (tele-)tech-
nologie heeft beelden van seks ‘bevrijd’ van 
de aura van het verbodene, van het ‘pikan-
te’ of  ‘ondeugende’, waarbij de paradox is 
dat de bemiddeling door technologie seks 
lijkt te hebben genaturaliseerd. Want ach-
ter de miljoenen pornografische beelden en 
filmpjes waar iedereen met enkele drukken 
op de knop toegang toe krijgt, schuilt wel 
degelijk een boodschap, namelijk dat seks 
iets natuurlijks is, en dus iets waarmee niets 
mis kan zijn, iets waarmee in elk geval geen 
schaamte, gêne, schuld, angst of  welk soort 
negatieve affecten of  gedachten verbonden 
hoeven te zijn, iets waarvan je gewoon kunt 
genieten zoals van een lekker bord spaghet-
ti. Aangezien seks een volkomen natuurlij-
ke behoefte is, zo is de gedachtegang, kan 
dit zonder problemen à volonté getoond 
worden. Meer nog: seks moet getoond wor-
den, liefst zo onverhuld mogelijk, in alle vor-
men die hij kan aannemen, en wel omdat 
de meeste mensen nog niet van die onschul-
dige natuurlijkheid overtuigd zijn, omdat 
er zelfs in de seksueel meest vrijgevochten 
mensen een rest misplaatste schaamte of  
schuldgevoel huist. De impliciete boodschap 

van elke pornofilm is: ‘Vind je het niet nor-
maal dat we dit tonen? Wordt je eventuele 
opwinding verstoord door ongemak, gêne? 
Is er volgens jou dan iets aan seks dat het 
licht niet verdraagt? Vind je misschien dat 
er met seks iets mis is, en dus met je eigen 
seksualiteit, en dus met jezelf? Ben je nog 
steeds het slachtoffer van de eeuwenlange 
verdachtmaking van seks door religieuze en 
andere autoriteiten?’ 

We doen wat we doen

Humo: Marijke, jij bent dag en nacht bezig met 
het vervullen van de seksuele dromen van je 
klanten. Maar wat is joúw ultieme erotische 
fantasie?
 Marijke: Die heb ik niet: ik maak al mijn  
erotische fantasieën waar.
 Paul: Privé maken wij alles waar.
 Marijke: In onze relatie is eerlijkheid troef, 
wij kunnen alles tegen elkaar zeggen. Neem nu 
dat hier een stel op bezoek is en het komt tot 
partnerruil. Als die mensen weg zijn, zeggen 
wij: ‘Wel, wat vond jij ervan? Is het voor 
herhaling vatbaar?’ En als Paul dan seffens bij 
wijze van spreken zegt: ‘Ik wil hier op de grond 
kakken’, dan mag hij dat van mij.
 Paul: En als zij zegt: ‘Ik wil vanavond tien 
dikke negers’, dan ga ik ze hier in de buurt 
samen zoeken. Dat is respect. De spirit is: zeg 
wat je wenst, dan krijg je het. 
 Humo, 5 juni 2007

Hoe illusoir deze natuurlijkheid waarvan 
porno ons wil overtuigen is, daarop wijst 
de extreme abstrahering die wordt doorge-
voerd om die zogenaamde natuurlijkheid te 
demonstreren: geen verhaal, geen intrige, 
geen drama, geen emotionele band tussen 
de personages, geen verleidingsscène. Al 
deze zaken zijn omslachtig en werken ver
tragend. De overgang van de wereld waar-
in mensen met elkaar praten, lachen, eten, 
enzovoort, naar de wereld waarin ze met 
elkaar copuleren, wordt weggelaten. 
 Met porno ben je meteen bij de ‘essen-
tie’, namelijk naar twee of  meer naakte 
mensen die aan elkaars lichaam lust bele-
ven, mensen die alleen via hun geslachts-
organen contact met elkaar hebben. Langs 
welke paden, eventueel bezaaid met exter-
ne hindernissen en interne remmingen, de 
personages bij elkaar terecht zijn gekomen, 
welk soort verlangen hen hier naartoe heeft 
gedreven, waarom ze uitgerekend voor deze 
partner hebben gekozen – dat is allemaal 
niet terzake: ze doen het. Elke referentie aan 
een drama zou te zeer suggeren dat de per-
sonages zich problematisch – niet natuur-
lijk – tot seks verhouden. Drama is er omdat 
iemand niet krijgt wat hij wil, of  niet wil 
wat hij krijgt, en vooral: niet zo goed weet 
wat hij wil, omdat hij gedreven wordt door 
een verlangen dat voor hemzelf  duister is. 
In porno echter weten de personages per-
fect wat zij zelf  en hun partner verlangen, 
zo goed dat ze het helemaal niet verlangen. 
Nogmaals: ze doen het gewoon. 
 De pornoacteurs zijn meestal meteen 
naakt. Is dit niet het geval, dan heeft het 
ontkleden niets van een verleidelijk ritueel 
van onthulling. De overgang van gekleed 
naar naakt gebeurt zonder omhaal. Wat 
hun ontbloting met hen doet is niet de kwes-
tie. Elke teken hiervan zou impliceren dat 
het personage die ontbloting niet helemaal 
evident acht, dat het te kennen geeft met 
die ontbloting een grens te overschrijden 
waarmee het zijn partner uitdaagt. Maar 
in porno wordt er niet uitgedaagd. Er wor-
den geen schuinse, schalkse blikken uitge-
wisseld. De personages stellen zichzelf, dat 
wil zeggen hun geslachtsorganen op een 
abstracte manier aan elkaar beschikbaar. 
 Strikt genomen beantwoordt porno perfect 
aan de vereisten van de MeToo-beweging. De 
kennismakings- en verleidings scène, waar-
in de partners nooit helemaal van elkaar 
weten wat de ander verlangt, waardoor een 
van hen dus op een gegeven moment te ver 
kan gaan, een gebaar kan maken waar de 
ander geen zin in heeft, wordt overgesla-
gen. In het echte leven tasten mensen in het 
duister naar wat de ander verlangt, en naar 
de rol die zij zelf  in dat verlangen spelen. 
Porno daarentegen is onwezenlijk helder. 
De personages hebben voor elkaar niets van 
die zowel verleidelijke als onzeker makende 

raadselachtigheid, en voor de toeschouwer 
evenmin. Ze weten perfect wat er zal komen. 
Porno is in die zin een imaginaire immuni-
sering tegen het verlangen, en dus de onbe-
rekenbaarheid van de ander. De kijker voelt 
dat alles is afgesproken, contractueel vast-
gelegd, waardoor sexual harassment uitge-
sloten is, ook wanneer de opgevoerde scène 
alles heeft van een brutale verkrachting. 
Juist door dat contractuele kunnen perso-
nages zich aan extreme, gewelddadige seks 
te buiten gaan.  
 Door haar contractueel aspect schotelt 
porno ons in die zin het kale, troosteloze 
beeld voor dat – de naar het schijnt nogal 
aseksuele – Kant van seks had. Volgens 
hem behandel je iemand met wie je seks 
hebt niet als een te respecteren persoon, 
maar als drager van genitaliën die je voor 
eigen genot aanwendt. Seks is ‘het principe 
van degradatie van de menselijke natuur’, 
maar dit valt volgens Kant enigszins goed te 
maken wanneer deze reductie van de ander 
tot drager van een genitaal wederzijds is. 
Het huwelijk is een afspraak waarbij je je 
partner tot sekstoy mag degraderen omdat 
je ook jezelf  aan hem als zodanig aanbiedt. 
Deze contractuele ruil beschrijft treffend de 
relatie, gebaseerd op een heldere afspraak – 
maar dan van kortere duur – tussen de in 
porno copulerende personen. Deze stellen 
op een abstracte, contractueel bevestigde 
manier hun geslachtsorganen aan elkaar 
ter beschikking. Daarom doodt porno elke 
verleiding. Iemand is immers pas verleide-
lijk doordat iets in hem de mogelijkheid sug-
gereert niet beschikbaar te zijn.  
 Typisch voor een bepaald soort avant-gar-
de in de film is dat ook daarin elke psycho-
logie, elk drama werd afgevlakt. In een 
film als La Notte (1961) van Michelangelo 
Antonioni dwalen de personages besluite-
loos rond. Het lijken slaapwandelaars. Hun 
verlangen is onbepaald. Ze zijn lusteloos – 
dit wil zeggen het zijn lustwezens die bij god 
niet meer weten wat hun lust zou kunnen 
brengen. Ze zoeken blind naar een situa-
tie die hun enige bevrediging zou kunnen 
schenken. De toeschouwer vraag zich af: 
wat willen ze eigenlijk? Hun verlangen is 
een raadsel, eerst en vooral voor henzelf, en 
de toeschouwer moet zelf  de tekens van dat 
verlangen proberen te ontcijferen. Terwijl 
er bij Antonioni sprake is van verlangen 
zonder (aanwijsbare) lust, is er bij porno 
lust zonder verlangen. Porno, als enscene-
ring van pure lust, lijkt een perfecte reme-
die te bieden tegen de lusteloosheid, de ennui 
van de moderne mens. Porno laat zien – of  
beter: wil laten zien dat onvervalste, pure 
lust wel degelijk bestaat. Tot de abstractie 
die daarvoor moet worden doorgevoerd, 
behoort de afwezigheid van woorden. Het 
beeld van pure lust verdraagt geen tekst. De 
personages praten niet. Aan praten kleeft 
immers altijd iets bedrieglijks. Je verzwijgt 
altijd meer dan je zegt. Een naakt iemand 
die praat is al niet meer echt naakt, hij leidt 
af  van zijn naaktheid naar wat zijn woor-
den oproepen. Daarom is L’empire des sens 
(1976) van Oshima geen pornofilm. Vooral 
de vrouw praat vaak tijdens het vrijen. 
De twee gaan niet zomaar op in het genot 
waaraan ze verslaafd zijn. Als spreekwezens 
kunnen ze zich niet helemaal voegen naar 
hun genot. Het is hun te hevig én ze willen 
nog meer; dat zeggen ze ook.
 Het gebrek aan fantasie in pornofilms is 
verbijsterend. Maar die fantasieloosheid 
is essentieel. Elke pornofilm is immers een 
poging om de fantasiecomponent in seks 
droog te leggen door alles in te zetten op 
het ‘echte werk’: neuken en klaarkomen. 
Porno pretendeert pure seks te serveren, dit 
wil zeggen seks die de behoefte aan seks ten 
volle bevredigt en zo de fantasie overbodig 
maakt. Deze pure seks heeft niets te maken 
met wat er gebeurt wanneer mensen met 
elkaar vrijen. 
 Mensen die vrijen realiseren geen fanta-
sie. Er is altijd een onbewust fantasma in 
het spel dat niet alleen functioneert als drij-
vende kracht, maar ook als stoorzender. Dat 
fantasma is een scenario waarin iemand 
zijn primordiale confrontatie met het sek-
suele zo goed en zo kwaad als het kan heeft 
verwerkt. Het gaat om de confrontatie met 
seksueel geladen boodschappen van ande-
ren, in regel niet opzettelijk gericht tot de 
persoon in kwestie. Deze confrontatie is een 

ontregelend, traumatiserend evenement. In  
Rousseaus Émile denkt het personage van 
de leraar het seksuele bij de jonge Émile op 
het juiste moment en op een gepaste manier 
te kunnen introduceren, zodat het op de 
jongen als iets ‘natuurlijks’ zou overkomen. 
Het seksuele is evenwel van dien aard dat het 
altijd te vroeg zijn intrede doet, op een onge-
legen moment of  een ongepaste manier, in 
de vorm een genotsscène die je zowel over-
weldigt als buitensluit. Die scène komt bij 
je naar binnen en nestelt zich als een niet 
te integreren exces. Vandaar dat er een fan
tasma moet worden geconstrueerd dat deze 
overweldiging omwerkt tot een scenario dat 
voor jezelf  draaglijk is, draaglijk voor zover 
het onbewust blijft. Omdat ieders verlangen 
als het ware door dit scenario is geformat-
teerd, is elke mens een vreemde voor zich-
zelf: wat hij ‘ten diepste verlangt’ is niet wat 
hij in alle ernst kan willen. Het is incompa-
tibel met zijn bewuste zelfbeeld.
 In het veld van het seksuele heerst een 
onoverbrugbare kloof  tussen wat een mens 
toont en wat hem beweegt, waardoor tonen 
altijd een verbergen impliceert, en verber-
gen een vorm van tonen is. Niemand heeft 
dit spel in de hand. Er is geen goede maat, 
geen gulden middenweg tussen tonen en 
verbergen. Er is altijd een gevoel van te veel 
of  te weinig. Het is zoals met spreken over 
seks. In het veld van het seksuele zijn woor-
den per definitie ongepast; ze zeggen ofwel 
te veel ofwel te weinig. Woorden voor de 
geslachtsorganen of  seksuele handelingen 
klinken nooit juist; ze zijn te eufemistisch 
of  te expliciet, te braaf  of  te obsceen. In 
bepaalde omstandigheden kan consequent 
zwijgen over seks heel erotisch worden, 
en de expliciete verwoording kan dodelijk, 
deseksualiserend zijn.
  De kloof  tussen iemands onbewuste fan-
tasma en wat hij met zijn partner uitricht, 
is onoverbrugbaar, en dat maakt dat hun 
gevrij, hoe passioneel het ook kan zijn, altijd 
iets heeft van een ironisch spel, iets waar ze 
het best niet te veel gewicht aan toekennen, 
iets waar zeker geen levensvervulling van 
moet worden verwacht. 
 Porno echter is doodernstig. De perso-
nages verraden niets dat op een interne 
verdeeldheid wijst. De boodschap van hun 
doortastend optreden is: ‘Ik ben wat ik toon, 
ik houd niets achter.’ De seksuele drift is 
voor hen géén bezoeking waaraan je ook 
niet kunt toegeven, en kent dus geen han-
delingen die door de mogelijkheid van weer-
stand gekleurd zijn en dus iets hebben van 
een grensoverschrijding. De personages zijn 
bij voorbaat over elke grens heen. Daarom 
zijn het vlakke, reliëfloze wezens. Zijn het 
wel mensen? Ze worden niet bespookt door 
een fantasma dat hen in zichzelf  verdeelt, ze 
realiseren hier en nu een fantasie, zichtbaar 
voor iedereen. 
 Die zichtbaarheid is bedrieglijk, niet omdat 
ze iets bepaalds verbergt, maar omdat ze 
het getoonde inperkt tot iets dat zichtbaar 
kan worden gemaakt. Bedrieglijk is dat 
onder het mom seks te tonen zoals het is, de 
bedenkelijke boodschap wordt doorgesluisd 
dat seks toonbaar is, dat een beeld van men-
sen die seks bedrijven openbaart wat seks is. 
Seks wordt niet gepresenteerd als ‘iets moei-
lijks dat ons werd opgelegd’ (Rilke), maar 
als een brute feitelijkheid: ‘Is hier soms iets 
mis mee? Waarom zou je niet kunnen tonen 
wat alle mensen nu eenmaal doen?’ 
 Ja, natuurlijk kan dat, maar zo’n ‘ver-
licht’ pleidooi voor transparantie verloo-
chent dat in het veld van het seksuele het 
tonen de status van wat je toont grondig 
transformeert. Juist dit specifieke irrealisme 
maakt porno fascinerend, namelijk dat aan 
de toeschouwer als een ready made wordt 
opgediend wat hij zelf  geregeld doet – een 
activiteit die is losgezongen van elke mense-
lijke context.

Zichtbaarheid als scherm

Wie zijn seksuele activiteit filmt en op het 
internet plaatst, pleegt een seksuele daad; 
hij doet een zet in een seksueel spel, een risi-
covolle zet die de aard van het spel grondig 
verandert. Hij geeft geen ‘informatie’ door 
over zijn seksueel leven, hij overschrijdt een 
grens. Hij mag het dan ontkennen, maar hij 
weet dat hij iets toont dat ‘normaal’ verbor-

Porno als exorcisme
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gen blijft – en dat verborgenheid nodig heeft 
om te kunnen gedijen. En die onbetamelijk-
heid windt hem op. 
 De overgrote meerderheid van de men-
sen peinst er niet over om voor de ogen van 
anderen te vrijen. Wie het toch doet, doet 
het meestal voor een zeer select publiek 
bekenden die al gauw deelnemers worden – 
maar vooral: het zich laten bekijken tekent 
wezenlijk de aard van het genot dat men 
beleeft, en daarin verschilt seks van andere 
activiteiten. Je ziet elke dag mensen aller-
lei handelingen verrichten, je ziet (bijna) 
nooit mensen vrijen. Mensen die vrijen in 
het openbaar weten dat ze over de schreef  
gaan. Ze doen heimelijk appel op potenti-
ele toeschouwer die ze willen provoceren, 
en onderdeel van die provocatie is dat ze 
zich onverschillig tonen voor de gegeneer-
de of  nieuwsgierige toeschouwers; ze doen 
alsof  er ‘niets is om je druk over te maken’. 
Achter dit positivisme (‘wij doen gewoon 
wat we doen’) schuilt de wens om zichzelf  
in beeld te brengen als wezens die tot seks 
een geprivilegieerde verhouding hebben, die 
met hun seksueel genot op goede voet staan, 
in tegenstelling tot mensen wier genot blijk-
baar getekend is door schaamte, aangezien 
ze het gênant vinden anderen te zien vrijen 
– of  zelf  al vrijend gezien te worden. 
 In porno is dit bedrieglijke positivisme 
geen persoonlijke houding meer, maar een 
premisse van het medium dat elke com-
municatie met de kijker, elke mogelijke 
uitwisseling van blikken uitschakelt. In 
plaats van de geveinsde, daardoor uitda-
gende onverschilligheid voor de gegeneer-
de getuige, is er de radicale afstand die het 
medium instelt. Deze onverschilligheid is 
als het ware objectief  geworden en maakt 
de totale, ondubbelzinnige zichtbaarheid 
mogelijk. In tegenstelling tot in het open-
baar vrijende koppels hoeven porno-perso-
nages niet te veinzen dat de toeschouwers 
hen niet interesseren; dat doet het medium 
in hun plaats. Ze presenteren zichzelf  niet, 
maar worden objectief  gepresenteerd als 
wezens die perfect afgestemd zijn op seksu-
eel genot. Het zijn wezens zonder geheim, 
omdat ze niets in zich dragen dat het licht 
niet kan verdragen. Hun naakte lichamen 
zijn present, ‘zonder de vonk van een moge-
lijke afwezigheid’ (Baudrillard). Hier hoeft 
niets te worden geïnterpreteerd of  geraden. 
Hier hoeft niet te worden gespeculeerd over 
onderliggende gedachten, fantasieën, her-
inneringen of  verlangens. De copulerende 
personages zijn helemaal waar ze moeten 
zijn. Ze zijn helemaal à la hauteur van de tijd-

geest die ons al decennialang uit duizenden 
monden en kanalen toebazuint: enjoy! Het 
effect is een gevoel van onwerkelijkheid, het 
gevoel dat juist deze extreme zichtbaarheid 
een scherm is waarachter alles verdwijnt, 
eerst en vooral de waarheid over seks. 

Een onmogelijke blik

Als ik mij een mens voorstel, omringd door 
alle verrukkingen die hij maar kan wensen 
(laten we aannemen dat hij permanent en in 
al zijn lichaamsdelen een genotsgevoel heeft 
dat overeenkomt met dat van de geslachtsdaad 
op haar hoogtepunt), voel ik hem onder de 
last van zijn genoegens bezwijken, en zie hem 
volstrekt niet in staat zo’n pure, constante en 
totale wellust te verdragen. Heus, als hij die 
voelt slaat hij op de vlucht en haast zich van 
nature eraan te ontsnappen. 
 Montaigne

De klassieke voyeur moet moeite doen om 
iemand naakt of  halfnaakt te zien. Die moei-
te behoort tot zijn vreemd genot. Naaktheid 
kan voor hem enkel iets zijn wat hij stiekem 
iemand wil ontfutselen. Hij moet bespieden, 
en heeft daarvoor een beschermend en ver-
sluierend scherm nodig (een muurtje, een 
halfopen venster, gebladerte…). Hij viseert 
de naaktheid enkel voor zover die doorheen 
dat scherm verschijnt, als iets dat buiten zijn 
bereik blijft. Uiteraard is niet zijn fascinatie 
voor het onbereikbare pervers, maar dat hij 
die onbereikbaarheid wil reguleren, dat hij 
listig een decor improviseert waarbinnen 
hij de vrouw kan fixeren. Dat afschermend 
decor garandeert hem dat hij helemaal bui-
ten de scène blijft die hij bekijkt. De voyeur 
wil een voyeur zijn, dat wil zeggen een blik. 
Maar om wát te zien? 
 Hoewel hij wil kijken zonder gezien te 
worden en bang is betrapt te worden, onder-
steunt volgens Jacques Lacan de mogelijk-
heid dat de vrouw instemmend naar hem 
terugkijkt, wezenlijk zijn kijklust, ook al 
weet hij dat niet. Iets in hem veronderstelt 
dat de vrouw die hij bespiedt heimelijk niets 
liever doet dan hem haar naaktheid als een 
spektakel aan te bieden en dus enkel veinst 
dat ze zich van geen kwaad bewust is. Dat 
‘exhibitionistisch’ verlangen leest hij af  aan 
bepaalde gebaren of  attributen waarmee zij 
als het ware naar hemt terugkijkt. Dit zijn 
blinde vlekken in zijn beeld. Ze staan voor 
een blik die hij niet kan of  wil ontmoeten, 
een blik die een onbewuste fantasie moet 
blijven. Onder die blik zou hij verstenen. 

Omdat hij naar een noodzakelijk onzichtba-
re blik speurt die hij vreest, is het kijken van 
de voyeur onverzadigbaar. 
 Wie op het internet porno consumeert, 
bespiedt niet. Hij kijkt niet door een half  
geopend gordijn terwijl hij zich onbe-
wust inbeeldt dat de bekekene(n) hiervan 
geniet(en). Alles wat hij wil zien wordt hem 
aangeboden. Hij hoeft niet te zoeken naar 
een detail dat zou duiden op het verlangen 
van de personages zich aan hem te laten 
zien. Deze sturen geen onzekere tekens uit 
dat ze zich aan de blik van de toeschouwer 
willen blootstellen. Het beeld bevat geen 
blinde vlekken. Het medium garandeert 
een volkomen transparante, onpersoonlijke 
blootstelling. Het biedt alles aan zonder iets 
te vragen: ‘Voilà, dit is toch wat je wou zien? 
We hebben het helemaal voor jou gearran-
geerd!’ 
 Maar is het oog van de pornoconsument 
helemaal vervuld van die copulerende licha-
men? Speurt hij ook niet, zoals de voyeur, 
naar een blik, met name van de actrice, 
waarop hij zou kunnen aflezen welk verlan-
gen haar ertoe brengt zich zo aan hem te 
tonen? 
 Giorgio Agamben wijst op het bekende 
fenomeen dat vrouwen, wanneer ze voelen 
dat ze bekeken worden, de blikken afweren 
door meteen een uitdrukkingsloos gezicht 
op te zetten. Modemodellen doen dit beroeps-
matig. Door elke expressie uit het gezicht te 
bannen, maken ze zich in zekere zin onzicht-
baar. Ze verstenen tot een puur, onpersoon-
lijk beeld waarachter ze verdwijnen. ‘La 
beauté est un masque,’ zegt Monica Belluci. 
 Agamben is gefascineerd door de por-
noster Chloë des Lysses die, terwijl ze zich 
in diverse openingen laat nemen, met een 
onbewogen gezicht recht in de camera 
kijkt. Ze knipt radicaal de band door tussen 
wat ze lichamelijk ondergaat en wat ze uit-
drukt. Vreemd genoeg ziet Agamben hier 
een bevrijdend potentieel in, terwijl Des 
Lysses eigenlijk de perverse houding van 
porno tegenover het publiek ten top drijft. 
De structurele onverschilligheid waarmee 
het medium ‘alles toont’ wordt bij haar een 
schaamteloos expliciete pose. De ondoor-
dringbaarheid van het computer- of  tele-
visiescherm wordt die van een gezicht. Met 
haar uitgestreken poker face wil Des Lysses 
een gezicht laten zien dat de nietszeggen-
de naaktheid van een lichaam evenaart. Ze 
geeft te kennen dat het haar niets uitmaakt 
dat ze zich zo laat zien, dat ze eigenlijk hele-
maal niets van zichzelf  toont wanneer ze 
zich zo toont. 

 Wat die penissen die in haar anus of  haar 
vagina wroeten bij haar aanrichten wordt 
aan de speculatie van de toeschouwer over-
gelaten. Des Lysses brengt de pose van ata-
raxie in het veld van de pornografie binnen, 
alsof  ze tot de toeschouwer zegt: ‘Je denkt 
toch niet dat ik gek ben? Misschien wordt 
jouw arme zieltje wel veel meer bevuild 
door wat ik hier doe dan het mijne!’ Het idi-
ote van het genot, het verlangen zich erin 
te verliezen, wordt op de toeschouwer ver-
haald. 
 Met haar uitgestreken blik wil Des Lysses 
bewijzen dat ze niet de dupe is van wat ze 
doet, maar die pose is natuurlijk haar ultie-
me alibi om te doen wat ze doet en bij de kij-
ker een enorm surplus aan genot te sugge-
ren. In de toestand waarin ze zich bevindt 
kan haar gezicht enkel de fantasie wakker 
roepen van een genot dat zo intens is dat het 
zich enkel laat uitdrukken door de negatie 
van elke uitdrukking. Zo wordt porno een 
negatieve theologie die draait rond het mys-
terie van het Vrouwelijk Genot. 

Bluf

Sommige mensen kunnen aan seks doen en 
echt hun geest leegmaken en laten vollopen met 
seks; andere mensen kunnen nooit hun geest 
leegmaken en laten vollopen met seks; dus 
tijdens de seks denken ze: ‘Ben ik dit werkelijk? 
Doe ik dit allemaal? Wat eigenaardig. Vijf  
minuten geleden deed ik het nog niet. Zo 
meteen doe ik het niet meer. Wat zou moe 
daarvan zeggen? Hoe hebben de mensen ooit 
zoiets kunnen bedenken?’ 
 Andy Warhol

Geloven de makers van porno (acteurs zowel 
als regisseurs en producers) dat pure seks 
werkelijk bestaat? Geloven ze dat een puur 
seksuele verhouding tussen twee of  meer 
naamloze lichamen mogelijk is? Bertolucci’s 
Last Tango in Paris schetst krachtig het 
onvermijdelijke echec van elke poging daar-
toe. Marlon Brando’s bevel – No names! – 
aan Maria Schneider loopt faliekant af.
 Het heftige, anonieme en dramaloze 
gezuig, gelik en gecopuleer dat in porno 
wordt opgevoerd, moet in elk geval bewijzen 
dat zo’n verhouding wel degelijk bestaat. 
Ook al geloven de makers niet in pure seks, 
en ook al zijn veel pornoacteurs er wellicht 
echt niet bij met hun gedachten en dwalen 
ze tijdens de zoveelste fellatio-act of  anale 
penetratie af  naar wat er ’s avonds zal wor-
den gegeten, naar de kleine som geld die 
moet worden overgemaakt, via de glazige 
blik die ze zich bij het publiek voorstellen, 
spreiden ze wel degelijk een geloof  tentoon. 
Het is zoals met religieus fundamentalisme: 
men gelooft in de mate men ongelovigen 
en lauwe gelovigen met zijn geloof  de ogen 
kan uitsteken. De zuiverheid van het eigen 
geloof  bestaat slechts in de ogen van ande-
ren die bij de aanblik ervan beven. En daar-
om moet het steeds extremer en harder. 
 De perversiteit van porno is deze bluf: 
door seks als iets volledig vanzelfsprekends 
in beeld te brengen, schuiven de makers 
hun eigen ongemak ten aanzien van seks 
op de kijker af. De interne gespletenheid, de 
eigen onderworpenheid aan iets in henzelf  
dat ze niet kennen en ook niet willen ken-
nen, wordt schijnbaar opgelost: die gedeeld-
heid wordt omgezet in de comfortabele rol-
verdeling tussen een imaginair zelf  dat zich 
ongeremd aan seks durft over te geven, en 
de minder gelukkigen die beschaamd opge-
wonden toekijken, tussen diegenen die het 
doen en diegenen die een beeld behoeven 
om er iets van te maken. 
 Door seks als iets reëels voorbij elke illu-
sie of  fictie in beeld te brengen, verdoezelen 
de acteurs hoezeer hun eigen beleving van 
seksualiteit grondig in het beeld gevangen 
zit. Hoe harder ze met elkaars geslachtsor-
ganen in de weer zijn, hoe meer ze verzwij-
gen dat hun genot erin bestaat dit ‘onbe-
schaamd’ te tonen, dat ze haken naar de 
blik van anderen wier seksuele leven maar 
een schaduw is van wat zij ten beste geven. 
Ze verhullen dat wát ze tonen helemaal 
doortrokken is van het feit dát ze het tonen.
 Porno lijkt in die zin een extreme versie 
van de vulgariteit die intussen steeds meer 
de openbare ruimte overspoelt. De essentie 
van vulgariteit is misschien het verlangen 
om voor de ogen van anderen een ontoegan-
kelijk genotsterritorium af  te bakenen. De 
vulgaire mens zoekt getuigen die hij met zijn 
genot kan intimideren, en dit om voor zich-
zelf  te verbergen dat hij zelf  ten aanzien van 

Helen Verhoeven, De herbergscène, 2017, courtesy van de kunstenaar, foto Peter Cox, collectie Bonnefanten, Maastricht
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zijn genot tekortschiet. Vandaar zijn neiging 
tot agressie. Wat hem zelf  niet lukt moet 
zijn ongelukzalig publiek in de strot worden 
geduwd. Het beeld van een een totaal, glori-
eus onbekommerd genieten dat hij neerzet is 
op zichzelf  reeds een daad van agressie. Wat 
anders zou mensen bezielen die op grachten 
in het midden van de stad op een keiharde 
beat staan de hotsen met een cocktailglas 
dat ze als een trofee omhoog houden? 

Hilflosigkeit

Het is vreemd dat porno vaak kritisch wordt 
beschouwd als voer voor een blik die het 
bekeken vrouwelijke lichaam in bezit neemt 
– de blik van de ‘toxische’ man, het ‘seksu-
ele roofdier’… Nog afgezien van het feit dat 
ongeveer een derde van de pornokijkers 
vrouwen zijn, is de pornoconsument eer-
der iemand die gewillig ineenschrompelt tot 
het nietige subject van een passieve blik, tot 
de machteloze getuige van een scène waar-
in enkele mensen hem medeplichtig maken 
aan een genot waarvan hij radicaal is bui-
tengesloten. 
 De pornoconsument is geen potentiële 
sadist. Hij is eerder een masochist. Geïntimi-
deerd door die onvervaard neukende, zui-
gende en likkende lichamen herhaalt hij 
het trauma van de oerscène waarbij hij ooit 
ongevraagd getuige moest zijn van de duiste-
re, al te heftige genietingen van ‘grote’, supe-
rieure anderen. De oerscène is een gebeuren 
waarmee de getuige niets te maken heeft; ze 
speelt zich helemaal van hem afgekeerd af  
en komt niettemin bij hem binnen als iets 
wat alleen voor hem bestemd is. Als buiten-
geslotene is hij de uitverkorene. (De onmo-
gelijke verhouding van de man met de wet 
in Kafka’s ‘Vor dem Gesetz’.) 
 Het genot waaraan de protagonisten van 
de oerscène zich te buiten gaan is en blijft 
voor het subject hun geheim, maar dat 
geheim grift zich in zijn diepste wezen in en 
zadelt hem op met de vraag: wat verlangen 
zij van mij? Wat is mijn plaats in dit hitsi-
ge gedoe? De pornoconsument ondergaat 
pornoscènes als een soort vulgaire re-en-
actment van de oerscène. Double bind: ter-
wijl hij wordt aangemoedigd om mee te 
genieten, wordt hij platgeslagen met een 
genot dat hij nooit kan evenaren en dat 
hem vastschroeft aan zijn toeschouwerspo-
sitie: ‘Waarom kijk je, waarom heb je daar 
behoefte aan? Waarom doe je niet gewoon 
zelf  wat wij doen? Oké, wij zullen het in 
jouw plaats blijven doen!’ 
 In tegenstelling tot de volstrekt hulpeloze 
getuige van de oerscène is de pornoconsu-
ment, zoals Marc Holthof  schreef, ‘gewild 
– met opzet hulpeloos’. Hij assumeert zijn 
vernedering.
 De pornoconsument is dus niet zomaar 
het gefrustreerde subject dat bij gebrek 
aan the real stuff zich tevreden moet stel-
len met de solitaire Ersatz-bevrediging van 
het loutere kijken. De vernedering van het 
alleen maar kijken schenkt hem een heel 
eigensoortig, onvervangbaar genot. Zijn 
blik zoekt naar een genot dat geen enkele 
werkelijke seks kan schenken, en dat kan 
dus evenmin het genotvan de copulerende 
acteurs zijn; het is pijnlijk doortrokken van 
zijn verbijstering over het feit dat hij kan 
zien wat hij ziet, dat deze mensen zich tot 
deze aan al het menselijke ontheven onbe-
schaamdheid lenen. En zijn verbijstering 
over het feit dat zij zichzelf  zo tonen slaat 
over op wát ze tonen. Dit is het bevreem-
dende van deze ready made seks. Zelfs als de 
pornoacteurs handelingen verrichten die 
nauw aansluiten bij wat de kijker zelf  af  en 
toe doet, moet er bij elke toeschouwer het 
gevoel opkomen dat hij naar iets kijkt dat hij 
onder geen beding ooit zélf  zou willen doen.

Women fucked by a machine

Als porno in alle waarachtigheid pure seks 
wil bieden, neigt ze onvermijdelijk naar een 
cultus van de fallus. De penis in erectie is nu 
eenmaal het enige seksuele orgaan waar-
van de werking zichtbaar is. Hoewel hij niets 
uitdrukt, is hij de enige onloochenbare en 
zichtbare indicator van genot, het sluitende 
bewijs dat er daadwerkelijk wordt genoten. 
De erectie signeert, authentificeert – staat er 
garant voor dat er wel degelijk seks plaats-
vindt. Alle uitdrukkingen van genot (omhel-
zingen, strelingen, bijhorend gekreun en 
gehijg) kunnen gespeeld zijn, maar een 
opgerichte penis kun je niet spelen. 

 Met een erectie veins je geen genot, je 
geniet. Dit is porno: je ziet de penis echt in 
en uit de vagina, de anus of  de mond schui-
ven. Zoniet, dan krijg je de ‘slappe kost’ van 
de soft porno opgediend.
 De fallus staat weliswaar centraal, maar 
alleen voor zover hij gedesubjectiveerd is. Dit 
enige echt betrouwbare teken van het genot 
blijft geïsoleerd, zonder uitstraling. Niets 
wijst erop dat de man ook is waar hij geniet. 
In de modelpornofilm verschijnt hij als een 
gezichtsloze, fantasieloze, monotoon sto-
tende neukmachine, een soort slaaf-instru-
ment van een almachtige instantie die hem 
de opdracht heeft gegeven de vrouw in een 
soort hemelhel van genot te loodsen. Zou 
je de vrouw uit het beeld wegknippen, dan 
kreeg je een dantesk hellebeeld waarbij de 
straf  in niets anders bestaat dan in de einde-
loze herhaling van de zonde zelf: een beeld 
van een gezwoeg dat des te frenetieker is 
naarmate het troosteloos, uitzichtloos is. 
 In extremis is de man overbodig, dit wil 
zeggen vervangbaar door een machine, en 
niet toevallig is dit ook een apart genre in het 
pornoaanbod: women fucked by a machine. 
 Er werd al vaker gewezen op de interne 
tegenstrijdigheid van het misogyne vrouw-
beeld: de vrouw is een seksueel onverzadig-
baar wezen dat de man dreigt mee te sleuren 
in een poel van excessieve, duivelse genie-
tingen om hem dan uit te spuwen als hij 
het niet meer aan kan. Aan de andere kant 
wordt de vrouw, omdat ze nu eenmaal een 
penis mist, ervan verdacht dat haar genot 
enkel gespeeld is. Ze is onbetrouwbaar, een 
meester in simuleren. Zoals Nietzsche het 
zich, overigens zonder rancune, liet ontval-
len: ‘De vrouw geeft voor dat ze zich geeft.’
 Porno voert vrouwen op als wezens die 
mateloos en eindeloos kunnen genieten, 
alsof  de onverifieerbaarheid van hun genot 
moet worden gecompenseerd door het breed 
uit te meten met vertrokken, zwijmelen-
de gezichtsuitdrukkingen en uiteraard met 
onophoudelijk uitbundig gekreun, gekerm 
of  zelfs gegil. Naar het schijnt gelooft bijna 
de helft van de pornokijkers in dit genot, 
onder wie relatief  gezien meer mannen dan 
vrouwen. 
 De man mag dan wel met zijn fallus over 
een sluitend bewijs beschikken dat hij 
geniet, aan zijn machinale neukarbeid valt 
dat genot niet af  te lezen, alsof  het orgaan 
waarmee hij geniet van hem is afgeschei-
den. (De vrouw in L’empire du sens besluit 
hieruit dat ze zich de penis van de man dan 
ook letterlijk kan toe-eigenen.) Bij de vrouw 
geldt het omgekeerde: de realiteit van haar 
genot is ongewis, maar met haar gezichts-
uitdrukkingen en de geluiden die ze voort-
brengt wekt ze de indruk dat dit genot zich 
tot in al haar organen uitstrekt.
  Ook al is het fallische genot ontegenspre-
kelijk reëel, het is volkomen nietszeggend 
als het niet wordt aangevuld door het nooit 
helemaal betrouwbare, maar indrukwek-
kende theater van het vrouwelijke genieten. 
In zekere zin wordt de man, als vervangba-
re, zwoegende bevrijdingsmachine, herleid 
tot een toeschouwer van een genot waarte-
genover hij het moet afleggen. 
 Het gros van de pornofilmpjes eindigt met 
het zogenaamde ‘cum shot’, ook ‘money 
shot’ genoemd: de man ejaculeert buiten 
het lichaam van de vrouw, meestal op haar 
lichaam of  zelfs in haar gezicht, en stelt zo 
een einde aan het vrouwelijk genieten dat 
anders, zo lijkt het, eindeloos zou door-
gaan. Het cum shot is een troosteloze anti-
climax. Het is alsof  de man met deze virie-
le, ‘spectaculaire’ daad de intensiteit, maar 
ook het altijd twijfelachtige van het vrou-
welijke genieten zichtbaar wil maken, het 
genot in haar plaats wil waarmaken en er 
zo een einde aan stelt, alsof  hij haar eeuwi-
ge ‘encore!’ beantwoordt met een ‘genoeg, 
meer dan dit is het niet!’ Het lijkt een poging 
tot bezwering: krachtig en bondig vat de 
man het vrouwelijk genot samen waaraan 
hij niet kan tippen. Met één spuitsessie haalt 
hij zijn oneindige achterstand in. 
 Freud definieerde lust weinig subtiel als 
afvoer van de door opwinding veroorzaak-
te spanning. Lust is dan ont-spanning, 
bevrediging. Freud zag natuurlijkin dat er 
ook lust bestond aan de opwinding, wat hij 
dan ‘voorlust’ noemde. Voorlust lijkt dus 
een voorbereiding op de ‘ware’ lust van de 
orgastische bevrediging. Klaarkomen is dan 
het doel van vrijen – en in porno het sombe-
re lot van de man. 
 Porno wil het complexe van de lust ont-
warren door een even heldere als absurde 
rolverdeling. Terwijl de vrouw in de greep 

is van de doelloze, eindeloze opgewonden-
heid van de voorlust, bevredigt de man zich. 
Terwijl de vrouw niet weet wat haar over-
komt, heeft de man zijn lust in de hand, op 
het einde letterlijk in de vorm van zijn lustor-
gaan. Hij komt klaar door eigen toedoen. Hij 
rondt de hele sessie af  met een masturbato-
rische act, een kaal fysiologische feit, expres-
sieloos en geluidloos. 
 Waarschijnlijk, als je enquêtes moet gelo-
ven, denkt de pornoconsument dat hij uit is 
op (zelf)bevrediging. In werkelijkheid voedt 
porno de onbevredigbare verslaving aan 
het opgewonden raken. En dus stimuleert 
porno de identificatie met de vrouw die, als 
‘slavin van de (voor)lust’, met zichzelf  geen 
raad weet in haar kooi van genot. Daarom 
vormt het orgasme van de masturberende 
pornoconsument allesbehalve een hoog-
tepunt; het stelt veeleer een einde aan die 
ondraaglijke identificatie met de aan haar 
genot lijdende vrouw.

Een troosteloos paradijs

Om van naaktheid iets louter natuurlijks 
te maken moeten naturisten haar desek-
sualiseren, waarmee ze stilzwijgend te ken-
nen geven dat seks iets onnatuurlijks is, een 
vreemd exces dat niet past in het gepropa-
geerde harmoniemodel: harmonie met de 
natuur en de medemens, wederzijds respect 
en beleefdheid, enzovoort. Tot de regels die 
deze harmonie mogelijk moeten maken, 
behoort dat je niet onder de gordel kijkt. Het 
geslacht verdraagt geen blik, het is dus let-
terlijk een schaamdeel. 
 Porno wil naakt naturaliseren, met seks 
daarbij inbegrepen. Het gevolg is echter dat 
het natuurlijke helemaal door het seksue-
le wordt ingepalmd – of  beter: aan de kant 
gezet. Het naakt wordt extreem gedecon-
textualiseerd, opgesloten in een beeld, in 
een poppenkast. Hoe meer naakt wordt 
onthuld, tot in de chirurgische precisie, 
hoe onwereldser en onaanraakbaarder dat 
naakt wordt. Daarin deelt porno de verzwe-
gen premisse van het naturisme: geseksua-
liseerde naaktheid vormt een radicale breuk 
met de rest van het ‘normale’ leven waarin 
mensen met elkaar praten, lachen, eten en 
drinken. Seks blijkt ongepast.
 Voor Augustinus is naaktheid, dit wil zeg-
gen het gevoel naakt te zijn, een effect van 
de zonde. Uit het paradijs verjaagd merk-
ten Adam en Eva plotseling dat ze naakt 
waren en schaamden zich hiervoor. Van 
de weeromstuit weefden ze zich een kleed 
met vijgenbladeren dat ze om hun lende-
nen sloegen. Sinds de zondeval is naaktheid 
niet langer een evidente positiviteit, maar 
iets negatiefs, een gebrek aan kleding, iets 
schaamteloos dus.
 Agamben wijst erop dat na de zonde-
val de pure, ‘natuurlijke’ naaktheid een 
onmogelijkheid is geworden. Ze is wat duis-
ter verondersteld wordt onder de kleding. 
Naaktheid bestaat nooit als een toestand 
die een vaste en heldere vorm aanneemt, 
enkel als een vluchtig evenement waarin 
iets wordt onthuld dat verborgen had moe-
ten blijven. Wanneer naaktheid verschijnt, 
is het meteen te veel, en dit teveel heeft iets 
kwellends omdat het nooit genoeg kan zijn: 
geen enkele onthulling kan de onschuldi-
ge, immers onopgemerkte naaktheid van het 
paradijs herstellen. Hierdoor is het dat de 
blik op een volledig ongekleed lichaam naar 
meer naaktheid blijft zoeken.
 Waarom moesten Adam en Eva zich plot-
seling schamen om een naaktheid die even 
daarvoor geen enkel probleem voor hen 
vormde? Volgens Augustinus omdat hun 
naaktheid plotseling een wellustige, seksue
le lading had gekregen – en wellust (concu
piscientia) is een lust die opkomt zonder dat 
je daar enige inbreng of  controle over hebt. 
Want Adam en Eva kenden in het paradijs 
wel degelijk lust, maar die lust had niets 
excessiefs; hij beantwoordde aan wat ze zelf  
wilden, terwijl de wellustige lust een soort 
koortsige opwinding is die ze niet kunnen 
beheersen, die steeds weer buiten hun wil 
bezit van hen neemt. Dat ze zich plotseling 
bewust worden van een naaktheid die ze 
daarvoor niet opmerkten, komt door hun 
in-zicht in deze onbeheersbare lust, ‘libido’ 
genaamd. Daarover schamen ze zich.
 De naaktheid na de zondeval, de zichtba
re naaktheid, is geconcentreerd op het man-
nelijke lid. De penis is immers het orgaan 
bij uitstek waarvan de bewegingen zicht-
baar aan de wil van de mens ontsnappen. 
Onze armen en benen gehoorzamen zon-

der problemen elk bevel van onze wil. En 
Augustinus somt allerlei bizarre voorbeel-
den op van mensen die met hun oren kun-
nen flapperen en dergelijke. De penis echter 
bezit een kwaadaardige eigenzinnigheid. Hij 
kan zich oprichten op momenten dat het de 
man helemaal niet uitkomt, en hij kan dienst 
weigeren wanneer hij heel graag tot de daad 
zou willen overgaan. Deze ‘ongehoorzaam-
heid’ van de penis is volgens Augustinus een 
straf  voor de hoogmoedige ongehoorzaam-
heid van de mens tegenover God. Het is een 
soort obscene parodie van zijn opstandig-
heid.
 Maar hoe stond het dan volgens 
Augustinus met seks vóór de zondeval? Dat 
kan worden afgeleid uit zijn visie op de aard 
van de zondeval. In het paradijs gehoor-
zaamt de lust namelijk perfect aan de wil. 
De mens werd er niet bestookt door een 
ongewilde opwinding. Man en vrouw had-
den er hun libido onder controle, en dat 
viel natuurlijk vooral op bij de man. In het 
paradijs kreeg hij een erectie zoals je je hand 
omhoog steekt. Hij bevruchtte er de vrouw 
‘zoals nu de hand van de zaaier zaad over het 
akkerland strooit’. In die zin spiegelen recla-
mes voor erectiestimulerende middelen die 
iedereen wel eens in zijn spambox krijgt de 
man een paradijselijk seksueel leven voor. 
Wat onder meer wordt beloofd zijn ‘‘sterke 
erecties’ op bevel’. De aanhalingstekens wij-
zen misschien op het bewustzijn dat er hier 
van een paradox sprake is.
 In Augustinus’ paradijs heerst er gemoeds-
rust, maar dat heeft voor de zondaars die wij 
zijn niets aanlokkelijks. Augustinus schetst 
een wereld waarin een vloeiende continu-
iteit zou bestaan tussen doelbewuste, door 
een stevige wil gestuurde handelingen en 
seksuele handelingen. In die wereld zijn 
geslachtsorganen instrumenten waarvan 
je je doodgemoedereerd kunt bedienen als 
van een hamer of  een schop. De mens heeft 
er het seksuele in zijn macht. Augustinus 
kan hier slechts mee bedoelen dat er in het 
paradijs gewoon geen sprake was van seks. 
Voor ons, postlapsaire zondaars, vormt deze 
onmacht van de wil een wezenlijke compo-
nent van het seksuele genot. Je kunt genot 
wel willen, maar slechts voor zover het altijd 
ook aan je wil ontsnapt, wanneer je er bui-
ten of  tegen je wil door kunt worden ‘aan-
gestoken’. Augustinus’ paradijs lijkt een 
doodsaaie bedoening waarin mannen hun 
zaad storten zoals je geld stort en vrouwen 
dat zaad ontvangen zoals een kassierster 
geld ontvangt; waarin alle mensen elkaars 
broeders of  zusters zijn; waarin je geslacht 
geen lot is dat je hele bestaan doortrekt, 
maar een instrument dat je naar believen 
kunt gebruiken. 
 Maar dit paradijs is feitelijk het coole uni-
versum van de porno, waarin man en vrouw 
doelbewust en trefzeker te werk gaan. Ze tal-
men niet, verkeren geen seconde in een ver-
warde toestand van onbestemd verlangen. 
Ze weten wat gaat komen, want dat is wat ze 
willen en wat ze willen kunnen ze ook. Ze zijn 
niet verrast, verheugd of  geschrokken over 
de neukpartij waarin ze verzeild geraakt 
zijn. Ze raken er helemaal niet in verzeild. Ze 
gaan eropaf  als op een klus die ze even zul-
len klaren. Seks is niet een element waarin 
ze worden binnengesleurd of  waaraan ze 
zijn overgeleverd. De opwinding sluipt niet 
langzaam in hen binnen zonder dat ze het 
goed beseffen, waardoor weerstand ertegen 
steeds een vorm van instemming kan zijn 
en omgekeerd. Neen, ze weten hun opwin-
ding perfect ten tonele te voeren. Dit is het 
obscene: genieten wordt gepresenteerd als 
een prestatie. En als het een prestatie is, kan 
er niets beschamends aan zijn.

Een exorcistisch ritueel

Seksualiteit wordt als seks, als het ware een 
variant van sport, onschadelijk gemaakt; wat 
er anders aan is, blijft een allergisch punt. 
 Theodor W. Adorno

In striptease is naaktheid iets dat ‘ondeu-
gend’ wordt onthuld, en dat zonder het 
proces van die onthulling geen werkelijk-
heid bezit. In porno is naaktheid het puur 
positieve, zichtbare gegeven van geslachts-
organen in volle werking. Schaamteloos is 
dit niet meer te noemen, want schaamte-
loosheid is nog, als grensoverschrijding, een 
modus van de schaamte. De personages in 
porno zijn wezens zonder schaamte en in 
die zin prehumane of  posthumane wezens. 
Vandaar de nadruk op het mechanisme, op 
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de naakte, biologische infrastructuur die 
‘achter’ de seksuele ervaring schuilt.
 Dat seks een prestatie is, en niet iets dat 
het personage overkomt, valt uiteraard 
het meest op bij de man. Hoe hij aan zijn 
erectie komt, hoe hij die krijgt, blijft buiten 
beeld. Hij heeft die paraat – en weet hoe die 
te gebruiken. Zijn potentie ademt de kilte uit 
van Augustinus’ paradijs: het is een poten-
tie zonder risico van impotentie – en dus 
geen potentie meer maar pure actualiteit. 
 Een universum waarin alles stuurbaar is 
door de wil, inclusief  het domein van het sek-
suele, is een glad universum zonder onder-
brekingen, stoorzenders, verrassingen, 
een universum waarin niets meer gebeurt. 
Seksualiteit die onder de heerschappij van 
de wil komt is mechanisch. De pornoacteur, 
gewapend met zijn onverwoestbare erectie, 
is zelf  een mechanisch stotend instrument 
geworden, en daarmee nog amper seksu-
eel te noemen. Waartoe dient dit treurige 
instrument? Uiteraard om de vrouw van het 
ene hoogtepunt naar het andere te voeren. 
Door haar gaat het er in het pornografische 
universum toch niet zo saai en doods aan 
toe als in Augustinus’ paradijs.   
 De heldere rolverdeling tussen man 
en vrouw in porno is grotesk. Het is een 
obscene karikatuur die elke ambiguïteit uit-
bant. Beiden lijken figuren in een stripver-
haal. De man is stoer, dit wil zeggen: hij laat 
weinig of  niets van zijn genot merken. Hij 
heeft het gemakkelijk: zijn libido lijkt hem 
niet tot last. Hij vertoeft in het saaie para-
dijs waarin zijn lid hem helemaal ter wille is, 
ook al moet hij die perfectie betalen door het 
nihilistische ideaal van Andy Warhol te rea-
liseren: ‘I want to be a machine’. Hij voert 
een routineklus uit zoals de boer die zijn 
akker bestrooit. De vrouw van haar kant 
ondergaat het mechanisch gestoot van de 
man als de pijnlijke maar verslavend heer-
lijke prikkeling waartoe de lust na de zonde-
val is gedegradeerd. 
 Vreemde omkering: terwijl de zondeval 
van de mens, die het paradijselijk geluk 
tot een vernederend onhandelbaar genot 
transformeerde, zich enkel helder laat afle-
zen aan de irritante ongezeglijkheid van 
de penis, is het de vrouw die deze val met 
haar hele lijf  en leden moet belichamen. 
De pornoactrice, terwijl ze voorgeeft onop-
houdelijk net niet helemaal te verdrinken in 
haar genot, ‘te sterven van niet te sterven’ 
(Theresa van Avila), lijkt ten volle te assu-
meren wat overweldigend, ongewild aan 
seks is, en dus helemaal niet zo plezierig. Ze 
omarmt haar genot als de straf  die volgens 
Augustinus God de mens heeft toebedacht. 
Maar God is dood, en dus is het de man die 
voor God speelt. Hij laat zich niet kennen: 
hij bekent zich niet tot zijn genot. Hij laat 
de vrouw opdraaien voor de vernederende 
overgave waartoe het genot hem dwingt. 
Porno biedt in die zin een karikatuur van 
een seksueel rolmodel, en van het bijhoren-
de misogyne vrouwbeeld dat niet enkel in de 
westerse cultuur diepgeworteld is: het genot 
waartoe de man zichzelf  niet bekent, dient hij, 
uit angst om te vervrouwelijken, als een straf  
toe aan de vrouw. En aangezien het spektakel 
dat porno biedt helemaal drijft op de visu-
ele en auditieve tekens die de vrouw van 
haar genot ten beste geeft, kan het moei-
lijk anders dan dat de kijker, vrouw én man, 
zich masochistisch met háár identificeert. 
 In het Nederlandse tv-programma Slet
vrees antwoorden twee pornoacteurs op de 
vraag van de presentatrice waarom in por-
nofilms mannen vrouwen vaak een ‘slet’ 
noemen: ‘Dat is eenvoudig, een slet is een 
vrouw die niets anders dan seks wil. Over 
zo’n vrouw fantaseren mannen. Daarom 
zeggen we voortdurend: ‘jij smerige slet, jij 
hoer’, enzovoort.’ De brave kerels verzwij-
gen iets. Geven de pornoactrices er niet 
genoeg blijk van dat ze, om Marlene Dietrich 
te parafraseren, ‘von Kopf  bis Fuss auf  Sex 
sind eingestellt’? Moet hun dat zo nodig nog 
eens worden ingewreven, alsof  ze ervan 
overtuigd moeten worden dat ze genieten?
  Blijkbaar wil de man de libido waarmee 
hij overhoop ligt, of  beter: de libido die hij 
haat omdat die hem overhoop haalt, koste 
wat kost op de vrouw afschuiven. De man 
die de vrouw die hij neemt beledigt vanwe-
ge het genot dat hij haar toedient, doet een 
dwangmatige poging om zich van seks te 
reinigen, alsof  hij de vrouw én zichzelf  wil 
doen geloven dat seks uiteindelijk haar zaak 
is en dat, als het aan hem lag, al dit gedoe 
niet had gehoeven. Wreekt hij zich met elke 
stoot die hij haar toedient voor het traumati-
sche geweld dat de intrusie van de seksuali-

teit in zijn leven inhield? Terwijl hij seks met 
haar heeft, geeft hij de vrouw er de schuld 
van dat seks bestaat. Porno, als schaamte-
loze publiciteit voor seks, is in die zin een 
wraakoefening tegen seks, belichaamd door 
de Vrouw. Het is een exorcistisch ritueel, 
een uitzichtloze poging om seks door middel 
van seks uit te drijven. Porno neigt dan ook 
structureel naar geweld. 
 De extreem ‘binaire’ rolverdeling in porno 
vormt een soort panisch tegenbeeld ten 
opzichte van de vervaging van het seksu-
ele verschil die zich in de westerse wereld 
de laatste eeuw voltrekt. Nergens als in het 
Westen wordt het seksuele verschil zo wei-
nig scherp gemarkeerd, zowel op gebied van 
kleding, haardracht, gedrag als beroepskeu-
ze. Het lijkt erop dat porno, een bijna exclu-
sief  westers product, als reactie tegen deze 
deseksualisering van de openbare ruimte 
een soort extreme, opgepimpte vrouwelijk-
heid biedt, een simulatie van iets wat nooit 
heeft bestaan, een soort transseksuele kari-
katuur. 
 De pornoactrices lijken geprogrammeerd 
om niets anders te doen dan zich beschik-
baar te stellen voor het mannetjesdier. Die 
beschikbaarstelling is van elke verleidelijk-
heid ontdaan. Ze is glad, transparant, heeft 
niets van een spel waarin een risico wordt 
aangegaan; het is een competentie waarover 
de vrouw beschikt. Deze vrouwen geven 
zich niet, ze demonstreren dat ze zich kun
nen geven. Hun vrouwelijkheid is voor 
hen geen duister lot waartegenover ze elk 
op hun unieke manier een houding moe-
ten zien te vinden – waardoor alles wat ze 
ervan tentoonspreiden iets van een ironi-
sche maskerade heeft – maar is een identi
teit in het bezit van een onmiskenbaar ver-
mogen, namelijk het Genot in zuivere staat 
te realiseren en in zijn totaliteit zichtbaar te 
maken. Op die manier is ook de vrouwelij-
ke, ‘hete’ overgave een zaak geworden van 
koude, identitaire zelfponering. Dit is mis-
schien wat kan fascineren aan porno: dat de 
vrouwelijkheid zichzelf  opheft in een soort 
obscene parodie van zichzelf  – waardoor ze 
pas helemaal een gemaskerd raadsel wordt.
 Deze synthetische hypervrouwelijkheid, 
waarvan er ook versies opduiken in tallo-
ze videoclips en reality shows, is wellicht het 
onvermijdelijke pendant van de reële ver-
vaging van het sekseverschil in de maat-
schappij, waarin het vrouwelijke geen raad-
sel meer is dat elke aanspraak op identiteit 
ondermijnt en ironiseert, maar netjes wordt 
bijgezet in het veld van de vele identiteiten 
die om erkenning en respect vragen.

In your face

Door de uitvinding van een vrouwelijkheid 
die de vrouw overbodig maakt, die er een 
supplementaire incarnatie van maakt, is de 
vrouw echt verdwenen, vervangen door een 
substituutvrouwelijkheid. Dit geldt overigens 
ook voor de man, want het is de hem ontstolen 
vrouwelijkheid die hij transponeert naar de 
theatrale spiegel van de rol en de idee van de 
vrouw. 
 Jean Baudrillard

Wie als geen ander van seks een zaak van 
kille identitaire zelfbevestiging maakte, was 
volgens Baudrillard Madonna. Voor haar 

shows construeerde Madonna een soort 
perfecte kloon van zichzelf, een ondoor-
dringbaar ‘identitair pantser’, ‘een gespier-
de, afgetrainde engel die ons bevrijdt van de 
zwakheden van het lichaam’. Al haar geba-
ren, blikken en accessoires waren overdui-
delijk seksueel gekleurd. Maar ze speelde 
het seksuele uit om te demonstreren dat ze 
de baas over zichzelf  was, dat ze haar sek-
suele uitstraling perfect in de hand had en 
kon sturen. 
 Terwijl het seksuele een domein is waarin 
je je blootgeeft aan de ander, in de zin dat je 
je macht loslaat over wat je van jezelf  aan 
de ander toont, dat je datgene aan hem aan-
biedt waarin je ook voor jezelf  een ander 
bent, wilde Madonna volledig meester blij-
ven over haar beeld, over wat ze van zichzelf  
te zien gaf. Daarom liet ze niets aan het toe-
val over. Haar shows waren tot in de klein-
ste details uitgestippeld. Haar publiek moest 
voelen dat ze het hele veld van tekens onder 
de knie had, dat ze alle tekens van het sek-
suele de revue kon laten passeren, deze kon 
‘parodiëren’ en er dus niets mee riskeerde. 
Hiermee wilde ze ten koste van alles vermij-
den een seksueel object te zijn. Hoe meer ze 
zich dus als seksobject presenteerde, hoe 
meer ze ontkende dat te zijn. Hoe exhibitio-
nistischer ze deed, hoe minder ze zich prijs-
gaf. Madonna liet niet zien dat ze seksueel 
werd geprikkeld, ze construeerde zich een 
heel theater, met dansers en accessoires, 
waarin ze volgens een strak scenario simu
leerde dat ze werd geprikkeld, aangepord en 
buiten zichzelf  gebracht.
 Baudrillard schrijft: ‘Bij gebrek aan een 
ander die haar van zichzelf  zou verlossen, 
is ze verplicht zichzelf  onophoudelijk sek-
sueel aan te sporen, met een heel wapen-
rek aan accessoires – eigenlijk een sadis-
tisch wapenrek waaraan ze zich tracht te 
ontrekken.’ Met dit ‘wapenrek’ simuleert 
ze dat ze seksueel lastiggevallen wordt, dat 
ze door het seksuele wordt lastiggevallen – 
om te vermijden dat het zou gebeuren. Ze 
theatraliseert haar eigen sexual harassment 
om te demonstreren dat dit haar niet van 
haar stuk brengt, dat ze onder dat alles ‘de 
gespierde Onbevlekte Ontvangenis’ blijft. 
Met deze koude parodie waarin niets op het 
spel staat, belichaamt Madonna de ‘frene-
tieke frigiditeit van ons tijdperk’.
 Madonna heeft de toon gezet voor de 
tsunami aan videoclips die ons met seks 
in het gezicht slaan. Met hun snelle, leni-
ge danspassen en armbewegingen halen al 
die meisjes flink naar hun publiek uit. Van 
tussen al die heftig schuddende achtersten 
en borsten priemt geregeld een stoute blik 
die de toeschouwer ervan verzekert dat zij, 
naast de zachte rondingen die ze laten zien, 
ook nog iets heel scherps en onverbiddelijks 
in petto hebben. Hun hele optreden lijkt een 
preemptive strike tegen de voyeurs die ze met 
hun optreden van hun publiek maken. In 
één beweging bieden ze zich onbeschaamd 
aan als geestloze lustobjecten én dreigen 
ze met een dodelijke stoot tegen wie hierin 
een uitnodiging zou durven zien. Hoe meer 
de behaagzucht ervan afdruipt , hoe ster-
ker ze hun minachting laten blijken tegen 
wie ze willen behagen. Hoe duidelijker alles 
om seks draait, hoe krachtiger ze willen 
bewijzen dat het om een powertraining gaat, 
een demonstratie van weerbaarheid, van 
‘girlpower’. 
 Uit dit soort dansen is iedere zweem 
van langoureuze overgave systematisch 
geweerd. Alles ademt een kille, wraakzuch-
tige woede uit, alsof  de dansschool waaruit 
deze meisjes voortkomen vooral een trai-
ningskamp was waar je leert hoe je met één 
flinke armstoot of  schop een sexual harasser 
moet uitschakelen. Elk gebaar, elke blik, elk 
signaal is erop berekend het publiek seksu-
eel te prikkelen, maar de strakke, gedisci-
plineerde choreografie verzekert ons ervan 
dat de dansers perfecte controle hebben 
over het lichaam en over hoe het aan het 
publiek verschijnt. Deze halfblote lichamen 
willen zich in geen geval aan de blik bloot-
geven. Ze willen die blik pareren. De razend-
snelle opeenvolging van camerashots sabo-
teert de blik die op eigen tempo de lichamen 
in zich zou willen opnemen. Om het publiek 
elke macht over hun verschijning te ontne-
men, wordt die verschijning verpulverd. De 
lichamen of  delen ervan flitsen iedere secon-
de een keer op. Ze stoten ons in het gezicht. 
Seks wordt ingezet om het seksuele verlan-
gen af  te straffen. Deze viriele selfexposure 
is de postmoderne versie van de puriteinse 
haat tegen seksualiteit. Zo’n oorlog, gevoerd 
met de middelen van choreografie en cine-

matografie, tegen de blik die men met alle 
macht wil vangen, betekent het einde van 
de verleiding, aangezien er nu eenmaal geen 
verleiding is zonder dat je voor de ander je 
zelfcontrole loslaat, zonder dat je de ander, 
hoe geritualiseerd ook, je zelfverlies schenkt. 
Geen verleiding zonder een dosis zelfobjecti-
vering, zonder een dosis ‘naïef ’ vertrouwen 
in de blik van de ander. 

Fuck

Pornografische beelden worden gedragen door 
een ‘misprijzen’ van de klant: het zijn beelden 
die de kijker tegelijk bedienen en beschimpen. 
Dat laatste komt niet als een schunnige natrap, 
maar maakt deel uit van het pornografisch 
dispositief. De pornofiel wil nagetrapt worden, 
dat kenmerkt zijn erotiek. Neem die bestraffen
de schaamte weg en de pornografie werkt niet 
meer. 
 Dirk Lauwaert

‘De onzekerheid te bestaan en, hiermee 
verbonden, de obsessie het bewijs van zijn 
bestaan te leveren, winnen het vandaag 
ongetwijfeld van het eigenlijke seksuele ver-
langen,’ zegt Baudrillard. Je zou kunnen 
zeggen: porno wijst erop dat de seksualiteit 
vandaag het domein bij uitstek is geworden 
waarin de grondeloze, in ht ijle zwevende 
(post)moderne mens zichzelf  ervan wil ver-
zekeren dat hij bestaat – waarmee hij ver-
loochent dat hij in wezen een onmogelijk-
heid is. En hoe meer de mens seks aanwendt 
om zijn bestaan te bewijzen, hoe twijfelach-
tiger zijn seksuele identiteit wordt, hoe meer 
deze gaat vasthangen aan beelden. De beel-
den van pure lust verdoezelen dat die lust 
slechts verbannen naar én in die beelden 
bestaat. Het betreft hier geen verleidelijke 
illusies, maar beelden waarin seks, voorbij 
elke illusie, helemaal zou zijn gerealiseerd, en 
dus niet langer iets is dat ons bespookt, iets 
geheims dat eindeloos een onbevredigba-
re nieuwsgierigheid opwekt. Hier staat het 
helder voor ons, zodat we eindelijk weten 
wat het is. 
 Deze realisering van seks staat gelijk met 
zijn uitdrijving. Het daadwerkelijke beoe-
fenen van seks is gedelegeerd naar wezens 
die daar veel beter voor uitgerust zijn dan 
wij. Het utopische universum van de porno 
is een wereld waaruit de mens zich heeft 
teruggetrokken, waarin hij nog louter een 
getuige is, een blik. Porno is een uiting van 
de fantasie om de wereld te zuiveren van 
het menselijke en hem in zijn oorspronke-
lijke zuiverheid te herstellen, een wereld 
waarin ook de mens zelf  geen schaamte of  
schuld kent – kortom: een wereld waarin 
mensen copuleren zoals dieren copuleren 
en elkaar verscheuren en verslinden: in alle 
onschuld, zich van geen blik bewust. De mens 
die aan het beeld van deze onschuld beant-
woordt is een kloon van zichzelf  geworden, 
een posthumane mutant voor wie seksuele 
activiteiten prestaties zijn tussen de andere. 
 Alhoewel. De personages in porno kun-
nen dan geen mensen worden genoemd, 
maar ze slagen er ook niet in om androïdes 
te worden. De schaamte die ze niet kennen 
verschuift naar een soort koele woede. In 
menige pornofilm geeft de man de vrouw af  
en toe een klap terwijl hij het met haar doet; 
hij zet het haar betaald dat hij de kwelling 
van het seksuele moet ondergaan, net zoals 
religieuze fundamentalisten, die ook vinden 
dat vrouwen vanwege hun verleidelijkheid 
klappen verdienen, tenzij ze hun lichaam 
bedekken. 
 Een nog vaker voorkomende uiting van 
deze woede is dat de personages, ook vrou-
wen, tijdens de intense neukpartij voortdu-
rend ‘fuck’ zeggen, ‘fuck’ en nog eens ‘fuck’, 
alsof  ze niet geloven dat ze werkelijk doen 
wat ze doen en daarom, uiteraard vruch-
teloos, hun activiteit voortdurend moeten 
benoemen. Met ‘fuck’ benoemen ze niet 
enkel dat ze aan het genieten zijn, ze beve-
len zichzelf  om ermee door te gaan. Maar 
wie zichzelf  dwingend blijft aanzetten tot 
een genot dat hij reeds ondergaat, is rade-
loos. Zo’n herhaald zelfbevel is een poging 
om ten volle de heerschappij te beamen van 
de wellust die Augustinus’ postlapsaire mens 
tegen zijn wil moet ondergaan. Hij doet een 
dwangmatige poging om te willen wat hem 
overkomt. Dat lukt niet. Daarom klinkt zijn 
zelfbevel ook als een verwijt: ‘Fuck!’ Terwijl 
men neukt zegt men: ‘Ze hebben me genaaid, 
ze hebben ons een loer gedraaid. Het is toch 
niet te geloven dat we dit nu aan het doen 
zijn! Bestaan wij eigenlijk wel?’ 

Helen Verhoeven, Vleesstal, 2017, courtesy van de 
kunstenaar en Stigter van Doesburg
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BINI ADAMCZAK

Voor even lijken de heersende wetten niet 
langer van kracht.1 In het midden en aan 
de rand van de dansvloer voegen twee tot 
vijf  lijven zich samen tot onstabiele con-
stellaties, maken zich weer los, verschij-
nen opnieuw in een andere samenstelling. 
Circulatie van monden, handen, konten. 
Telkens in een andere kringloop, op onbe-
gane paden. Angst voor aanrakingen is 
er nauwelijks en ook weinig vrees om niet 
aangeraakt te worden. Niemand hoeft zich 
te laten inlijven, niemand wordt geacht bui-
ten te moeten blijven. Het oorspronkelijke 
geslacht mag thuisblijven, in de gekende 
kast. Tentatieve homo’s of  hetero’s, tran-
sen of  (wat is eigenlijk de afkorting voor cis-
seksuelen? – precies:) cisten dansen, strui-
kelen, vallen bij momenten voor elkaar, op 
weg naar de bar.2 Zoals zo vaak brokkelt 
het taboe van de homoseksualiteit eerst af  
bij de vrouwen van uiteenlopende genders. 
Steeds opnieuw worden vol overgave de 
muren van de traditionele maar spontane 
koppeltjes gesloopt. Verschijnt er een twee-
tal, dan wordt het weer onderuitgehaald. 
Op drie niveaus: het gender (man/vrouw), 
de seksualiteit (homo/hetero) en het koppel 
(ik/jij). Zodra er reïficatie dreigt positione-
ren ‘polyseksuele activistes’ hun lichaam te 
midden van de verbindingen. Niet door de 
normatieve controle van een planecono-
misch vijfurenplan, maar binnen de cate-
gorieën, de middelen van het verlangen zelf: 
door attractievere liaisons van lijven te creë-
ren. Een polyseksuele party, een supersnelle 
onteigeningsmachine. 
 En dan, plots, alleen geanticipeerd door 
de wantrouwigen van aard, virtueuze cir-
culatie: in de vroege uurtjes, minder men-
sen, meer drugs, grotere angst. Een onzicht-
bare hand nodigt ten (standaard)dans, 
met een ijzige greep. Herprivatiserings-
tendensen nemen hand over hand toe. 
Re territorialiseringsgolven rollen over de 
dansvloer, langs de bar, via de toiletten naar 
de uitgang. Telkens weer verdwijnen ze per 
twee in de taxi’s. Drift of  zoiets drijft de men-
sen de markt op en haalt hen er per twee 
weer af. De hetero-economie domineert, 
‘Koning Oedipus’ triomfeert. Gedaan met 
het vermaak van de vrije ontplooiing, de 
sleur van alledag begint. En duurt in de met 
loontrekkenden bevolkte stedelijke ruimte 
in het slechtste geval vier dagen. Her en der 
blijven individuen in elkaar gedoken achter 
op de trappen, tussen de peuken, schudden 
tranen uit verschaalde bierflessen. (That’s 
the way it goes. Maar welke weg volgt id 
eigenlijk, aan welke wetten gehoorzaamt 
een economie van het verlangen die zulke 
verzakingen afdwingt? Welke regels volgt 
een distributie die rekening moet houden 
met de mogelijkheid van onderconsump-
tie?) Dat kan nog andere perspectieven 
openen dan het flesperspectief, op dat rest-
je schuim met bruin bezinksel. Zoals altijd 
is ook hier een slecht humeur de geprivile-
gieerde gemoedstoestand om tot inzicht te 
komen. (De ontgoocheling wijst op hoop, 
want zonder hoop geen ontgoocheling; de 
hoop wijst op vervulling, dat is haar doel. 
Daartussen ligt een afstand. Dat is de enige 
factor die uit revolutionair perspectief  inte-
ressant is.)

A. Het ruilproces

1. Liefdesmarkt 

‘De loonarbeid berust uitsluitend op de con-
currentie van de arbeidsters onder elkaar.’3 
Zo ook de liefdesarbeid. De liefdesmarkt – 
ruimtelijk geconcretiseerd in bijvoorbeeld 
clubs, cafés, internet: party – is gebaseerd 
op de onderlinge concurrentie van de gelief-
den, en dus zoals elke andere markt uit-
sluitend op de constructie van schaarste. 
Er zijn genoeg lovers voor iedereen maar 
niet iedereen krijgt er een, laat staan tien. 
Een schaarste die telkens opnieuw gecre-
eerd en door machtige instituties gegaran-
deerd moet worden; zonder schaarste valt 
er geen economie te bestieren. Dat gene-
reert een behoefte-verlangen als subjectieve 

motivatie van de ruil. Het voelbare tekort, 
de te vullen leegte (psychisch/fysiek), wordt 
groots geïnstalleerd. In de monetaire econo-
mie door de scheiding van productiemidde-
len en producenten en het instituut van het 
privé-eigendom. In de seksuele economie 
door de instituten heteroseksualiteit, mono-
gamie, individuatie/individualisering/sin-
gularisering, etc.
 De rijkdom van de seksuele economie uit 
zich als een ongelooflijke verzameling van 
de meest uiteenlopende lichamen die alle-
maal begerenswaardig zijn – en uitwissel-
baar. Maar: beperking van het aanbod door 
de matrix van de heteroseksualiteit, d.w.z. 
de mannen concurreren onderling om de 
vrouwen, de vrouwen om de mannen. Het 
universum van de equivalentie is in twee 
gedeeld, de ruil is van bij het begin geblok-
keerd. Bijgevolg een reductie van de substi-
tueerbaarheid met niet minder dan vijftig 
procent op grond van het homoseksuali-
teitstaboe.4 Net zoals bij het racisme, dat de 
seksuele ruil verbiedt van lichamen die qua 
kleur of  religie verschillend gemarkeerd zijn. 
 Net als gedwongen heteroseksualiteit 
en segregerend racisme is ook monogamie 
(van de vaste relatie, handelsakkoord, afna-
megarantie) vanuit het perspectief  van de 
seksuele economie niet meer dan een beper-
king van de markt. Maar wel een die de 
lichamen onttrekt aan het domein van de 
circulatie en ze onderbrengt in het domein 
van de consumptie, dat in de meeste geval-
len gelijk is aan een domein van (seksuele) 
niet-consumptie. Monogamie ruilt vrijheid 
voor zekerheid en volgt eenzelfde logica als 
de verzaking aan consumptie in ruil voor 
een vaste arbeidsplaats.
 Maar ook de lichamen die overblijven 
ruilen niet zomaar, niet vrij met elkaar. 
Onderling gebruik, een lichaam voor een 
lichaam zolang er behoefte aan is, zo sim-
pel zou het kunnen zijn. Maar een fijnma-
zig patroon van delicate rangordes lijkt de 
ruil te structureren. Het is alsof  in het dage-
lijkse leven de fantasie overwintert van een 
huwelijk met iemand van de eigen stand, of  
sporen van rassenideologie in de gradaties 
van legitieme kruisingen. Zichtbaar in de 
reacties op een koppel dat duidelijk ongelijk 
rijk of  knap is samengesteld en die bijvoor-
beeld zoals in de sitcom Seinfeld luiden: ‘S/
he could do a lot better than her/him’ (in 
de aflevering ‘The Wait Out’). In de spin-
off  van Friends, Joey, wordt deze logica aan 
de hand van een mathematisch equiva-
lent gedemonstreerd: ‘You want to choose 
someone at about the same level of  hotness 
as yourself. You can go two points in either 
direction, but I wouldn’t do much more 
than that. […] I, for example, am a 9. That 
means I could be with a 7 or a hypothetical 
11. Another option for me would be a 4 and 
a 5. Three 3s. Or, but I wouldn’t recommend 
this, nine 1s.’ (In de aflevering ‘Joey and the 
Student’. Natuurlijk mislukt de bewijsvoe-
ring omdat een cijfer dat lager is dan het 
gemiddelde maar zelden toegang krijgt tot 
dat uitgezuiverde televisie-universum.) 

2. Aantrekkingskracht als waar

De seksuele economie kent lichamen dus 
kennelijk waarde toe. En wel een ver-
schillend hoge waarde aan verschillende 
lichamen. Wat is dat gemeenschappelijke 
derde dat de onderlinge ruil van de licha-
men bepaalt, wat bepaalt de waarde van 
de geseksueerde, seksuele waren? Arbeid, 
geseksueerde, (gendergerelateerde) seksue-
le arbeidstijd, d.w.z. arbeidstijd die de licha-
men seksueert en (gendergerelateerd) sek-
sualiseert. Niet arbeidstijd als dusdanig, niet 
de individuele arbeidstijd (dan zou diegene 
de mooiste zijn die het langst in de badka-
mer zit (the Badman) – hoe mooi zou dat niet 
zijn), maar de arbeidstijd die volgens het 
maatschappelijk gemiddelde nodig, d.w.z. 
genormeerd is. Uitvoerige arbeid vooraf: de 
mode volgen – informeren, kopen, passen; 
het lichaam verzorgen – douchen, sche-
ren, epileren, deodoreren; zich opmaken 
– schminken, poederen, stylen, spiegelen. 
Investeringen die de waarde moeten laten 
stijgen, arbeid (aan de aantrekking)skracht. 
Gegenderde arbeid die genders produceert: 
grappen maken/lachen, kijken/bekeken 
worden, tegen de muur leunen/dansen etc. 

De waar die de geseksueerd-seksuele arbeid, 
op appeal gerichte arbeid produceert is 
aantrekkingskracht als waar. Haar waar-
de bepaalt het aantal en de waarde van de 
geseksueerd-seksuele waren waarmee een 
lichaam kan ruilen. 
 Procedé van het aankleden, zich optut-
ten: van de mannen tussen aanhalingste-
kens vergt het een beetje arbeid vooraleer 
ze ten tonele kunnen verschijnen, van de 
vrouwen tussen aanhalingstekens vergt 
het veel meer arbeid. Meer arbeid ook in 
de homo-economie, (voorheen) een beetje 
minder in de lesbische. (Maar ook de breuk, 
de lesbische bijvoorbeeld, met de arbeid in 
dienst van het heteronormatieve lichaam-
sideaal en/of  de constructie van nieuwe/
andere schoonheidsnormen vergt moeite/
inspanning/arbeid – met name antiarbeid/
alterarbeid/transarbeid.)5 Dit toont aan dat 
de aard van de gemiddelde geseksueerd-sek-
suele arbeidstijd, d.w.z. de maatschappelij-
ke norm, gediversifieerd wordt aan de hand 
van de categorie van het bezit van de pro-
ductiemiddelen, d.w.z. van de normen. Zij 
institutionaliseren verschillend gemarkeer-
de lichamen als machinerie van verschil-
lende productiviteit en bepalen daarmee de 
mate van appellatieve arbeid (labour of  sex 
appeal) die deze moeten spenderen om een 
bepaalde waarde te bereiken.6 De produc-
tieve machinerie, dat is het dunne lichaam, 
het bourgeois lichaam, het mannelijke 
lichaam, het niet-misvormde lichaam, het 
cisgender lichaam, etc. De arbeid die deze 
lichamen moeten verrichten is in verhou-
ding geringer dan die van het dikke lichaam, 
het proletarische lichaam, het vrouwelijke 
lichaam, het misvormde lichaam, het trans-
gender lichaam, etc. Waarbij bijvoorbeeld 
de raciaal opererende norm een paradoxa-
le machinerie is die tegelijk degraderend 
en exotiserend werkt. Het schoonheidsre-
gime (statusregime) jaagt de individuele 
arbeid aan de waardestijging van sommige 
lichamen enorm de hoogte in. Tegelijk ver-
schilt de aard van de verrichte arbeid van 
lichaam tot lichaam. Sommige lichamen 
die zich niet kunnen meten met de schoon-
heidsnorm kunnen dat compenseren met 
de accumulatie van macht, intellectuele 
arbeid etc. en worden daardoor in de regel 
mannelijk genoemd. 
 Vanaf  een bepaald punt in de ontwikke-
ling van de productieve kracht, van genees-
kundige technologie, kan schoonheid vol-
ledig volgens de maatstaf  van abstracte 
arbeid gekwantificeerd worden. Tenminste, 
zo luidt de ideologie, want zelfs in metropo-
len laat de vervulling van de verjaardags-
wens ‘Nieuw Lichaam’ te wensen over. Zo 
functioneren de normen (elk op een ande-
re manier, klasse anders dan kleur en dan 
gezondheid) op dubbele wijze: als machi-
nerie en de facto – kwantiteit slaat om in 
kwaliteit – als marktgrens. De overschrij-
ding van die grens is doorgaans even waar-
schijnlijk als wanneer een ramenlapper 
opklimt tot miljonair door harder te wer-
ken – en om dezelfde reden faalt: geen bezit-
ter van productiemiddelen. (Met als effect 
een territoriaal-verticale opsplitsing van 
de markt in markten, perifere en metropo-
litane, de Witte Ruimte, gevolg van racis-
tisch toegangsbeleid dat, analoog aan de 
EU-invoerbeperkingen, niet-wit gemarkeer-
de lichamen buiten de grenzen houdt, net 
zoals het klassengetto, dat vluchtpogingen 
al onmogelijk maakt bij het horen van hun 
flirtjargon.) Maar dat is van geen belang 
voor de norm die ongelijke lichamen meet 
aan een gelijke waarde en ze daardoor als 
ongelijk produceert en ongelijkwaardig 
maakt.7 Dieet, cosmetische chirurgie, hor-
moonbehandeling, levenslang leren, huid-
bleken, een workshop communicatie, diode 
laserontharing etc. zijn dus vormen van 
arbeid die gemeten kunnen worden aan het 
maatschappelijk gemiddelde van de noodza-
kelijke arbeidstijd. Sommige lichamen heb-
ben, door een productievere normmachi-
nerie, dagelijks bijvoorbeeld twee uur nodig 
om een bepaalde aantrekkingskracht te 
bereiken/behouden (re/produceren), ande-
re bijvoorbeeld zes uur directe of  indirecte, 
in geld omgezette en in cosmetische chi-
rurgie etc. geïnvesteerde (loon)arbeidstijd. 
Maar daarna hebben ze gewoon dezelfde 
waarde. Gemeten aan de norm is de werk-
last die in extra dieeturen etc. geïnvesteerd 

werd niet meer dan een niet-productieve, zij 
het noodzakelijke besteding. 
 Net als bij de waar in het algemeen en 
de arbeidskracht als waar in het bijzonder 
is ook meer specifiek bij de aantrekkings-
kracht als waar de waarde niet gelijk aan de 
realisering ervan. De fluctuerende prijs van 
de waar aantrekkingskracht kan stijgen 
door schaarste. Net zoals hij kan dalen door 
een al te grote beschikbaarheid. ‘I kissed 
James.’ ‘So what? Who hasn’t.’ Ook dat was 
traditioneel gereguleerd volgens gender, 
tussen de polen held en hoer. Die restricties, 
die beperkingen van de markt zijn groten-
deels weggevallen, en leiden nog een schim-
mig leven als residuaal bestaan. Bovendien 
blijft het beste en duurste product soms 
onverkocht liggen, en moet het onder de 
waarde, tegen een lagere prijs geliquideerd 
worden. Het komt dan tot een uitverkoop 
van de laatste stuks. In sommige milieus 
heeft daarvoor de even nuchtere als toepas-
selijke term ‘restneuken’ ingang gevonden.8

 Als de ruil is afgehandeld begint de con-
sumptie, maar zoals we weten (insert femi
nist critique) niet de vrije tijd. Wel zoals eerst 
de circulatieve arbeid nu de consumptieve 
arbeid, wel reproductie. Mannen en vrou-
wen (van bijna alle genders) houden de 
aanhalingstekens aan, ook wanneer ze zich 
helemaal hebben uitgekleed. Dan zeker. 
Dan komt de test van de jarenlange trai-
ning, de dure leerscholen: ademtechniek, 
luid-stil-passief-actief  spelletjes, genitaliën-
kunde, autogene scheiding van hoofd- en 
handenarbeid, lichaamstechnologie, orgas-
me-enscenering. Maar dat is hier niet het 
onderwerp. Als productieverhouding, als 
arbeid is seksualiteit het onderzoeksobject 
van de contraseksuele theorie. De theorie 
van de polyseksuele economie beschouwt 
seksualiteit als waardevorm, vanuit het per-
spectief  van een ruilproces. 

3. Waarde en geld

Ook al maakt waarde deel uit van de seksue-
le economie, toch bestaat er geen algemeen 
equivalent, geen geld. De fallus bijvoorbeeld 
kan alleen als algemeen equivalent functi-
oneren onder de voorwaarden van het his-
torische patriarchaat, waarin de man vrije-
lijk over het lichaam van de vrouw beschikt 
en de dochter het eigendom is van de vader, 
net zoals de echtgenote dat is van de echt-
genoot. Hier fungeren vrouwen als waren, 
objecten die verworven en weer weggege-
ven kunnen worden, met een waarde die 
enkel de bezitter van de fallus (van het geld) 
kan uitbetalen. Marx: ‘De waren kunnen 
niet zelf  naar de markt gaan en zij kun-
nen zichzelf  niet onderling uitwisselen. Wij 
moeten dus hun hoeders in ogenschouw 
nemen, de warenbezitters. De waren zijn 
dingen en dus weerloos in handen van de 
mensen. Wanneer zij niet gewillig zijn, kan 
de mens geweld gebruiken, anders gezegd: 
zich er meester van maken.’ En in de voet-
noot bij deze passage: ‘Zo somt een Franse 
dichter […] onder de waren, die op de markt 
van Landit te vinden waren, naast stoffen, 
schoenen, leer, landbouwgereedschappen, 
huiden, enzovoort, ook femmes folles de leurs 
corps (vrouwen bezeten door hun lichaam) 
op.’9 
 Ook al heeft in dit voorbeeld een valuta-
wissel plaatsgevonden, een transformatie 
in de monetaire economie (fallus → franc/
sterling), dan nog geldt: vrouwelijk verlan-
gen kan zich in zo’n context niet ontwik-
kelen, homoseksualiteit kan zich niet kapi-
taliseren, maar alleen buiten de economie 
bestaan. Ook al was er in de seksuele econo-
mie een algemeen equivalent, fallisch geld, 
daarom nog geen kapitaal. Ook een vrou-
wenheld als Don Juan kon het sexappeal dat 
hij op basis van warenlichamen had geac-
cumuleerd enkel indirect in de weegschaal 
van de ruil der geslachten leggen en moest 
elke vrouw opnieuw de indruk geven dat 
dit dan misschien niet de eerste maar toch 
zeker de laatste en beste kringloop was. Van 
reproductie in een ruimere hiërarchie dus 
nauwelijks een spoor. 
 Vrouwen treden vandaag – twee vrou-
wenbewegingen later – als rechtssubjec-
ten op, als vrije warenbezitters met zelfbe-
schikking over hun aantrekkingskracht. 
Daarom geldt: het geseksueerd-seksuele 

Theorie van de polyseksuele economie (Grundrisse)
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subject/object is net als het proletarische 
tweevoudig: warenbezitter en waar. Daarbij 
verschilt de mogelijkheid om te beschikken 
over de arbeidskracht als waar van die over 
de aantrekkingskracht als waar omdat de 
prijs van niet-ruilen/onthouding, name-
lijk niet-consumptie/honger, in het tweede 
geval gemakkelijker te betalen is. Maar hoe 
dan ook is een uitstap uit de seksuele eco-
nomie nauwelijks realiseerbaar. De aan de 
circulatiesfeer onttrokken en in een roman-
tische partnerrelatie opgeborgen aantrek-
kingskracht behoudt latent haar (dalende) 
waarde.10 Ook ontwaarding en zelfs waar-
deloosheid, bijvoorbeeld ten gevolge van 
antinormatieve (niet-/intentionele) per-
formantie, markeren posities op de tableau 
économique. Dat laatste leidt, eerder dan 
tot het verlaten van de economie, tot ont-
wikkeling/ontsluiting van (nieuwe) loka-
le markten (b.v. subculturen), waarvan 
de waardeschalen anders afgesteld zijn of  
door alternatieve schoonheidsregimes gere-
guleerd worden en zich niet noodzakelijk 
hiërarchisch verhouden tot de hegemonia-
le markten. Ook zonder geld, evenwel, is in 
de differentiaties de tendens voelbaar van 
globale, door de cultuurindustrie gedragen 
levellings. Nog duidelijker dan met de vrou-
welijke warenbezitter wordt de these van 
een algemeen equivalent van de seksuele 
economie (d.w.z. de fallus) gefalsifieerd met 
het bestaan van een homoseksuele econo-
mie die, hoewel ze vandaag gemakkelijk 
als economisch herkenbaar is, in vroegere 
theorieën eerder beschouwd werd als een 
onderbreking van de economie, in het beste 
geval als subversie.11

 Maar bovenal kan er in de seksuele eco-
nomie geen algemeen equivalent bestaan 
omdat niet alle lichamen onderling uitwis-
selbaar zijn. Het is alsof  je met geld (b.v. 
euro’s) maar de helft van de waren (knopen) 
zou kunnen kopen, terwijl je voor de ande-
re helft (bretellen) ander geld nodig hebt, of  
andere namen; een perifere overgangseco-
nomie zonder periferie, zonder overgang. 
De seksuele economie hinkt bij de monetai-
re achterop, we ‘fucken feodaal’. Maar dat 
betekent nog niet dat de seksuele economie 
een economie is van gebruikswaarden of  
behoeften.

4. Eenvoudige, enkelvoudige,  
niet-toevallige waardevorm

De seksuele economie bevindt zich dus 
in een eenvoudige, enkelvoudige maar 
niet-toevallige waardevorm (vorm I). Geen 
enkele waar kan hier een algemene waar, 
een geldwaar worden. En ook de starware, 
drager van een buitengewoon hoge waar-
de, wordt, hoewel door duizenden begeerd, 
daarom nog geen algemeen equivalent. 
Integendeel, ze wordt niet deel van een tota-
le maar van een ontplooide waardevorm 
(vorm II). Star-waar a = x waar b, y waar c, 
z waar d, etc. – omdat de waar met de hoog-
ste aantrekkingskracht aantrekkelijk werkt 
voor alle anderen. Waarbij x, y en z hier niet 
zozeer voor kwantiteit, het aantal lichamen, 
staan maar eerder voor verschillende kwali-
teiten, markeringen, d.w.z. productiemidde-
len, machinerie. Niettemin: al gebeurt het 
zelden in de praktijk, virtueel (als maat) kan 
de waarde van een lichaam met een hoge 
aantrekkingskracht (bijvoorbeeld 10) wel 
uitgedrukt worden door meerdere minder-
waardige lichamen (bijvoorbeeld 2 x 5).
 Principieel (krachtens de universaliteit 
van de equivalentie) zouden alle waren zich 
onderling kunnen uitwisselen/omruilen. 
De marktbeperking van de heteroseksuele, 
raciaal opererende, etc. regulering verhin-
dert dat, ook bij de star-waar (Keanu Reeves 
noch Johnny Depp kunnen zonder omhaal 
hun waarde omwisselen tegen de meerder-
heid van de mannelijke waar in). Terwijl het 
schoonheids(status)regime waarden vast-
legt – en geen grenzen. De ruil onder onge-
lijke waren kan dus wel degelijk plaatsvin-
den en de star-waar kan ruilen met om het 
even welke profane waren. Maar alleen in 
heel specifieke contexten (de eiland-robin-
sonade) en doorgaans met compensatie op 
een ander economisch niveau (geld of  de 
altruïsmekick) is het lichaam met de hogere 
waarde bereid zich weg te cijferen beneden 
zijn waarde. Maar ook bij een gelijkwaardi-
ge ruil zijn de lichamen niet noodzakelijk 
gelijk (hun posities inwisselbaar).
 Neem nu de heteroseksuele ruil: de 
hiërarchie der geslachten installeert zich in 
de positie die de lichamen en dus de (gen-

dergerelateerde) maskerades in de ruilvorm 
innemen. Het mannelijke lichaam bevindt 
zich in de relatieve waardevorm, het vrou-
welijke in de equivalentvorm. Marx: ‘De 
broek drukt zijn waarde uit in de rok, de 
rok dient als materiaal van deze uitdruk-
king. De eerste waar speelt een actieve, de 
tweede een passieve rol.’12 Dat betekent: 
activiteit/passiviteit, gespiegeld/spiegelend 
(let op de subversieve grammatica), sub-
ject/object, geest/lichaam, begeren/begeerd 
worden (niet te vergeten de feedbackvorm 
begeerd-willen-worden).13 Het vrouwelij-
ke lichaam neigt naar een eenzijdige uit-
drukking van de mannelijke waarde, ver-
krijgt dus schijnbaar zijn waarde pas via 
hem, in de ruil. ‘Natuurlijk impliceert de 
uitdrukking ‘1 broek = 1 rok of  1 broek =  
1 rok waard’ ook de omgekeerde verhouding:  
1 rok = 1 broek, kortom ‘draag wat je wil’.’14

 Precies die wederkerigheid is voorhanden 
in de homoseksuele economie, terwijl ze in 
de heteroseksuele economie geblokkeerd 
is. Weliswaar niet systemisch, niet econo-
mie-immanent. Maar historisch contingent 
door politieke, seksuele, juridische, sym-
bolische manieren van regulering. Butch/
femme, bottom/top maken het schema nog 
complexer en denaturaliseren het.

5. Seksuele en monetaire economie

Hoewel er in de seksuele economie geen geld 
bestaat, kan ze aan de monetaire gelinkt 
worden. Als een soort simpele valutawis-
sel. Geseksueerd-seksuele arbeidstijd wordt 
geruild voor loonarbeidstijd of  ook meerar-
beidstijd (revenue). Met als grootste verschil 
dat in de figuur van de koppelaarster/pooi-
er een eigenaar van waren optreedt die niet 
tegelijk ook (in dezelfde economie) als waar 
functioneert. En seksuele praktijken krijgen 
direct een prijs aan de hand van een histo-
risch variabel schema van perversiteiten. 
De hiërarchie der geslachten blijft ruwweg 
gelijk. 
 Doorslaggevend voor de verhouding 
van de seksuele en monetaire economie is 
veeleer een verbinding op een heel ander 
niveau. De kapitalistische economie is de 
voorwaarde voor de seksuele economie. 
Aan de ene kant, als voorwaarde voor de 
concurrentie, de materiële constructie van 
het individu als singlehuishouden dat een 
bepaalde ontwikkeling van de productieve 
kracht verlangt, en aan de andere kant als 
de monade van de waar waarin de maat-
schappelijke, (gedwongen) gemeenschap-
pelijke samenhang welhaast fetisjistisch 
onuitgesproken blijft.15 Dat individu moet 
op twee manieren vrij zijn, ten eerste vrij 
van het klassengebonden economische 
huwelijk, lijfeigenschap onder het com-
mando van het instituut ouders, ten tweede 
vrij als geïndividualiseerd subject, vrij van 
de beschikking over de reproductiemiddelen 
die slechts collectief  mogelijk is. Ondanks 
woongemeenschap, incrowd, vriendschap, 
richt het politiek-economische appel zich 
tot individuen: alleen naar de winkel, alleen 
aan de afwas, alleen werken, alleen belas-
tingen betalen, altijd opnieuw in je eentje op 
de proef  gesteld. Zo betreden de individuen 
de arena van de liefdesmarkt, de sfeer van 
libidineuze circulatie, als geïndividualiseer-
de subjecten, vreemd voor elkaar, elkaar 
ontvreemd. De fetisj liefde – een burgerlijke 
constructie – is uitdrukking + toedekking 
van die monadenleer; overwinning van de 
individualisering met behoud van de reële 
scheiding is zijn ideologie. De materialiteit 
van die ideologie valt grofweg samen met 
het einde van het familiebedrijf. ‘Opheffing 
van het huisgezin!’16 De vervulling van die 
prognose is dringend aan de orde en al lang 
een reële tendens.
 In tegenstelling tot vroegere/ande-
re modellen van seksuele economie kan 
de theorie van de polyseksuele economie 
ook homoseksualiteit, transseksualiteit et 
al consistent als economisch theoretise-
ren.17 Dus geen toedekking van deviaties 
noch hun verheerlijking als het ‘compleet 
andere’. De theorie van de polyseksuele 
economie is daarmee de uitdrukking van 
een historisch proces waarin heel de vroe-
gere strijd voor integratie en verandering 
(vrouwen/homo’s/transen/etc.) uitmondt 
en blijft bovendrijven. Deze theorie laat op 
een historisch unieke wijze de mogelijkheid 
zien van een seksuele economie die voor het 
eerst in de geschiedenis niet gestructureerd 
is volgens feodale klasse noch raciaal-sek-
sistische segregatie, een universele (wereld)

markt waarop alle lichamen als waren 
optreden en onderling uitwisselbaar zijn 
(met hoeveel vertraging, zie 1789).

B. Het transformatieproces

1. Kritiek

Dit oogpunt maakt duidelijk dat de kri-
tiek die zich vanaf  de jaren zeventig met 
begrippen als eigendom/aanspraak op de 
monogame relatie richtte en op de jaloezie 
als haar emotionele pendant, gemeten aan 
haar eigen programma niet echt antikapi-
talistisch is. Als kritiek van het fordistische 
accumulatieregime wil ze de waarden die in 
getrouwde, hier dus in de hetero- en cissek-
suele spaarkousen (de wifebeater, killer van 
erotiek) braak liggen, herkapitaliseren en in 
de circulatiesfeer invoeren. Uit het perspec-
tief  van de liefdeseconomie betekent bijge-
volg ook de afschaffing van patriarchaat, 
genderbinariteit, heteroseksualiteit slechts 
een liberalisering van de markt. Afschaffing 
van de monogamie is dan afbouw van 
het protectionisme en zijn rigide strafma-
ten en enge grenzen (en daarmee ook van 
het genot van de grensoverschrijding). 
Lovenswaardige liberalisering, i.e. econo-
misering: afschaffing van de heteronorma-
tiviteit betekent een efficiëntietoename van 
bijna honderd procent. De verwachtingen 
voor het vrijkomen van capaciteiten in de 
zin van ruil/verbruiksmogelijkheden liggen 
bij de onttroning van de koppelmonogamie 
mogelijk nog hoger, al naargelang de leef-
tijd.
 Zo blijft, vrij en ongebonden (de veralge-
meende democratische permissie die neigt 
naar deseksuering), de valkuil van de sek-
suele bevrijding voortbestaan, met pro-
tagonisten die zich bevrijd konden voelen 
op basis van een ideologisch gegarandeerde 
continue beschikbaarheid van vrouwelijke 
lichamen die niet moeilijk doen. Bovendien 
betekent de realisering van de universele 
equivalentie zoveel als de totalisering van 
de waardevorm, en vermindering van de 
schaarste is tegelijk uitbreiding van de con-
currentie, d.w.z. niet ‘allen met allen’, maar 
‘elkeen met elkeen’, dus ook ‘tegen elkeen’. 
De liberalisering is geen bevrijding van indi-
viduele/subindividuele differentie maar 
haar waardegebonden normering. En dus 
enerzijds aanhoudende ongelijke verdeling 
van productiemiddelen (→ uitbuiting) en 
anderzijds veralgemeende verhoging van de 
productiviteitsdwang. De ideologie van de 
work-out noemt deze tendens bij zijn naam. 
 Liberalisering van de economie betekent 
dus de afschaffing van haar beperkingen 
en niet de afschaffing van de economie zelf, 
waar het hier om gaat. Gezocht wordt een 
wijze van vermaatschappelijking die niet 
gelijk is aan de vormen van onderconsump-
tie en crisis van de singlesmarkt noch aan 
die van het koppel, het huwelijkscontract, 
het handelsakkoord van (on)beperkte duur. 
Dus geen protokapitalistische economie 
van de algemene concurrentie noch soci-
alistische planeconomie die ten eeuwigen 
dage de armoede reguleert (één, echt maar 
één stuks aantrekkingskracht voor elkeen). 
Zo geformuleerd springt de oplossing van 
het probleem meteen in het oog: we zijn op 
zoek naar ccommunisme.18

2. Party 

De (polyseks) party is deel van de ‘werkelij
ke beweging die de huidige toestand opheft’ 
wanneer ze geen circulatie betreft voor late-
re consumptie, geen middel voor het doel 
van het tweetal noch een autistisch doel 
op zichzelf, geïsoleerd plezier in de ophef-
fing van de grenzen van de nuchtere, alle-
daagse kennismaking.19 Wanneer ze meer 
is dan de instrumentele flirt om iemand aan 
de haak te slaan op singlesparty’s, meer ook 
dan de genitale reductie van de lichamen, 
de narcistische body count (onverschillig-
heid van het getal: I fucked twelve tonight) 
van de seksparty’s. Ze forceert de tendens 
van de voortschrijdende economisering 
en neigt tegelijk naar de opheffing ervan 
wanneer ze in de universaliteit van einde-
loze differentie die de lichamen als vreem-
de entiteiten bij elkaar brengt het potentieel 
omarmt van een gewijzigde vermaatschap-
pelijking. De universaliteit van eindeloze 
differentie waarin de scheiding zich para-

doxaal genoeg aan de kant van de universa-
liteit situeert, in de gelijke vermaatschappe-
lijking van waarde (gelijkWaardigheid), die 
toelaat de van elkaar gescheiden lichamen 
‘achteraf ’ te vergelijken. De lichamen zijn 
gelijk in de mate dat ze allemaal onderwor-
pen zijn aan de macht van dezelfde waarde-
wet. En ongelijk in de mate dat die macht 
hen niet allemaal even hard treft. Pas wan-
neer ze gemeten worden aan de ene norm 
zijn ze kwantificeerbaar als meer of  min-
der, universeel hiërarchiseerbaar. Het is het 
schoonheidsregime dat de lelijke lichamen 
produceert en daarmee de angst die hen 
allen in z’n greep houdt: over te blijven.

3. Liefde

Als contrast hiermee verschijnt de emanci-
patorische dimensie van de liefde ten tone-
le, met haar devaluerende functie. Vast te 
stellen in de verwaarlozing die in een vaste 
relatie optreedt wanneer beide partners 
minder arbeidstijd in sexappeal investeren. 
Duidelijker nog wanneer in een romanti-
sche partnerrelatie op de vraag ‘Vind je mij 
mooi?’ als antwoord volgt ‘Ja, omdat ik van 
je hou’, wat immers geen antwoord is op 
de vraag maar gewoon een bekentenis van 
het verlies van oordeelsvermogen. Alsof  
schoonheid een kwestie van persoonlijke 
mening is en geen objectieve maatschappe-
lijke categorie voor de classificatie van licha-
men, d.w.z. macht. De illusie dat er hier ook 
maar één jota subjectief  gevoel aan te pas 
komt, is wat de geliefden verblindt en wat 
gered moet worden. En alleen maar gered 
kan worden door de noodzaak van die ideo-
logie op te schorten. In seksueel verlangen, 
libidineuze behoefte, de fetisj liefde, kortom: 
in tekort (schaarste), komt alleen maar de 
specifieke sociale organisatie tot uitdruk-
king die de kern uitmaakt van kapitalisti-
sche vermaatschappelijking. Monadenleer 
van de waar. Eenzaamheid van de aantrek-
kingskracht, van de attractiviteit op het 
gebied van de structurele afstoting. Het is 
dat wat irriteert. Zoals honger tijdens het 
eten de ontplooiing van de smaakzin blok-
keert, zo blokkeert het fundamentele tekort, 
dat zich uit in gereïficeerde en dus negatie-
ve afhankelijkheid, de ontplooiing van de 
lust. Het gezegde wil: L’amour est l’enfant 
de la liberté. Dat krijgt nu een andere uitleg: 
vrijheid, die als positief  principe alleen col-
lectief, alleen communistisch haalbaar is, 
maakt liefde uit noodzaak, als fetisjistische 
uitdrukking van onvrijheid, overbodig, of  
juister: die vrijheid heft dat soort liefde op.

4. Partner, single. Vriendin

Dat betekent de keuze afwijzen tussen vrij-
heid (van circulatie) en zekerheid (van gega-
randeerde en gegarandeerd beperkte con-
sumptie). Dat betekent de structuur bekijken 
die de twee polen van die uitsluitende keuze 
(inclusief  de reformistische optie ‘open rela-
tie’) omsluit, ze als binaire alternatieven 
vooropstelt. Dat betekent vooral ook de sfeer 
van het ruilproces verlaten. Koppel en sin-
gle verschijnen dan als twee kanten van een 
hiërarchische dualiteit die zoals elke dicho-
tomie – natuurlijk – gedeconstrueerd moet 
worden. Single zijn als afwezigheid van een 
koppelrelatie, als haar tijdelijke onderbre-
king die geen alternatief  toelaat. Dat mis-
kent het feit dat het tegendeel van opgeslo-
ten niet noodzakelijk buitengesloten is, dat 
wie geen deel is van een tweezaamheid niet 
noodzakelijk eenzaam is. Dat miskent het 
feit dat de vriendin niet noodzakelijk de part-
ner is. Neither girl nor boyfriend, just friend, 
friends. Zij zijn het onzichtbare derde, de lege 
plek in de dichotomie single-partner. Deel 
van de seksuele economie als algemeen pro-
ces van reproductie (productie, circulatie, 
consumptie) maar dan onuitgesproken en 
bedekt. Zoals de vrouw de arbeidskracht van 
de man reproduceert, doet de vriendin dat 
ook met die van de vrouw. Het is het discours 
van vriendschap tussen vrouwen waarop 
de romantische partnerrelatie steunt, als 
een supervisie voor de relatiearbeid van de 
vrouw die aan haar relatie werkt. ‘Hoe gaat 
het?’, ‘Hebben jullie nog ruzie?’, ‘Hoe gaat 
het met hem?’ Een voortdurend en onbe-
taald therapeutisch gesprek. Uitgaande van 
heteroseksualiteit en daarmee genderbinari-
teit beantwoordt het aan de volgende regel: 
meestal van vrouw tot vrouw, vaak van 
man tot vrouw, soms van vrouw tot man, 
bijna nooit van man tot man. Daarbij kan 
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de vriendin natuurlijk ook de beste vriend 
zijn, het prototype van de vriend die onge-
lukkig verliefd is en bij elke relationele breuk 
of  ruzie aangesneld komt en hoopvol te hulp 
schiet maar meestal met lege handen ach-
terblijft of, na een uiteindelijk uit medelij-
den ingewilligde relationele proefperiode, 
definitief  bedankt wordt. Een rol die ook een 
meisje kan spelen, zolang het lesbisch-zijn 
niet officieel wordt. En daarom is het voor 
de vrouw van de wereld niet alleen hip maar 
ook functioneel om die plek van beste vriend 
meteen met een homo te bezetten. 
 In elk geval, hoeveel meisjes hebben 
elkaar niet gezworen dat hun vriendschap 
belangrijker was dan welke vrijage ook, 
dat geen enkele man van welk allooi ook 
de vriendschap nog onder druk zou kun-
nen zetten? Meestal net nadat ze van zo 
iemand zijn gescheiden. En tot ze opnieuw 
zo iemand leren kennen. Misschien heeft 
dat aan de andere kant ook bestaan, bij de 
jongens, tenminste daar waar nog een beet-
je tederheid toegestaan was. Het waren loze 
beloftes. Ze werden even vaak verbroken als 
gedaan. Ze hielden nooit lang stand. Toch 
werden ze geloofd. Een lange geschiede-
nis van gebroken harten, minder glamou-
reus dan die van de officiële tienerbiografie. 
Maar de geschiedenis van een hardnekki-
gere krenking, gevormd door een aanhou-
dend wantrouwen tegenover de vriend-
schap. En precies daarom leeft ze verder. De 
belofte werd gedaan maar nog altijd niet 
nagekomen; ze wacht op haar realisering. 
Is het geen tijd om de belofte te hernieu-
wen? Niet met dezelfde messiaanse kracht 
van toen uiteraard en zonder blind vertrou-
wen. Maar een eenvoudig verzoek zou al 
volstaan: laten we het nog een keer probe-
ren. Deze keer stellen we elkaar niet teleur. 
Ik beloof  het. 

5. Verder

En wat als het verzoek niet volstaat? Dan zijn 
er andere middelen nodig. Alle Romanzen 
stehen still, wenn dein zarter Arm es will.20 
Net zoals de Italiaanse repro-arbeidsters 
een staking in het huishouden overwogen 
(een repro-staking op alle fronten – seks/
kinderen/huishouden), lijkt nu ook een sta-
king van de vrouwenvriendschap een optie. 
Maar dan wel omgekeerd. ‘De kritiek van 
de romantische partnerrelatie moet daar 
beginnen waar die relatie ook zelf  begint, bij 
de ontoereikende opvattingen over vriend-
schap.’21 Het is precies de zwakheid van de 
vriendschap die de romantische partner-
relatie mogelijk want noodzakelijk maakt. 
Dus niet staken, zich niet terugtrekken 
maar uitbreiden, vriendschap zelfs ook nor-
matief  boven partnerschap stellen, de reële 
tendensen in die richting verder verster-
ken. Daarbij bestaat de eenvoudigste expan-
sietechniek erin net die gedragingen uit te 
breiden die in de romantische partnerre-
latie werden aangeleerd en er typisch voor 
zijn. De bekende onaangename eigenschap-
pen die zo’n relatie uitmaken zijn: beledigd 
zijn of  doen alsof, zich aanstellen, mokken, 

de bitch uithangen, eisen stellen, kortom: 
een scène maken omwille van de scène. Al 
datgene wat in de realiteit de ‘romantische’ 
relatie scheidt van de ‘rationele’ (en wat al 
inherent is aan het model van de vrouwen-
vriendschap). Hysterische buien publiek 
maken, dus. Wie dat niet aankan trekt 
zich terug in de romantische partnerrela-
tie, waar de ware terreur van de intimiteit 
begint. Verder. Veralgemeende verantwoor-
delijkheid waarbij iedereen er ook op let dat 
niemand in de shit belandt. Met z’n drieën, 
vieren, x-en naar huis gaan. Geen achter-
blijvers. En wie zegt dat de nacht ooit moet 
eindigen? Regelmatige sleepovers – tijdens 
de week. Verder. Praatgrage openheid, bij 
momenten ook de zwijgzaamheid die nodig 
is om je onbekommerd te laten vallen in 
dat veelknopige net. Ook hieruit zijn er nog 
andere inzichten te halen – niets staat een 
emancipatorische theorie slechter dan het 
monologiseren. Verder. Met je beste vrien-
din slapen (have sex with your best friend). En 
ook in nuchtere toestand. In de consump-
tieve ruil: devaluatie van de genitale valu-
ta and so on. Verder. Samen in bad. Zolang 
er zondagen zijn: institutionalisering van 
lange knusse dagen in ondergoed voor de tv. 
Grotere bedden. 
 Kleine stappen in de richting van een 
andere vermaatschappelijking, stappen die 
vertrekken van de omwenteling van alle 
materiële reproductievoorwaarden of  ertoe 
leiden, etc. Grond/familie noch atoom/gen. 
Trapsgewijs voortschrijdende collectiviteit, 
dus niet als een alomvattende kring maar 
eerder als netwerk, veelheid van in elkaar 
geschoven, expliciet open ringen. En niet 
de zekerheid van een voorgeprogrammeer-
de harmonie die – tot de dood ons scheidt 
– de toekomst laat uitdoven.22 Op de ach-
tergrond sluimert hier stilletjes het gevaar 
van repressieve vermaatschappelijking. 
Dan helpt geen gejammer dat het deze keer 
heel anders is bedoeld. Beter de oren spitsen 
voor dat zachte gesnurk en erop letten dat 
het niet plotseling stopt en het beest wakker 
wordt. En vooral dus ook bij de magische 
formule van knarsend-glinsterende vriend-
schapscontexten in het achterhoofd hou-
den dat de vrouwenvriendschap niet alleen 
glinstert maar ook knarst.23 Dan kan ze de 
vrije associatie zijn die niet al op voorhand 
begrensd wordt door fysieke gedaanten en 
die geen enkele mogelijke verbinding tussen 
alle mogelijke lichamen uitsluit. Alzijdige 
uitwisselbaarheid is haar voorwaarde, en 
die overwint ze. De terecht ten grave gedra-
gen teleologie weer opgraven, want de eco-
nomisering is de zware artillerie die de idi-
otie van de heteroseksualiteit wegveegt, de 
bekrompenheid van de genderbinariteit 
and so on, en al het feodale en vaststaande 
verdampt.24 In die economisering houdt 
de lust zich weliswaar nog aan restricties 
van schoonheid/gezondheid en genitaliteit, 
maar bestaat ze niet meer alleen binnen de 
strenge restricties van gender, van kleur. 
Want: waar de markt overbodig begint te 
worden en de normatieve valuta ontwaard 
zijn, begint het ccommunisme, polyseksu-
eel.

Noten
 1  De toegevoegde titel van de tekst verwijst naar 

Marx’ voorstudie (Rohentwurf) voor onder 
andere Das Kapital, pas in 1939 en 1941 onder 
de titel Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie gepubliceerd. Adamczak ontleent 
aan Marx’ notities naast het discours ook de bij 
momenten sterk elliptische zinstructuur; de 
Arbeiter worden bij haar Arbeiterinnen (noot 
van de vertaler).

 2  Cisseksualiteit – uit het Latijn: de tegenhanger 
van transseksualiteit, dus, profaan gesproken, 
niet gene kant maar deze kant.

 3  Karl Marx en Friedrich Engels, Het 
Communistisch Manifest, vertaald door Herman 
Gorter met correcties door Bert Altena, 
Marxistisch Internet Archief, https://www.
marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/
manifest/manif1.htm

 4 De seksuele economie komt overeen met een 
bepaalde psycho-economie. Sublimatie en 
substitutie, die in de herhalingsdwang de 
chronisch vrij gekomen plaats van moeder, 
vader, pama, mapa opnieuw willen bezetten, 
functioneren volgens de logica van genderequi-
valentie. Het homoseksualiteitstaboe 
verhindert het vrije fluctueren van de 
uitdrukkingsvormen van waarde, van 
lichamen als dragers van seksuele waarde.

 5  Van die voormalige lesbische breuk met 
vrouwelijke schoonheidsidealen die ten dienste 
staan van de mannelijke blik is echter in The 
LWord nauwelijks nog iets overgebleven. Die 
kritiek wordt in de serie ook wel gethemati-
seerd: in het tweede seizoen toont ze zich in de 
zelfreflexieve representatie van de mannelijke 
voyeur en in aflevering drie van het derde 
seizoen, ‘Lobsters’, deconstrueert ze zichzelf  
voor de ogen van de niet-burgerlijke platte-
landsbutch.

 6 De machinerie van het kapitalistische type 
bestaat erin dat men zich dood werk eigen 
maakt. Dat geldt niet voor de norm die de 
seksuele economie regeert. Evenmin is daar 
sprake van gedaanteverandering/metamorfose, 
van een reproductieve kringloop van welke 
rangorde ook, en dus ook niet van kapitaal.

 7 Zie ook Karl Marx, Kritiek op het programma van 
Gotha, Marxistisch Internet Archief, https://
www.marxists.org/nederlands/marx-en-
gels/1875/1875gotha.htm

 8 Adamczak gebruikt het woord ‘Resteficken’, 
een populaire uitdrukking in het Duitse 
nachtleven en het thema van verscheidene, 
soms satirische Duitse popsongs en schlagers 
(noot van de vertaler).

 9 Karl Marx, Het Kapitaal, vertaald door I. 
Lipschits, Marxistisch Internet Archief, https://
www.marxists.org/nederlands/marx-en-
gels/1867/kapitaal/2.htm#v37

 10 Strikt genomen is het begrip circulatie hier 
verkeerd omdat circulatie in tegenstelling tot 
de ruil enkel bestaat als er geld is. Strikt 
genomen.

 11 Homoseksuele economie is de seksuele 
economie met de hoogste circulatiesnelheid. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de Britse, en 
meer nog de Amerikaanse serie Queer as Folk, 
waar de vriendenkring de seksuele waarde 
bovendien bijna meteen omzet in sociale 
waarde.

 12 Op. cit. (noot 9). Adamczak verwijst opnieuw 
naar Marx, die de kledingstof  ‘Leinwand’ 
vergelijkt met het kledingstuk ‘Rock’, wat in de 
geraadpleegde (en hier aangepaste) 
Nederlandse vertaling vertaald wordt als 
‘linnen’ en ‘jas’; ‘jas’ is de oude betekenis van 
‘Rock’. Adamczak verandert ‘Leinwand’ in 
‘Hose’ en brengt daarmee ook een genderver-
houding binnen: de broek komt tegenover de 
rok te staan (noot van de vertaler).

 13 De kern van deze theorie komt van Zwi 
Schritkopcher.

 14 Adamczak verbastert ook hier het citaat en 
voegt aan het eind de frase ‘Rock wie Hose’ toe, 
een variatie op de uitdrukking ‘Jacke wie Hose’, 
die zoveel betekent als ‘om het even’, oftewel: 
‘lood om oud ijzer’. De uitdrukking wees 
oorspronkelijk op het (sinds de zeventiende 
eeuw) nieuwe gebruik om de jas en de broek 
– van wat we vandaag een kostuum noemen – 
uit dezelfde stof  te vervaardigen (‘van hetzelfde 
laken een pak’) (noot van de vertaler).

 15 Zie borderline, mein gesicht – dein spiegel. 
einsamkeit im kapitalismus, 2004. http://www.
copyriot.com/sinistra/magazine/sin04/spiegel.
html

 16 Op. cit. (noot 3).
 17 Zie Jean-Joseph Goux, Freud, Marx. Oekonomie 

und Symbolik, Frankfurt-Berlin-Wien, Ullstein, 
1975; Luce Irigaray, Das Geschlecht, das nicht 
eins ist, Berlijn, Merve, 1979.

 18 Adamczak schrijft ‘Communismus’ in plaats 
van het correct gespelde ‘Kommunismus’ om 
het onderscheid te maken met het staatscom-
munisme. Om het onderscheid ook in het 
Nederlands weer te geven is hier geopteerd 
voor een dubbele cc (noot van de vertaler).

 19 Karl Marx, De Duitse ideologie, vertaald door 
Hugues C. Boekraad en Henk Hoeks, 
Marxistisch Internet Archief, https://www.
marxists.org/nederlands/marx-engels/1845/
duitse_ideologie/index.htm#feuer 

 20 ‘Alle romances staan stil als jouw tedere arm 
dat wil’: een variatie op de versregels ‘Alle 
Räder stehen still, / Wenn dein starker Arm es 
will’ uit het Bundeslied (1863) van de door 
Ferdinand Lassalle opgerichte Allgemeiner 
Deutscher Arbeiterverein (noot van de vertaler).

 21 fremdgenese, Die romantische Zweierbeziehung. 
Beleuchtung einer trotzigen linken Praxis, 2005. 
http://www.copyriot.com/sinistra/magazine/
sin05/rzb.html

 22 Adamczak gebruikt ‘prästabilierte Harmonie’, 
de Duitse vertaling van Leibniz’ harmonia 
praestabilita (noot van de vertaler).

 23 Kim Hannah Hörbe (t. a. f. k. a Wolfgang Hörbe 
& Monika Mecha), Trans Queerrr Express *(you 
make me) feel like …*, diskus, nr. 3, 1999. http://
www.copyriot.com/diskus/3_99/5.htm  

 24 Adamczak citeert en parafraseert hier opnieuw 
een zinsnede uit Het Communistisch Manifest 
(noot van de vertaler).

Vertaling uit het Duits: Inge Arteel.

Oorspronkelijk verschenen in diskus, nr. 1, 
2006.

Pyke Koch, Het wachten, 1941, Collectie Centraal Museum, Utrecht, bruikleen Rijksdienst Cultureel Erfgoed 1965, © Centraal Museum Utrecht, Ernst Moritz, Pictoright
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Beeldende kunst
Depot Museum Boijmans Van Beuningen. Op 5 novem-
ber 2021 vond de publieksopening plaats van het meest 
gehypete gebouw van Nederland. Het Depot van het 
Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen is het 
geesteskind van drie mannen: Sjarel Ex (sinds 2004 direc-
teur van Boijmans), architect Winy Maas (hij op de voor-
grond, niet zijn bureau MVRDV) en mecenas Martijn van 
der Vorm, multimiljardair en zelfbenoemd Rotterdams ‘wel-
doener’, kleinzoon van Boijmans-bruikleengever Willem 
van der Vorm. Het idee is, volgens de stichtingslegende, 
geboren uit een prangende noodzaak: directeur Ex staat, al 
kort na zijn aantreden, in zijn eigen kelder met de voeten in 
het water – een kelder die een gedeelte van de omvangrij-
ke Boijmansverzameling herbergt (de rest ligt op versprei-
de, droge locaties elders). Wat Ex vervolgens bedenkt is een 
vlucht naar voren, een win-win-win-win: de gedachte om 
de collectie eindelijk in zijn geheel samen te brengen, in of  
naast het museum, beschermd tegen het wassende water, 
en voor iedereen zichtbaar. Dit laatste is het cruciale ingre-
diënt: een in zijn geheel toegankelijk kunstdepot. Maximaal 
conserveren én tentoonstellen in één open, democrati-
sche schatkamer: de kwadratuur van de museumcirkel! 
De ambitie is (na onder meer Schaulager in Basel en het 
Henry-Lucestudiecentrum in het Metropolitan Museum of  
Modern Art) niet geheel origineel, maar in de door Ex voor-
gespiegelde vorm zou het Boijmans alle voorgangers het 
nakijken geven. En, niet onbelangrijk: een dergelijk depot 
zou ook open staan voor betalende particulieren met hun 
collecties, overheden en andere instanties, voorop uiter-
aard Martijn van der Vorm. Een publiek-privaat verzamel-
gebouw dus en dito businessmodel: noodzaak wordt winst-
gevende deugd.
 De droom van de directeur krijgt voor het eerst gestal-
te in 2006, met een schetsje van Winy Maas. De beelden 
tonen een constructie in het naast het Boijmans gelegen 
Museumpark in de vorm van een grote tafel – reuzen-
stadsloggia en containerkraan in één. Deze boutade leidt 
een sluimerend bestaan tot 2010, wanneer directeur Ex, 
mogelijk na de zoveelste regenbui, aan zijn boude plannen 
herinnerd wordt door Van der Vorm; die laatste belooft het 
nodige geld, op strikte voorwaarde dat het depotgebouw 
dichtbij – lees: naast – het museum wordt gebouwd. De 
gemeente Rotterdam doet pro forma ‘locatieonderzoek’ – 
het studiedocument is niet traceerbaar – en duidt uit een 
dertiental (onbekende) locaties een winnaar aan. Terwijl de 
‘tafel’ nog een plaats kreeg halverwege het park, boven het 
geasfalteerde evenemententerrein, landt het gedroomde 
depot nu onzacht in de ‘boomgaard’ van het museumpark, 
direct voor de neus van Het Nieuwe Instituut. Wie betaalt, 
bepaalt: there is no alternative. Om de urgentie nogmaals 
kracht bij te zetten laat Ex zich in zijn kelder fotograferen 
met kaplaarzen: watersnood!
 Een architectuurwedstrijd volgt in 2013. Maas wint met 
een nieuw ontwerp. Lokale belangengroepen komen in ver-
zet tegen het wel erg grote gebouw dat het park dreigt te ver-
minken, en zelfs de institutionele buren van Boijmans rond 
het museumpark – Het Nieuwe Instituut, de Kunsthal en 
het Erasmus Ziekenhuis – kanten zich tegen het plan en die-
nen bezwaar in. Na enkele hobbels (de gemeente Rotterdam 
strijkt telkens de plooien glad) gaat in 2017 de eerste hei-
paal de grond in. Het resultaat staat er nu.
 Als object valt het gebouw – een grote, ietwat plompe 
spiegelende kom of  bloempot met bovenop wat groen – in 
de categorie ‘novelty architecture’, het soort mimetische 
architectuur dat verwantschap vertoont met blowups in 
de kunst (ijslollies, ballonpuppies, badeenden). In de Lage 
Landen kennen we bijvoorbeeld het Evoluon (grote vliegen-
de schotel) en het Atomium. Deze ducks (Robert Venturi) 
zijn een vorm van architecture parlante, bouwsels die hun 
functie (bijvoorbeeld: cirkelvormige gebouwen voor kar-
renwielmakers) of  de met hen geassocieerde handelswaar 
(eenden, donuts, gevlochten manden, etc.) letterlijk uitver-
groten. Zo ook in het geval van de ‘pot’, die zichzelf  lijkt aan 
te willen prijzen als een ‘schat’, als een zilveren Fort Knox. 
Winy Maas vertelt graag, en tot vervelens toe, hoe de vorm 
van het gebouw een kruising is tussen een theekopje en een 
glanzende thermoskan – er bestaat zelfs een foto van het 
eurekamoment, al dan niet in scène gezet, met de inhoud 
van een halve keukenkast uitgestald op een klunzige omge-
vingsmaquette. De bedoeling van vorm en spiegelhuid is 
om het voor de aangewezen locatie veel te grote gebouw 

‘te laten verdwijnen’ en door de spiegeling het park te spa-
ren en zelfs optisch te ‘vergroten’. In vroege interviews refe-
reert Maas aan Cloud Gate (‘the Bean’) van Anish Kapoor 
en ook de fraaie renders van het gebouw uit 2013 tonen een 
‘bijna naadloos’, efemeer en volmaakt spiegelend volume. 
De ultieme verdwijntruc, dus: het kunstje valt of  staat met 
de uitvoering.
 Maas kiest noodgedwongen – en anders dan Kapoor – 
voor een glazen gevel met spiegelfolie. Gelast, ontbraamd en 
gepolijst roestvrij staal is vele malen te duur, en het gebouw 
heeft nood aan uitkijk: de folie wordt bij de ramen schijn-
baar ‘uitgegumd’, en hetzelfde gebeurt bovenaan, bij de 

dakrand. Een vergelijkbare techniek zien we bij de Glazen 
Boerderij in Schijndel, het geboortedorp van Maas. Daar is 
het effect van een glazen ‘architectuur van 2 mm dik’ ver-
bluffend: de archetypische gebouwvorm, de weerspiege-
lingen, de vrolijke boerderijprint en interessante doorzich-
ten vormen elkaars visuele contrapunt; er ontstaat diepte, 
ambiguïteit, en tegelijk blijft alles verrukkelijk lichtvoetig. 
Schijndel is de sublimering van Photoshop; dit valt niet in 
een beeld te vatten, alleen te bouwen. Hier is Maas opwin-
dend, grappig en poëtisch tegelijk – en completely in control.
 Bij het Depot ontspoort het feest. Het oogt allemaal nogal 
onbeholpen, op het gênante af. De forse pot heeft er de groot-
ste moeite mee om zijn enorme omvang te camoufleren. Het 
glitterpakje, nochtans maatwerk, lijkt optisch bijeen te wor-
den gehouden door knullige glasclips, de dikke naden staan 
op springen. Vanbuiten zie je de stad weliswaar op koddige 
wijze samengeknepen, als in een lachspiegel, maar vooral 
ook op verontrustende wijze gefragmenteerd; het beoogd 
sublieme object staat erbij als een gedeukte auto. In het iet-
wat sinistere volume (gevolg van de keuze van spiegelglas 
voor een zwarte isolatielaag) lichten de ramen ’s nachts op 
met een wat groezelige rand: de gedoezelde zilvercoating. De 
dakrand showt vooral de lompe constructie van het gevel-
systeem. Het volledig gebrek van elke vorm van architectoni
sche syntax (de regie van het onvolmaakte door de manipu-
latie van verhoudingen, ritme en het concrete bouwkundige 
detail – iets wat Maas en co. meestal uitstekend in de vingers 
hebben) wreekt zich. Het is alsof  de aannemer het voor het 
zeggen heeft gehad, en de architect na het winnen van de 
prijsvraag opgehouden is met ontwerpen. De sublieme ver-
schijning uit de promotiebeelden is nu een dikkerd met een 
kantoorgevel uit de bouwproductencatalogus. Het probleem 
van de huid is niet zozeer dat dit een ‘poundshop Kapoor’ is 
(aldus Oliver Wainwright in The Guardian): het is vooral een 
zeer aanwezige, tweederangs MVRDV.
 De benedenverdieping van het gebouw is ingericht door 
John Körmeling – een felverlichte, overheersend witte 
entree voorzien van een tussenvloer met retro-spijlhekjes. 
Bezoekers kunnen er hun plunje kwijt en er eventueel een 
witte stofjas aantrekken voor een rondleiding. De apotheo-
se volgt direct. Komend uit het licht betreed je via een gla-
zen schuifdeur het halfduister van de centrale ruimte: een 
veertig meter hoge schacht, een smalle kloof  met gaande-
rijen, doorsneden door trappen en bekroond met wat lijkt 
op een groot glas-in-loodraam (een kunstwerk van Suzan 
Drummen). De steile trap stuwt de blik omhoog. De naast, 
in en over de vide gehangen vitrinekasten en de glazen 
balustrades fonkelen als edelstenen. De eerste indruk is 
overrompelend: gebouwde sciencefiction. 
 Daarna wordt de spoeling aanmerkelijk dunner: het archi-
tectonisch genot neemt evenredig af  met de hoogte boven 
het maaiveld. In plaats van op een weelderige tuin stoot je 
op de bovenste verdieping op een café en een vergaderruim-
te met de sfeer en detaillering van een winkelcentrum in de 
provincie. Het dakterras biedt uitzicht, dat wel, en er staan 
wat berkjes in plantvakken langs de rand (in een patroon 
dat, luidens toelichting, beneden wordt voortgezet, zodat het 
gebouw ook vanuit een satelliet even ‘onzichtbaar’ wordt als 
elders). Onderweg naar boven, via lift of  trappen, passeer je 
de opslagruimtes: ruiten bieden zicht op enkele van de col-
lectiekamers, die met een druk op de knop een tiental secon-
den verlicht kunnen worden. Achter discrete grijze deuren 
bevinden zich, op de bovenste verdiepingen en buiten het 
zicht, de collectieruimten van de ‘huurders’, waaronder 
Stichting De Verre Bergen van Van der Vorm. Deze organisa-
tie beschikt ook over een grote expositieruimte, die voorals-
nog erg leeg staat (een tentoonstelling zou in de maak zijn 
met een ‘best of ’ van de museumcollectie).
 Twee kleinere zalen – voor toekomstige inbreiding? – ver-
tellen iets, of  eerder weinig, over de conceptie van het depot-
gebouw en de plannen voor het oude Boijmans, momenteel 
wachtend op renovatie. Wel krijg je als bezoeker de kans 
om naar restauratoren – wederom achter glas – te loeren 
bij hun dagelijkse werkzaamheden: watching paint dry. In de 
vitrines in het atrium wordt een kleine uitsnede uit de col-
lectie getoond (de scenografie wisselt één keer per jaar), met 
kunstvoorwerpen die vooral gekozen lijken op kleur, vorm 
en afmeting. De objecten zijn uitgestald als in warenhuis-
etalages, van meer of  minder spannende kanten te bekij-
ken (hoewel vaak enkel vanaf  afstand), en van alle cura-
torische bevoogding ontdaan. Toelichting op het getoonde 
is, het concept indachtig, nergens te vinden. Om toch meer 
te weten te komen dien je een app te downloaden waarmee 
je QR-codes kunt scannen. Zo mag je dan, staand voor een 
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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) 
SEKIRARA
Clara SpilliaertClara Spilliaert

Raamtekening: klei- en porceleinslib op 
glas + textiel. 200 × 350 cm
Nog tot 13/02 dag en nacht te zien

“Please do magic, whatever that may 
mean for you right now.” 
Zaubererfotos/Magician Photos 
Ingeborg LüscherIngeborg Lüscher

In samenwerking met Lichtekooi artspace
Opening 05/03, 17:00-21:00
06/03–24/04

Middelheim-Middelheim-
museummuseum

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

tue–sun
sept: 10:00–19:00 oct-march: 10:00–17:00
april: 10:00–19:00 may-aug: 10:00–20:00

The future should always be better, 2021
Sharon LockhartSharon Lockhart

t/m 31/03
Kunst in de Stad – Public Figure #2
Goshka MacugaGoshka Macuga

Stadspark Antwerp
t/m 01/05

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

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

wed–sat 10:00-18:00 (and by appointment) 
Group Exhibition

27.01–05.03

Otty ParkOtty Park
Laar 54, 2140 Borgerhout

+32 (0)484 07 94 26 ottypark.be
thu–sat, 14:00–18:00 (And by appointment)

Solids Liquids Gases
Maika GarnicaMaika Garnica

27/01–05/03
Eva de LeenerEva de Leener

25/03–30/04

valerie_traan valerie_traan 
gallerygallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59 

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

Blijven Hangen. 
Peter MorrensPeter Morrens

t/m 05/02
Il Filo di Scarpulla 
light & paintings
Russell Scarpulla, Sam Scarpulla & Russell Scarpulla, Sam Scarpulla & 
Maria ScarpullaMaria Scarpulla

Vernissage 12/02, 14:00-21:00 
12/02–12/03

About Architecture at kajetan gallery
Filip Dujardin, Frederic Geurts, Geert Filip Dujardin, Frederic Geurts, Geert 
Vanoorlé, Haleh Redjaian, Paul GeesVanoorlé, Haleh Redjaian, Paul Gees

Vernissage 18/02, 18:00–21:00
Grolmanstraße 58, 10623 Berlin
19/02–02/04

Keteleer  GalleryKeteleer  Gallery
Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen

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

Bonfires
Koen TheysKoen Theys

t/m 12/03
KETELEER GALLERY | Bremdonck 
Bredabaan 93, 2930 Brasschaat

A Short Trip
Floris Van LookFloris Van Look

26/02–17/04

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) 
TOUCH-LINE(S) #3
Christine Clinckx, Johannes Ulrich Christine Clinckx, Johannes Ulrich 
Kubiak, Fred Michiels, Golnesa Kubiak, Fred Michiels, Golnesa 
Rezanezhad, Robert Soroko, Christian Rezanezhad, Robert Soroko, Christian 
Van Haesendonck, Kristof Van Van Haesendonck, Kristof Van 
Heeschvelde, Jan VerbruggenHeeschvelde, Jan Verbruggen

28/01–26/02
Opening: 28/01, 18:00–21:00

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

sat, 11:00–18:00
Was Weiss das Weiss
Raimund GirkeRaimund Girke

t/m 12/02
Marco TirelliMarco Tirelli

t/m 02/03
Group exhibition, 
Chaos & Order

t/m 21/05

Shiro TsujimuraShiro Tsujimura
Opening 17/02

Shen ChenShen Chen
Opening 09/03

Nordhorn
Per KirkebyPer Kirkeby

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

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

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

Placenta Saturnine Bercail
Anne-Mie Van KerckhovenAnne-Mie Van Kerckhoven

t/m 26/02
Le jour se lève
Pélagie GbaguidiPélagie Gbaguidi

12/03–30/04
Zeno X Antwerp South 
wed–sat, 13:00–18:00

40 YEARS Zeno X Gallery – part 1
Raoul De Keyser, John Körmeling, Raoul De Keyser, John Körmeling, 
Patrick Van Caeckenbergh,  Patrick Van Caeckenbergh,  
Anne-Mie Van KerckhovenAnne-Mie Van Kerckhoven

05/02–19/03

Art Gallery Art Gallery 
De Wael 15De Wael 15

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

WHAT TO EXPECT / Group show
Artist’s: Yvan Derwéduwé, Stéphanie Artist’s: Yvan Derwéduwé, Stéphanie 
Leblon, Stefan Annerel, Henk Delabie, Leblon, Stefan Annerel, Henk Delabie, 
Jonas Callaert, Martha Scheeren, Greet Jonas Callaert, Martha Scheeren, Greet 
Billet, Marcel Berlanger, John Van Oers, Billet, Marcel Berlanger, John Van Oers, 
Vincent de Roder, Max DreezenVincent de Roder, Max Dreezen

t/m 6/02
D//O
Henk Delabie & Vincent de RoderHenk Delabie & Vincent de Roder

19/02–13/03

FRED & FERRYFRED & FERRY
Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen

thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

TOON LEËN
– SARAH BAL –– SARAH BAL –

06/02–12/03
Lecture performances: 26/02, 05/03, 12/03

AntwerpAntwerp
ArtArt
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gesloten depot, een onlinecatalogus raadplegen: opvallend 
veel bezoekers zitten dus met hun neus op een scherm. 
 Inbegrepen in de basistoegangsprijs van twintig euro is 
een bezoek in kleine groep aan een van de depotruimten van 
maximaal tien minuten, om de bewaaromstandigheden niet 
te veel te compromitteren. Verwacht ook hier geen directe 
nabijheid tot de werken: een suppoost houdt nieuwsgierigen 
op veilige afstand van de schappen. Voor 95 euro exclusief  
toegangsticket mag je naar verluidt een uur met een heuse 
kunsthistoricus op stap, wellicht met vergelijkbare, klimaat-
technische restricties. Voor de media wordt graag een uit-
zondering gemaakt, en rolt de curator spontaan de Bruegel 
naar buiten. De gewone bezoeker mag genoegen nemen 
met een jobstudent die – bij gebrek aan toonbaars – platitu-
des over materiaalclassificaties en klimaatzones uitkraamt. 
‘Gewéldig, toch? Dat we dit allemaal kunnen zíén!’
 Het staat er echt, in de catalogus, en niet slechts één keer: 
‘het eerste geheel toegankelijke kunstdepot ter wereld’. 
151.000 werken, toegang tot de complete collectie, wereldpri
meur, icoon, uniek. Deze keizer hééft mooie kleren. In een 
enkele tekst in het boek worden discrete disclaimers bin-
nengesmokkeld, voortbouwend op het semantische ver-
schil tussen ‘visitable’ en ‘visible’. Het grenst aan boeren-
bedrog. Maar de propaganda doet zijn werk, getuige de 
lovende recensies die door de mediale echokamer schallen. 
 Het Depot roept vele vragen op: waarom staat dit ding 
er ook alweer? Was het gebouw – dat op zich kwaliteiten 
heeft, ondanks vele schoonheidsfouten – niet interessanter 
geweest op een andere plek, langs de Maas, of  in de inge-
dommelde rozentuin achter het museum (tussen de hek-
senbollen, achter de echte Oldenburg – waar het ook een 
aanzet had gegeven tot een verstandiger restauratie-mas-
terplan dan het huidige)? Was het nodig om het museum-
park te vernielen, en Het Nieuwe Instituut een permanen-
te ruimtelijke kopstoot te bezorgen? Komt het goed met de 
financiën? Het gebouw staat nog veertig jaar ‘onder water’, 
zoals dat zo mooi heet: blijft dit gebouw veertig jaar boei-
en? Hypothekeert het niet ook, zeer letterlijk, de restaura-
tie en het voortbestaan van het oude Boijmans, waarvoor 
momenteel nog steeds vele tientallen miljoenen ontbreken? 
En wat zegt dit gebouw eigenlijk over de stad, de rol van de 
kunst, en over zichzelf?
 Depot Boijmans is het product van – typisch Rotterdams? 
– pragmatisme, ondernemingsgeest, grootspraak, bluf, lef, 
en ongetijfeld ook van veel goede wil, maar evengoed van 
roekeloosheid en schaamteloze arrogantie. Hier heerst de 
wet van de jungle. Het is ook een monument van de gren-
zeloze ijdelheid van een museumdirecteur en zijn compa-
nen: zij hebben gebouwd en hun gelijk gekregen, winner-ta
ke-all. Het depot is een uit de hand gelopen grap die, nu al, 
een spoor van verwoesting achter zich laat. Een suggestie 
voor de nieuwe stuurman bij Het Nieuwe Instituut, Aric 
Chen? Eerder dan op het bouwen van dit soort vanity fairs 
zou architectuur zich misschien moeten toeleggen op iets 
even moeilijks, en dat met evenveel plezier: het voorkomen 
van vermijdbare ongelukken.  Martin van Schaik

p Depot Boijmans Van Beuningen, Museumpark 24, 
Rotterdam.

Court for Intergenerational Climate Crimes. De zaal 
van de Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC) 
in kunstruimte Framer Framed is versierd met geschilder-
de beeltenissen van uitgestorven dieren en met vlaggen die 
verdwenen planten symboliseren, en met fossielen uit een 
verder verleden, die allemaal als ‘kameraad’ worden aan-
gesproken. Die aanspreektitel stemt ongemakkelijk, omdat 
het woord tijdens de vorige eeuw in nogal wat gewelddadige 
contexten is opgedoken. Valt er geen minder beladen term 
te vinden als respectvolle aanduiding van alle voorafgaan-
de en toekomstige menselijke en niet-menselijke ‘genera-
ties’ om wie het draait tijdens dit tribunaal? Waarschijnlijk 
kozen de oprichters van het CICC, Radha D’Souza en Jonas 
Staal, bewust voor precies dit woord, met al zijn antikapita-
listische connotaties, mocht er nog iemand twijfelen aan de 
gewelddadigheid van kapitalistische systemen.
 In een tijdspanne van enkele dagen worden er in het CICC 
rechtszaken gevoerd, vooral tegen multinationals, met per 
zitting steeds meerdere aanklachten. De vormgeving van de 
ruimte wekt hoge verwachtingen en het publiek zal namens 
de weergegeven ‘kameraden’ als jury optreden en uiteinde-
lijk beslissen of  de beklaagde schuldig is. Een zitting duurt 
maar liefst vijf  uur, een tijdsbesteding die niet iedereen zich 
kan veroorloven op een donderdagmiddag, maar er is aan-
zienlijk meer publiek dan ik vooraf  gedacht had. De zaak die 
ik bijwoon draait om een aanklacht tegen de Nederlandse 
staat, of  om precies te zijn, om het Nederlands recht en de 
daarin vastgelegde bilaterale investeringsbeschermings-
overeenkomsten. Die overeenkomsten werken sterk in het 
voordeel van grote bedrijven, ook als dat ten koste gaat 
van de belangen van de mensen en leefomgeving ter plek-
ke. Mede door zo’n overeenkomst kon mijnbedrijf  Rio Tinto 
zich in de Gobi-woestijn in Mongolië probleemloos de water-
voorraad van de regio toe-eigenen. Een schilderij – getoond 
in de videogetuigenis – vormt nu de enige tastbare herin-
nering aan het verleden, toen de omgeving er aanzienlijk 
groener uitzag. De Amerikaanse Bechtel Corporation span-
de – op grond van het Nederlandse recht – een zaak aan 
tegen Bolivia, nadat de eerdere toezegging om drinkwater-
voorzieningen te privatiseren onder druk van hevige straat-
protesten was ingetrokken. De derde casus gaat over olie-
winning door Pluspetrol in het Peruaanse gedeelte van de 
Amazoneregio, en de olievervuiling die daarmee gepaard 
gaat. Voor elk van deze zaken leggen lokale activisten per 

videoverbinding getuigenis af. De vermoeidheid is duide-
lijk hoorbaar in hun stem, en het is onmogelijk om géén 
bewondering te voelen voor mensen die volharden in een zo 
ongelijke strijd.
 De rechters, allemaal zelf  activisten, en ook ‘griffier’ 
Jonas Staal bevinden zich in het midden van de zaal. Zij stel-
len aanvullende vragen na elke getuigenis, maar lijken zich 
er niet van bewust dat ze te maken hebben met een publiek, 
of  in termen van de makers, met een jury. De zitting heeft 
veel weg van een slechte academische conferentie, waarin 
een massa feiten lukraak over de toehoorders wordt uitge-
stort. Blijkbaar heeft niemand zich de vraag gesteld hoe de 
complexe, context-specifieke informatie beter toegankelijk 
kon worden gemaakt, bijvoorbeeld door een korte inleiding 
per casus te geven. De storende technische problemen moe-
ten bij zo’n eerste zitting misschien door de vingers worden 
gezien, maar dat geldt niet voor het belangrijkste theatra-
le falen: de performance neemt het eigen dramaturgische 
principe, dat van een rechtszaak, niet serieus. 
 De legitimiteit van elke rechtbank staat of  valt met de 
mogelijkheden die de beklaagde krijgt om zich te verdedi-
gen. Hier ontbreekt die beklaagde echter geheel. Vlak voor 
de pauze vraagt de griffier weliswaar of  er vertegenwoor-
digers van de Nederlandse staat aanwezig zijn, maar aan 
de tijdsplanning valt af  te lezen dat de performance in forse 
problemen zou komen als iemand zich daadwerkelijk zou 
melden. Blijkbaar hebben meer mensen in het publiek hier 
vragen over, want na de pauze wordt toegelicht dat de staat 
per brief  op de hoogte is gesteld van deze aanklacht en de 
zitting – triomfantelijk zwaait de griffier met een ministeri-
eel ontvangstbewijs. 
 Dit is niet het eerste maatschappelijk geëngageerde kunst-
project dat een dergelijk dedain toont jegens de mensen die 
daadwerkelijk betrokken zijn bij het maken van beleid. Wie 
ook maar enige ervaring heeft in het werken met overheids-
instellingen, of  met welke grote organisatie dan ook, weet 
dat je met het simpelweg sturen van een brief  niets bereikt. 
De makers zeggen in hun begeleidende tekst onder meer te 
streven naar het overbruggen van de kloof  tussen artistieke 
en juridische verbeelding, en een bijdrage te willen leveren 
aan de vormgeving van de politieke werkelijkheid. Was dat 
werkelijk hun doel, dan hadden ze de relatie met die politie-
ke werkelijkheid en de vertegenwoordigers daarvan – ook 
hier in Nederland – moeten willen aangaan. Minstens had 
de vraag beantwoord moeten worden wie er hier schuldig 
wordt verklaard. Dat zou ook hebben betekend: naden-
ken over wat dat eigenlijk is, de staat, en hoe het publiek 
ter plekke zich daartoe verhoudt. Of  de makers zelf, die ten-
slotte ook een bijdrage ontvingen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Nu die vraag niet wordt 
gesteld, laat staan beantwoord, verliest de performance een 
groot deel van zijn potentiële relevantie. En is het ongemak-
kelijk, zelfs beschamend wanneer de activisten van elders 
benadrukken hoe belangrijk dit burgertribunaal zou zijn. 
Kunnen zij, vanaf  die afstand, de vrijblijvendheid van dit 
gebeuren inschatten?
 Dit is een tribunaal in de slechtste zin van het woord: een 
schijnvorm van rechtspraak, die er vooral toe lijkt te dienen 
om het morele gelijk van de mensen in de zaal te bevestigen 
door een afwezige partij schuldig te verklaren. De niet-men-
selijke kameraden die vooraf  zo’n belangrijke rol leken te 
hebben, komen overigens ook nergens in de zitting terug. 
Ze zijn een leuk plaatje, maar een stem hebben ze niet in 
deze dramaturgie. ‘Did you see the picture of  the cockatoo, 
or whatever kind of  bird it was,’ vraagt een van de rechters 
in de slotredes, voordat het publiek pro forma ook nog even 
wordt gevraagd of  de staat al dan niet schuldig is. Wat voor 
soort vogel het ook was, het impliceert een onverschilligheid 
die ver afstaat van het respect voor niet-menselijke soorten 
dat de makers nu juist zo benadrukten. Dat lijkt exempla-
risch voor de rest van de middag, waar ik precies dat miste 
wat ook in de bilaterale handelsverdragen ontbreekt: de 
bereidheid om echt goed te kijken naar een plaats, en daar-
na nog eens, en nog beter. Om de complexe realiteit van die 
plek serieus te nemen – of  dat nu is in de Amazoneregio, de 
Gobiwoestijn of  in politiek Den Haag.  Wytske Versteeg

p Court for Intergenerational Climate Crimes, tot 13 februa-
ri in Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71, Amsterdam.

In Situ XVI: Sara Deraedt. Sinds 2015 nodigt het M HKA 
binnen kunstenaars uit om werk te maken of  te presente-
ren in de grote witte zaal op de begane grond – in situ. Die 
zaal is een bizarre museale ruimte, monumentaal, met een 
driehoekig grondplan, schaars daglicht, en een niveauver-
schil in het plafond, dat van relatief  laag abrupt erg hoog 

wordt aan het scherpe uiteinde van de driehoek. In die punt 
biedt een smal raam uitzicht op de Scheldekaai. 
 De solotentoonstelling van Sara Deraedt bestaat uit vier 
ijle geometrische sculpturen. Twee ervan zijn opgetrokken 
uit dunne houten spijlen, de andere zijn gemaakt van staal. 
Een van de constructies rust op een witte kantoortafel. 
Wat verderop bevindt zich identiek dezelfde witte kantoor-
tafel, maar dan leeg. Aan het andere uiteinde van de drie-
hoek, bij het smalle raam, staan dichtbij elkaar op de grond 
achttien lege plastic flessen, van Bru, Romy, Evian, Spa en 
Montcalm. Verder blijven de talrijke kubieke meters leeg en 
wit. Op het informatieblaadje onderaan de lijst met werken 
staat: ‘de tafels en stoelen in de tentoonstelling zijn van het 
M HKA’. 
 Sommige kijkervaringen voeren je in geen tijd van kunst- 
naar cultuurkritiek. Eerder dan over het werk zelf  denk je 
na over de geïnstitutionaliseerde cultuur die zulke ruim-
tes en zulke kunst voortbrengt. Wie spreekt dit aan? Waar 
vindt dit werk maatschappelijke bedding? Of  is dit het soort 
autonome kunst dat een maatschappelijke rol te vervullen 
heeft enkel omdat het die vraag moedwillig onbeantwoord 
wil laten? Dit werk drijft de geste van het afweren zo con-
sequent door dat het, als ik er uiteindelijk in slaag om door 
de muur van mijn eerste emotionele reflexen en vooroor-
delen heen te breken, toch begint te fascineren. De sculp-
turen – open constructies, rechthoekige geraamtes zonder 
inhoud of  bekleding – lijken elke poging tot betekenisgeving 
of  artistieke waardebepaling te fnuiken. Ze zijn niet mooi 
en ook niet lelijk. Van dichtbij blijken ze, tegen de verwach-
ting in, handgemaakt. Het is te zien aan de lijm waarmee de 
houten latten aan elkaar zijn bevestigd, en aan de verf  die 
er duidelijk met een borstel op werd aangebracht. Het hand-
werk is kundig en precies, maar toont geen glimp van een 
persoonlijke toets of  enige ambachtelijke virtuositeit. De 
achttien plastic flessen op de vloer zijn dan weer industriële 
readymades zonder meteen opvallende iconische kwalitei-
ten; deze transparante massaproducten zijn, ontdaan van 
hun inhoud en daarmee van hun functie, afval geworden. 
Minder dan waardeloos.
 De vier werken dragen – uiteraard – de non-titel Zonder 
titel, en ook de tentoonstelling blijft naamloos, los van de 
droge reeksaanduiding In Situ XVI. Het informatieblaad-
je geeft weinig prijs, en dat is precies ‘de bedoeling’, aldus 
de jongeman achter de ticketbalie die ik tevergeefs verzoek 
om extra leesmateriaal. Pas wanneer ik de lijst met werken 
voor een derde keer overloop merk ik de enige echte titel op: 
M HKA 1993. Maar waar is dat werk? Je wandelt er aan-
vankelijk aan voorbij, zo onnadrukkelijk is de architectura-
le interventie die de hele tentoonstelling in een ander per-
spectief  plaatst. In de gang naar de museumruimte haalde 

Court for Intergenerational Climate Crimes, Radha D’Souza en Jonas Staal, 
Framer Framed, Amsterdam, 2021, foto Ruben Hamelink 

In Situ XVI: Sara Deraedt, M HKA, Antwerpen, 2021, foto Sara Deraedt

Sara Deraedt, M HKA 1993 (detail), 2021, foto Sara Deraedt
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Space for contemporary art and culture, Rotterdam
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Deraedt een smalle verticale strook van het pleisterwerk 
op de muur weg. Wat op die manier zichtbaar wordt is een 
slechts gedeeltelijk met isolatiemateriaal opgevulde spleet 
tussen twee gebouwdelen: aan de ene kant de verbouwde 
graansilo die het M HKA sinds 1987 huisvest; aan de ande-
re kant het bijgebouw dat in 1993 openging en waarvan de 
driehoekige zaal deel uitmaakt. 
 Het zichtbaar maken van die spleet of  kloof  roept het 
anarchitecturale oeuvre van Gordon Matta-Clark in her-
innering, dat in 1987 centraal stond in de allereerste ten-
toonstelling van het Antwerpse museum voor hedendaag-
se kunst. In Situ XVI blijkt niet zozeer ‘beeldende kunst’ te 
bevatten, als wel een verzameling scenografische ingre-
pen die, in lijn met het concept van deze expositiereeks, je 
aandacht op de site en de tentoonstellingsplek zelf  richten. 
Het weinige dat Deraedt aan de ruimte toevoegde, bevindt 
zich zonder onderscheid aan de randen, tegen de muren of  
onderaan het langwerpige raam. De monumentaliteit van 
de zaal staat, tegen de museale conventie in, niet ten dienste 
van de monumentaliteit van een centraal opgesteld kunst-
werk; het lijkt hier om de leegte zelf  te gaan, om wat er niet 
is, of  niet te zien is. Waarom vermeldt het informatieblaadje 
immers de omvang van de werken in kubieke centimeters, 
zelfs die van elke plastic fles? Is dat niet om te benadrukken 
dat die flesjes in de eerste plaats containers zijn? Containers 
van water – afwezig water – en containers van lucht? 
 Een van de vier sculpturen blijkt bij nader inzien wél figu-
ratief: de metalen spijlen vormen de omtrek van een recht-
opstaande doodskist. Ook een soort reservoir dus – van een 
dood mensenlichaam. Uitzoomend wordt de zaal, ja zelfs 
het hele museum een reeks containers van en voor heden-
daagse kunst, maar ook van herinneringen aan voorbije 
tentoonstellingen, als containers met een specifieke histo-
riek. De titel van de blootgelegde bouwspleet vermeldt het 
cruciale jaar 1993: het jaar waarin het bijgebouw van het 
M HKA opende, was ook het jaar waarin Antwerpen zich 
‘culturele hoofdstad van Europa’ mocht noemen. Het artis-
tieke programma dat intendant Eric Antonis (die in 1995 
schepen van cultuur van de stad Antwerpen zou worden) in 
dat kader samenstelde, markeerde een belangrijk en haast 
utopisch moment binnen de cultuur- en kunstgeschiedenis 
in Vlaanderen. Antonis’ paradoxale verlangen om compro-
misloze en ‘experimentele’ kunst aansluiting te doen vinden 
bij een zo breed mogelijk publiek, sprak uit de affiches die het 
straatbeeld tijdens het cultuurjaar vulden – posters waar-
van een paar exemplaren, samen met enkele door Andrea 
Fraser bewerkte versies, zijn opgehangen in het zaaltje net 
voor de tentoonstelling van Deraedt. Hoe verhoudt het appel 
uit de vroege jaren negentig, dat uitgaat van slagzinnen als 
‘Wat is mooi? Wat is lelijk?’ en ‘Kan kunst de wereld red-
den?’, zich tot mijn aanvankelijke schouderophalen in de 
winter van 2021?  Sébastien Hendrickx

p In Situ XVI: Sara Deraedt liep van 11 september 2021 tot 
9 januari 2022 in M HKA, Leuvenstraat 32, Antwerpen.

Prix de Rome 2021. Bij aanvang van de Prix de Rome-
tentoonstelling in het Stedelijk Museum stellen de vier 
genomineerden zich ieder voor in een kort filmpje. We zien 
de kunstenaars aan het werk in de studio en ze vertellen 
over hun thema’s en werkproces. Dat is verhelderend, al 
gaat het gepaard met modieuze artspeak en ronkende uit-
spraken over de urgentie en actualiteit van de projecten. De 
tentoonstelling geeft een goed overzicht van vier succesvolle 
midcareer kunstenaars, die elk lichamelijkheid in hun werk 
centraal stellen. De selectie van alleen vrouwelijke kunste-
naars voelt eindelijk volledig vanzelfsprekend.
 Het eerst getoonde werk is dat van de winnaar van de Prix 
de Rome 2021, Alexis Blake (1981). Ze wil met haar team 

van dansers, zangers en geluidskunstenaars ‘een plek van 
samenhorigheid zonder hiërarchische structuur’ creëren, 
waarbij het proces van even groot belang is als de uitein-
delijke performance. Haar werk richt zich vanuit feminis-
tisch perspectief  op de klaagzang als vorm voor collectieve 
rouw. Helaas was de performance enkel bij de opening te 
zien. Wel permanent te bezichtigen is een lege, verduisterde 
zaal waar de geur van verrotting hangt. De geur doet den-
ken aan vuilnis in de zomer of  niet ververst water in een 
vaas bloemen; er wordt een beroep gedaan op een zintuig 
dat in het museum doorgaans niet wordt aangesproken. 
In deze zaal ligt een stapel kranten op tabloidformaat met 
daarin het vooronderzoek en dus context bij de performan-
ce. Er zijn foto’s in opgenomen van vrouwen van over de 
hele wereld die als vorm van protest hun lichaam publie-
kelijk ontbloten, en reproducties van beelden en reliëfs uit 
de (Europese) Oudheid van vrouwen die zich blootgeven, 
naast dichtregels van Sappho, in de Engels vertaling van 
Anne Carson; in Carsons versie zijn de leemtes van de verlo-
ren gegane regels prominent weergegeven. Daarnaast is er 
een volle pagina met afbeeldingen van metalen frames die 
werden gebruikt als martelwerktuig om vrouwen de mond 
te snoeren. Niets mis met programmatische kunst, maar 
kunst waarin vrouwenlichamen tot onderwerp worden 
gemaakt voor een zogeheten re-appropriatie is vaak min-
der ondubbelzinnig dan bedoeld. Op straat heeft het gebaar 
van fysieke ontbloting een directe, schokkende kracht, ook 
door het gevaar waar de vrouwen zich aan blootstellen. De 
reproductie van afbeeldingen van die naaktheid binnen het 
museum verwordt snel tot spektakel. 
 Van Mercedes Azpilicueta (1981) hangt in de derde zaal 
een metershoog jacquardgeweven tapijt, om een houten 
frame gedrapeerd. Het tapijt toont een collage van archief-
foto’s van vrouwen in demonstraties en tijdens opstanden. 
Centraal staat het Aardappeloproer van ‘volksvrouwen’ 
in Amsterdam naar aanleiding van de voedselschaarste 
in 1917. Verder is er fotomateriaal van vrouwen gedu-
rende protesten in Buenos Aires, de geboortestad van 
Azpilicueta. De kunstenaar licht in het filmpje toe dat ze 
geïnspireerd werd door het samenhorigheidsgevoel tijdens 
de Ni una menos-straatprotesten in 2015 tegen het endemi-
sche geweld op vrouwen. De weergave van de archieffoto’s 
in de beperkte kleurschakeringen van de jacquardtechniek 
levert een ‘pixelig’ effect op – van afbeeldingen gereprodu-
ceerd in een lage resolutie. Op de afbeeldingen zijn woorden 
in grove witte letters te lezen, woorden gesproken in de tijd 
van het Aardappeloproer. Een zachte stem in de zaal her-
haalt ze: ‘sappies’, ‘lellebel’, ‘pijtje’. Helaas zijn er net te wei-
nig aangrijpingspunten om de relatie tussen de getoonde 
protesten te begrijpen. Net als Blake leunt Azpilicueta iets 

te zwaar op het enigszins gemakzuchtige idee dat het tonen 
van een ‘subversief ’ onderwerp genoeg is om het werk zelf  
een soortgelijk effect te geven. 
 De film To Confirm That You Are Not a Robot, Place a Check 
in the Box Next to ‘I’m Not a Robot’ van Silvia Martes (1985) 
is te bereiken via een gladzwart gelakte gang met een wit 
verlichte lijn op het plafond. Het is een verhaal van de over-
levende van een niet nader omschreven pandemie in 2121. 
De meeste mensen op aarde zijn gestorven, maar sommi-
gen hebben het eeuwige leven gekregen. Een van die over-
levenden wordt gespeeld door Martes zelf. De film begint 
met een montage van archiefbeelden van laboratoria 
begin deze eeuw, waarna een computerspelachtige profile-
ring van de familieleden van de kunstenaar volgt. De over-
heersende kleur is industrieel matgrijs, contrasterend met 
het warme bruin van huid. In een geestige scène probeert 
Martes, met masker op, zittend aan een klein tafeltje, tever-
geefs een kopje op te pakken met de tentakels van een soort 
handprothese; de vingers doen denken aan die van Edward 
Scissorhands uit Tim Burtons gelijknamige film. Ook is er 
een scène in een Star Wars-achtig café waar een barkeeper 
achter de toog met een roze, rubberen alienmasker de gla-
zen poetst. In dit nachtcafé playbackt Martes op een draai-
ende grijze schijf  in ruimvallend futuristisch broekpak 
Bettie Smiths Blue Spirit Blues. Als een sensuele nachtclub-
zangeres ‘leent’ ze Smiths diepe stem en de woorden ‘Had a 
dream last night, that I was dead…’ De film is rijk aan visu-
ele grapjes en referenties – in een flard horen we Octavia 
Butlers lage stem iets zeggen over buitenaardse wezens.
 In de laatste zaal is werk te zien en te horen van Coralie 
Vogelaar (1981), die ‘vanuit een fascinatie voor algoritmes 
de relatie tussen mens en machine’ onderzoekt. Dat heeft 
geleid tot een ‘interpersonal bio feedback apparatus’. Via 
een oorclip levert de bezoeker met haar hartslag input voor 
het geluid dat de installatie produceert, een elektronische 
‘vertaling’ met nadrukkelijk onaangename klanken. Verder 
bestaat de installatie uit metalen rails, elektriciteitsdraden 
in blauwe en rode behuizing, fijn lila piepschuim met uit-
sneden en terracotta beelden van uitvergrote organen. Dat 
werkt vervreemdend. Het zijn niet de materialen van een zie-
kenhuis en ook niet de gebruikelijke kleuren in een laborato-
rium. De installatie is een zogenaamd functionele ruimte bin-
nen het museum, en maakt het lichaam van de bezoeker tot 
expliciet onderdeel van het werk. De vraag die blijft hangen 
is echter: waartoe? In tijden van corona hoeven we er helaas 
niet meer aan te worden herinnerd dat we een kwetsbaar, 
gemonitord lichaam hebben.  Fiep van Bodegom

p Prix de Rome 2021, tot 20 maart in het Stedelijk Museum, 
Museumplein 10, Amsterdam.

Remy Jungerman. Behind the Forest. In mei 1862, een 
jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij, onder-
nam de gouverneur van Suriname een laatste expeditie 
naar Kaaimangrasi, het gebied van de zogeheten Bakabusi 
Nengre, een gemeenschap van marrons die de plantage 
waren ontvlucht en in het moeilijk begaanbare gebied in het 
Surinaamse binnenland uit handen van de koloniale over-
heerser bleven. De gouverneur vreesde dat de gemeenschap 
een toevluchtsoord zou kunnen worden voor al wie na de 
afschaffing van de slavernij toch nog tien jaar gedwongen 
arbeid moest leveren op Nederlandse plantages. Daarom 
werd het plan opgevat om de nederzetting te vernietigen.
 De strafexpeditie eindigde in een nederlaag. Datzelfde jaar 
kwam granman Broos (1821-1880), een van de aanvoer-
ders van Bakabusi Nengre, naar Paramaribo om een vre-
desverdrag te sluiten. Daar maakte Selomoh del Castilho 
een foto van hem, de enige foto die ooit van een aanvoerder 
van de marrons is gemaakt voorafgaand aan de afschaffing 
van de slavernij. 
 De woordgroep Bakabusi Nengre verwijst letterlijk naar 
de plek ‘achter het bos’ die als toevluchtsoord dienstdeed. 
Het is allicht geen toeval dat Remy Jungermans indrukwek-
kende solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Behind 
the Forest heet. Zijn werk grijpt op verschillende manieren 
terug op de geschiedenis en tradities van de marrongemeen-
schap. Dat gebeurt om te beginnen vanuit een persoonlij-
ke motivatie. Jungerman (1959) is geboren in Mongoe en 
zijn moeder kwam uit een marrongemeenschap. De foto 
van Broos speelt een belangrijke rol in de tentoonstelling, 
net als de met doek en kaolienklei gepleisterde dodecaëders 
die symbool staan voor de twaalf  marrongemeenschappen. 
Maar ook de Bakru, een bosgeest in de wintireligie, is een 

Alexis Blake, rock to jolt [] stagger to ash, Prix de Rome 2021,  
foto Daniel Nicolas

Remy Jungerman, Visiting Deities, (Horizontal Obeah Geengesitonu I, 
Horizontal Obeah Geengesitonu II, Horizontal Obeah Geengesitonu III), 
2019, Kunstmuseum Den Haag, aankoop met steun Mondriaan Fonds, 

foto Aatjan Renders
Mercedes Azpilicueta, Potatoes, Riots and Other Imaginaries,  

Prix de Rome 2021, foto Daniel Nicolas
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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

schilderijen: Patrick Verlaak 
keramiek: Barbara 
Vandecauter 
Fotokabinet : Jeroen Daled

6/03 t/m 2/04

keramiek en foto's: Berrie 
Van Beers 
schilderijen en tekeningen: 
Kees De Kort 
Fotokabinet

24/04–22/05
Paasverlof 03/04–22/04

Christine Marchand en 
Anne Van Outryve 
Fotokabinet

29/05–25/06

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

Spaces and Landscapes
Agnes MaesAgnes Maes

Opening 20/02, 14:00–18:00
20/02–27/03

Art Rotterdam
Solo show Joris Ghekiere Solo show Joris Ghekiere 
Group show met Mario De Group show met Mario De 
Brabandere, Johan De Wit, Brabandere, Johan De Wit, 
Negar Ghiamat, Aurélie Negar Ghiamat, Aurélie 
Gravas, Agnes Maes, Peter Gravas, Agnes Maes, Peter 
Morrens, Ronald Noorman, Morrens, Ronald Noorman, 
German Stegmaier en JCJ German Stegmaier en JCJ 
VanderheydenVanderheyden

19/05–22/05

KIOSKKIOSK
Louis Pasteurlaan 2
ma–zo 12:00–18:00 
www.kiosk.art

Analyse 01. 23 -11: 
Anaesthetised
Shervin/e Sheikh RezaeiShervin/e Sheikh Rezaei

t/m 13/02

Dear Yves,
Elen Braga, Sofia Caesar, Elen Braga, Sofia Caesar, 
Fernando Marques PenteadoFernando Marques Penteado

t/m 20/03

etc.-artist
Vijai PatchineelamVijai Patchineelam

tot Vijai Patchineelam het KIOSK-
team verlaat

GOLDEN HOUR 
FADED BLACK
Thomas RenwartThomas Renwart

26/02–30/04

PLANET AKKOR
Felipe MuhrFelipe Muhr

until the end of it all
check our website

Het brievenproject
Gent, speelveld van de Gent, speelveld van de 
beeldende kunst, 1957–1987beeldende kunst, 1957–1987

t/m oktober 2023

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

POPART van Warhol tot 
Panamarenko | Uit de 
Collectie Matthys-Colle & 
S.M.A.K.

t/m 08/05

De Kleine Catalogus van 
de Collectie van S.M.A.K.

t/m 17/04

Broodthaers kabinet
Permanent

De Vrienden v/h S.M.A.K. 
tonen Finbar Ward | Barely 
a Ripple

t/m 06/03

croxhapoxcroxhapox
croxhapox.org

NIEUWE LOCATIE
roderoestraat 2roderoestraat 2
Programma op onze website 
en sociale media

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

Subtile Matter Fluid Hands
Maika GarnicaMaika Garnica

t/m 20/02

Hard Work and Gentle 
Labour
Garden Of Delights — Garden Of Delights — 
G.O.D.G.O.D.

28/01–20/02

Endless Exhibition Updates
Martin Belou, Nina Martin Belou, Nina 
Beier, Rudi Guedj, Prem Beier, Rudi Guedj, Prem 
Krishnamurthy, Thomas Krishnamurthy, Thomas 
Renwart & Charlotte Study.Renwart & Charlotte Study.
+ interventions by + interventions by 
JaJaJa NeeNeeNeeJaJaJa NeeNeeNee

28/01
Nature Dream MachineNature Dream Machine

Luke Routledge
04/03–01/05

Also permanently on view:
Bram de Jonghe, Eva Fàbregas, Olivier Bram de Jonghe, Eva Fàbregas, Olivier 
Goethals, Jesse Jones, Felix Kindermann, Goethals, Jesse Jones, Felix Kindermann, 
Egon Van Herreweghe & Thomas Min, Egon Van Herreweghe & Thomas Min, 
Joëlle Tuerlinckx, Steve Van den Bosch, Joëlle Tuerlinckx, Steve Van den Bosch, 
Emma Van Den Broeck & Mark GrootesEmma Van Den Broeck & Mark Grootes

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

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
Deurle

Hopstreet Hopstreet 
GalleryGallery
Museumlaan 16
0496 54 44 54
za–zo 14:00–18:00
www.hopstreet.be

Jardin
Massao MascaroMassao Mascaro

13/02–24/04

Deinze

Galerie Galerie 
D’ApostrofD’Apostrof
Pastoriestraat 59 0494 53 45 66
vr–zo 15:00–18:00 en na afspraak
www.dapostrof.be
Volgende opening 20/03Volgende opening 20/03
Voor afspraak of info werk Voor afspraak of info werk 
in permanentie contacteer in permanentie contacteer 
de galeriede galerie

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

MARCASE MARCASE 
Aspects of the ImageAspects of the Image

Opening: 10/02
11/02–03/04

Kleur een rand geven
Amédée CortierAmédée Cortier

t/m 06/02

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

Strompelvast
Rein DufaitRein Dufait

t/m 27/02

cortier-gent-plus-kern
Een blik op het oeuvre van Een blik op het oeuvre van 
de kunstenaar Amédée de kunstenaar Amédée 
Cortier (1921–1976)Cortier (1921–1976)

t/m 27/02

Vocabularium
Kasper Andreasen, Raphaël Kasper Andreasen, Raphaël 
Buedts, Sine Van MenxelBuedts, Sine Van Menxel

13/03–12/06

Kom door het venster kijken
Roger Raveel in de jaren Roger Raveel in de jaren 
1970 en 19801970 en 1980

t/m 06/11

Waregem

BE PARTBE PART
www.be-part.be 056 62 94 10 

Hips don’t lie
Hadassah EmmerichHadassah Emmerich

25/03–30/04 
Extra muros: Henri Lebbestraat 25

Live, Laugh, Limerence 
(An opera buffa in four acts)
Marijke De RooverMarijke De Roover

26/03
Extra muros: CC De Schakel, 
Schakelstraat 8

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

Newspace 
Dead parrots and flying 
hammers
Joost Pauwaert & Guy Joost Pauwaert & Guy 
SlabbinckSlabbinck
Frontspace & Showcase 
Van kop tot teen
Dennis CeylanDennis Ceylan

Openingsweekend:
22/01, 14:00–20:00
23/01, 14:00–18:00
t/m 20/02

Newspace, Frontspace, 
Showcase 
Het Oor - manifeste 
schilderkunst
Annelies Van Damme, Annelies Van Damme, 
Adelheid de Witte, Evert Adelheid de Witte, Evert 
Debusschere, Guillermo Debusschere, Guillermo 
Pfaff, Jochen Mühlenbrink, Pfaff, Jochen Mühlenbrink, 
Loïc van Zeebroek, Marco Loïc van Zeebroek, Marco 
Bruzzone, Matthieu Ronsse, Bruzzone, Matthieu Ronsse, 
Nina Van Denbempt, Pieter Nina Van Denbempt, Pieter 
Jan Martijn, Steven Antonio Jan Martijn, Steven Antonio 
Manes, Willem Boel, …Manes, Willem Boel, …
Claessens Canvas 
A Balance Between Comfort 
and Convenience
Tramaine de SennaTramaine de Senna

Openingsweekend:
19/03, 14:00–20:00
20/03, 14:00–18:00
t/m 17/04

Otegem

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

Eidolon
Lode LaperreLode Laperre

19/02–27/03

Kortrijk

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
www.be-part.be 
Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat z/n
Openingsuren en info via www.be-part.be

BLACK SUN
Ruben BellinkxRuben Bellinkx

19/03–05/06
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motief. Jungerman heeft de foto van Broos tot drie zeefdruk-
ken omgewerkt, in de drie kleuren van de Nederlandse vlag, 
en bedrukt met variaties van woorden die steeds het prefix 
‘afro-’ hebben; ze geven uitdrukking aan verschillende vor-
men van Afrikaanse kracht. De regelmatige twaalfvlakken 
heeft hij uitvergroot en over de gehele ruimte van de exposi-
tie verspreid; ze staan als beschermend teken op gespannen 
voet met de dreigende Bakru.
 Het vervlechten van elementen uit de cultuur van 
Nederland en van de marrons wordt doorgevoerd tot in 
het materiaalgebruik. Jungerman toont meerdere van zijn 
zogeheten Pimba- en Nkisi-werken. Pimba is de Surinaamse 
naam voor kaolienklei, terwijl Nkisi verwijst naar de aan-
wezigheid van een geestelijke kracht in een voorwerp, bij-
voorbeeld in een kubus. Het zijn geometrisch abstracte 
werken, twee- of  driedimensionaal, die herinneren aan de 
vormentaal van De Stijl of  – wat mij betreft in nog hoge-
re mate – aan de abstracte collages, tekeningen en schaal-
modellen die Constant van New Babylon maakte. De wer-
ken zijn opgebouwd uit geweven stoflapjes van de marrons, 
zorgvuldig bij elkaar gelegd en met kaolien bewerkt. Dankzij 
de fijne witte klei verkrijgt het werk iets uiterst tactiels. Het 
resultaat is een raster, of  een enigmatische kubus. Het zou 
een stratenplan kunnen zijn, een gesloten modern gebouw, 
of  het ontwerp van een doolhof. 
 Kaolien wordt als grondstof  al eeuwenlang gebruikt in 
Suriname, en met name in Mongoe. Na het sluiten van de 
bauxietmijnen in die regio werd geprobeerd om de ontgin-
ning van kaolien winstgevend te maken. Het kwam niet 
echt van de grond. De koloniale winning van grondstof-
fen uit Suriname is even aanwezig in Jungermans werk als 
de Nederlandse modernistische traditie van geometrische 
abstractie. Beide ‘tradities’ buigt hij als het ware om. De 
lineaire geschiedenis van de kunsten, die zo belangrijk was 
in modernistische schilderkunst en kritiek, met een groot 
deel van het modernisme als ultiem kunsthistorisch eind-
punt, wordt door Jungerman bewerkt tot een complexe, 
non-lineaire geschiedenis waarin heden en verleden met 
elkaar vervlochten zijn. De traditionele grondstoffen en 
materialen van de marrons worden daarbij ingezet, opdat 
ze zouden ontsnappen aan de poging tot koloniale winning 
(roof) en, meer nog, zouden meehelpen dat koloniale den-
ken te ontmantelen.
 Toch is het werk van Jungerman veel meer dan een 
poging om de koloniale logica te verlaten die nog steeds 
in ons denken doorwerkt. Behind the Forest is geen vlucht, 
maar een poging om een andere manier van denken vorm 
te geven. Dat is wellicht het duidelijkst in de verschillende 
Horizontal Obeah die op de tentoonstelling te zien zijn: hori-
zontale altaars, gemaakt van houten latten en planken, en 
van geweven stof  en kaolien. De altaars roepen de kracht 
(obeah) van de goden en de overledenen op. 
 Visiting Deities, de installatie die Jungerman maakte voor 
de Biënnale van Venetië in 2019, is een ambitieuze uitwer-
king van dergelijke altaars. Een lange tafel van ongeveer vijf  
meter staat op een dikke laag uitgedroogde kleigrond, die 
verwijst naar de West-Afrikaanse regio van waaruit mensen 
eeuwenlang werden weggevoerd om elders te worden ver-
kocht. Een meter hoger zijn in de lucht aan dunne kabels drie 
horizontale Obeah opgehangen, getiteld Geengesitonu I, II en 
III. De naam verwijst naar een marrongemeenschap, maar 
de in de lucht ‘zwevende’ witte kubussen en lattenconstruc-
ties doen ook denken aan een futuristische luchtstad, een 
hypermodern verblijf  van onbekende goden. De verschillen-
de medicijnflesjes die in de installatie zijn verwerkt bevatten 
waterstaaltjes uit de Commewijne in Mongoe, de Hudson in 
New York en de Amstel in Amsterdam – drie plaatsen waar 
Jungerman zelf  thuis is, maar die samen ook een rol speel-
den in de koloniale geschiedenis van Nederland, Suriname 

en New York, dat in 1674 door Nederland opgegeven werd 
voor Suriname. Zo bezien doet ook Visiting Deities denken 
aan een gedekoloniseerd New Babylon. Bevrijd van lineai-
re tijdsindeling en een koloniale logica, verweeft Jungerman 
geschiedenissen op een afwijkende manier. Hij wijst naar 
een wereld voorbij het seculiere vooruitgangsdenken, dat 
overigens niet los te denken is van het kolonialisme – een 
wereld waarin een vlucht naar een plek ‘achter het bos’ niet 
meer nodig is.  Bram Ieven

p Remy Jungerman. Behind the Forest, tot 13 maart in 
Stedelijk Museum, Museumplein 10, Amsterdam.

Strompelvast. Rein Dufait. Bij de oprichting van het 
Roger Raveelmuseum was het zeker ook de bedoeling jonge 
kunstenaars te tonen. Aanvankelijk werd de oude pastorij 
voorbehouden voor het tonen van tijdelijke tentoonstellin-
gen en moest de nieuwbouw door Stéphane Beel de per-
manente collectie huisvesten. Dit patroon is door directeur 
Melanie Deboutte omgedraaid: de schilderijen van Roger 
Raveel zijn verhuisd naar de pastorij en de nieuwbouw biedt 
een platform voor tijdelijke tentoonstellingen. Een eerste 
proeve was de tentoonstelling rond Jacqueline Mesmaeker 
in 2020. Nu is de nieuwbouw vrijgemaakt voor de jonge 
kunstenaar Rein Dufait (1990). 
 Na exposities in het Permekemuseum in Jabbeke in 2020 
en De Garage in Mechelen afgelopen zomer, is dit Dufaits 
eerste grote museale tentoonstelling. Bij hem gaat het nage-
noeg altijd om een retrospectieve, in de letterlijke zin: zijn 
werk houdt haast altijd een verwijzing naar eerder werk 
in. Dufait herneemt of  herwerkt ouder werk, waarbij opge-
merkt moet worden dat ‘oud’ een relatief  begrip is in zijn 
oeuvre.
 Strompelvast brengt hoofdzakelijk nieuw werk. In de eer-
ste zaal wordt meteen een impressie gegeven van Dufaits 
werkwijze, zijn onderzoek naar materiaal en vorm. Centraal 
staan twee exemplarische sculpturen, Lentezicht (2018) en 
Wit bos groot (2021). De eerste is een kleine toren, gemaakt 
van tegen elkaar gedrukte plexiplaatjes, waartussen drup-
pels groene acrylverf  gevangen zitten die door de druk 
als het ware uitvergroot worden. Ze doen denken aan de 
objectglaasjes waardoor micro-organismen bekeken kun-
nen worden onder een microscoop. Het tweede werk is een 
monumentale, monolithische sculptuur uit houten latten: 
een uitvergroting van een stukje aanmaakhout voor de 
kachel van Dufaits voormalig atelier in Destelbergen. Het 
originele aanmaakblokje transformeerde hij al in 2011 tot 
sculptuur: Wit bos. Hoewel Wit bos niet is opgenomen in de 
tentoonstelling, wordt er in verschillende werken op subtie-
le wijze naar verwezen. Het feit dat Dufait zijn eigen werk 
namaakt, uitvergroot of  verstopt in ander werk, komt naar 
eigen zeggen doordat hij moeilijk afscheid kan nemen van 
wat hij gemaakt heeft, maar het is ook een methode: het ene 
werk brengt het andere voort. 
 Typerend voor Dufaits jonge, ‘terugblikkende’ oeuvre is 
de indrukwekkende assemblage Marine (2020), oorspron-
kelijk gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling in 
het Permekemuseum, waarin het geconfronteerd werd met 
Permekes Grote Marine (1935). De assemblage van onder 
meer acryl, schelpen, zand en plexi, is opgebouwd uit vier 
stroken – die staan voor atelier, strand, zee en lucht – en 
bevat verschillende verwijzingen naar sculpturen die Dufait 
maakte aan de Noordzee, en naar enkele vroege collages. 
In de begeleidende tekst bij de tentoonstelling – een gesprek 
tussen de kunstenaar, Deboutte en Anny De Decker – stelt 
Dufait dat dit werk een ‘tot nu toe’ is, en dat het hem in staat 
stelde alles wat hij de afgelopen jaren heeft gemaakt binnen 
te smokkelen in het Roger Raveelmuseum. 

 Nooit eerder te zien waren de zogeheten rasterwerken, 
grote reliëfs die opgebouwd zijn uit resten van allerhande 
(verpakkings)materiaal, door Dufait verzameld op de indus-
trieterreinen in de omgeving van zijn atelier in Oostende. 
De structuur van deze houten rasters vult hij aan met kar-
ton, papier, verf  en plexi. In het atelier worden de rasters 
op de grond gelegd, en worden enkele delen overgoten met 
Acrylic One – een composiet van calciumsulfaat en hars 
– dat er na opdrogen uitziet als plastic. Hoewel ze tweedi-
mensionaal zijn en tegen de wand worden opgehangen, zijn 
deze werken zeer ruimtelijk. Zo lijkt Zeedeur (2021) op een 
zelf  in elkaar getimmerde deur van een tuinhuis. 
 Andere, kleinere werken zoals Zeegesneden (2021) en 
Blauwplooi (2021) ogen dan weer als fragmenten of  brok-
stukken van grotere rasters. Als een soort restmateriaal – 
van wat al restmateriaal was – worden ze zelfstandig. Niet 
voor niets typeerde Johan Velter (De Witte Raaf, nr. 203) 
deze praktijk als ‘conceptuele bricolage’. In het interview 
legt Dufait uit: ‘In het atelier kun je veel soorten materiaal 
binnenbrengen. Uiteindelijk betekent dit niets, tot je een 
juiste beslissing neemt en een werk maakt mét dat specifieke 
materiaal.’ Hiermee raakt Dufait aan de theorie van Claude 
Lévi-Strauss, die stelde dat de bricoleur materiaal verzamelt 
louter omdat het ‘ooit eens van pas zou kunnen komen’. In 
tegenstelling tot een ingenieur – die gebruikmaakt van een 
vooropgesteld instrumentarium om een probleem aan te 
pakken – werkt de bricoleur associatief  met wat ‘voorhan-
den’ is. Alledaagse objecten worden uit hun oorspronkelijke 
context gehaald en verwerven nieuwe betekenissen. 
 Sinds enkele jaren betrekt Dufait een groter atelier in 
Oostende en het is opvallend dat zijn werk een steeds groter 
formaat is gaan aannemen. Aan het einde van het inter-
view vraagt Deboutte zich terecht af  of  het werk van Dufait 

Rein Dufait, Strompelvast, Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie, 
foto Dirk Pauwels
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Levitt
One, Two, Three, More

2021
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Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat. 

Pascal Bernier 
Sara Bjarland 

Franck Bragigand 
Michael Ray Charles 

Leo Copers 
Ronnie Cutrone 
Anno Dijkstra 

Maurice Droogh 
Joëlle Dubois 
Sacha Eckes  

Hans-Peter Feldmann 

Loek Grootjans
Rokni Haerizadeh 
Harmen De Hoop 
Folkert de Jong 

Les Levine 
Carine Lampens

William Ludwig Lutgens 
Enrique Marty 

Mat 
Karl Mechnig 
Peter Morrens 

Jan De Nys 
William Phlips 

Lionel Scoccimaro 
Andres Serrano 
Idris Sevenans 

Jo De Smedt 
Walter Swennen 

Zena Van den Block  
Jesse Van Dun 
Johan De Wit 

curator Jan De Nys

fijne spot & milde satire 
in de hedendaagse kunst 

met

DISKUS Diepestraat, 48 9300 AALST
open op ZA & ZO van 04—27/02/2022 tussen 14 tot 19u

Peter Morrens, ‘Point Blank Press’ reeks, (1998-...)
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meegroeit met de grotere atelierruimte dan wel met de 
beschikbare tentoonstellingsruimte. Hoewel de kunstenaar 
geen afdoend antwoord op deze vraag formuleert, kun je in 
het Raveelmuseum vaststellen dat Dufait gretig gebruik-
maakte van de enorme ruimte. De bricoleur lijdt aan een 
onbegrensde verzamelwoede, en die lijkt te leiden tot een al 
even onbegrensde artistieke productie. Maar net zoals de 
wilde Noordzee, die zo vaak de kop opsteekt in dit oeuvre, 
af  en toe geweerd moet worden met dijken, zo had een iets 
strengere selectie een overtuigender beeld kunnen geven 
van deze fascinerende praktijk.  Anton Pereira Rodriguez

p Strompelvast. Rein Dufait, tot 22 februari in het Roger 
Raveelmuseum, Gildestraat 2-8, Machelen-aan-de-Leie.

Dwarsverbanden. Met de collectieopstelling Dwars
verbanden lijkt het Van Abbemuseum van koers te zijn veran-
derd. In tegenstelling tot voorgaande presentaties, zoals Play 
Van Abbe (2009-2011) of  The Making of  Modern Art (2017-
2021), waarin de functie van het museum en de canon-
vorming van de moderne kunst kritisch werden bevraagd 
– met in de laatste presentatie de collectie in een hoofdzake-
lijk illustrerende rol – ligt het accent nu op toegankelijkheid 
en de zintuigelijke ervaring van kunst. Van Abbe betrok al 
groepen die zich niet door het museum gerepresenteerd voe-
len of  gehinderd worden door fysieke barrières, en wil met 
een vernieuwende multizintuiglijke aanpak – voelen, rui-
ken, horen – een andere ingang tot kunst bieden.
 Vermoedelijk komt het museum hiermee tegemoet aan de 
kritiek vanuit de gemeenteraad van Eindhoven op de karige 
bezoekersaantallen en de ontbrekende relatie met de stad. 
Directeur Charles Esche zelf  sprak – op Facebook – van een 
koerswijziging en van het zoeken naar verbinding met de 
lokale samenleving. De wending is echter minder abrupt 
dan gesuggereerd. Zeker, het onthaal is buitengewoon 
gastvrij, met een openingsvideo waarin Esche de bezoe-
ker welkom heet, opmerkelijk genoeg nog steeds niet in 
het Nederlands. Het zachte kleurenpalet van de inrichting, 
en de huiselijke aankleding van diverse zalen met kleurige 
tapijten en wandbespanningen zal zeker drempelverlagend 
werken. Het streven naar inclusie en participatie is echter 
al jaren de kern van het beleid. De vraag is dus eerder welke 
nieuwe inzichten deze inclusieve benadering ditmaal in de 
collectie biedt, en of  de dwarsverbanden in de opstelling 
nieuwe perspectieven opleveren.
 Dwarsverbanden is opgezet als een chronologisch verhaal 
dat in drie hoofdstukken van 1900 tot heden loopt. Het 
begint met een inleiding in de kelderverdieping en eindigt 
met een nawoord op de bovenste etage. Per verdieping heeft 
ieder hoofdstuk een evocatieve titel. Deze narratieve opzet 
sluit aan bij de traditie die binnen het Van Abbe al langer 
bestaat om exposities als een vertelling te brengen, soms 
zelfs als een soort feuilleton met steeds nieuwe afleveringen. 
Een voorbeeld is het project Er was eens… De collectie nu dat 
van 2013 tot 2017 liep. Een dergelijke ‘literaire’ structuur 
is natuurlijk bevorderlijk voor een heldere route, essentiëler 
is echter dat ze benadrukt dat een presentatie niet anders 
dan een constructie is, ontworpen door de verteller, casu quo 
het museum. 
 ‘Verborgen verbanden’, zoals het voorwoord in de kel-
der heet, biedt met documentair materiaal over de familie 
Van Abbe letterlijk het fundament. Hier wordt uit de doeken 
gedaan dat de financier van het museum, Henri van Abbe, 
de grondstoffen voor zijn sigarenfabriek betrok van plan-
tages in voormalig Nederlands-Indië. Het museum ziet dit 
als een besmet onderdeel van zijn geschiedenis en kondigt 
‘vervolgstappen’ aan. Vanwege de prioriteit die in het beleid 
aan dekolonisering wordt gegeven, overtuigt dit zelfonder-

zoek, maar dat hoeft toch niet ook de oudste collectiekern 
in diskrediet te brengen? Die suggestie lijkt het museum nu 
zelf  te doen. Daarnaast wordt rekenschap gegeven van het 
onderzoek naar het Van Abbe in de bezettingstijd. Dat er in 
de jaren 1942-1944 (Eindhoven werd in 1944 bevrijd) een 
collaborerende directie aan het roer stond, is niet nieuw. 
Onthullender – en pijnlijk – is het materiaal waaruit blijkt 
dat de kinderen van Henri (overleden in 1940) verklaard 
kregen dat de Joodse Jacob van Abbe niet hun biologische 
grootvader was. Aldus ‘gezuiverd’ van een Joodse afkomst 
kon de sigarenfabriek in oorlogstijd door blijven draaien.
 Op de begane grond geven de eerste drie kleine zalen van 
hoofdstuk I, ‘Terugkeer naar mijn geboorteland’, een goede 
illustratie van de dwarsverbanden die in de collectie te leg-
gen zijn. De titel is ontleend aan een dichtbundel van Aimé 
Césaire, criticus van het kolonialisme en voorman van de 
négritude-beweging. Hij is de verbindende persoon in de eer-
ste ruimte, met Pablo Picasso, Wifredo Lam, Ossip Zadkine en 
Alicia Penalba, allen immigranten, in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw aangetrokken door cultureel centrum 
Parijs. De zaal erna is gewijd aan de inspiratiebronnen van 
Pieter Ouborg, via – enigszins voorspelbaar – wajangmaskers 
en zijn geestverwanten Max Ernst en Joan Miró. Vandaar 
gaat het naar een zaal met portretten die niet zijn gekozen 
om hun makers of  stijl, maar om de (etnische, multicultu-
rele) identiteit van de afgebeelde persoon. Via rijk van docu-
mentatie voorziene vitrines wordt er extra historische infor-
matie gegeven over onder meer de Javaanse danser Raden 
Mas Rodjana (Isaac Israëls, 1915) of  bokser Kid Oliveira 
(Wim van de Plas, 1939). Van Marcus Garvey (Iris Kensmil, 
2015) wordt alleen zijn rol als voorvechter van zwarte eman-
cipatie genoemd, hoewel ook belicht had kunnen worden dat 
Garvey een controversieel persoon was vanwege zijn pleidooi 
voor racial separation en zijn anti-Joodse houding.
 De schilderijen worden aanvankelijk niet aan de wand, 
maar op ezels lijkende meubels gepresenteerd, in kleur 
afgestemd op het werk. Dit is ook het geval in de ruimte 
met werk van Marc Chagall, Jean Brusselmans, Constant 
Permeke, Gé Röling, Karel Appel en Lucebert. Moet dit de 
kunst dichterbij brengen? Of  zouden de werken zo beter 
‘in gesprek met elkaar’ kunnen gaan? Deze nieuwe opzet 
wordt verlaten met de klassieke opstelling in het hoofd-
stuk ‘Nieuwe visie: dromen’. Een overtuigend ensemble 
van onder anderen Ad Dekkers en El Lissitzky viert hier het 
vooruitgangsgeloof  van het modernisme, met als entree 
een nogal grove reconstructie van Mondriaans toneeldecor 
voor L’Éphémère est éternel. De eigentijdse toren van Tatlin, 
in 2008 gebouwd door Michael Rakowitz in samenwerking 
met Aboriginals, reflecteert op die erfenis.

 Een verdieping hoger probeert het hoofdstuk ‘Verbeelde 
gemeenschap’ de jaren zestig tot en met tachtig samen te 
vatten – voorlopig is het nog een allegaartje wachtend op 
nadere invulling. Het laatste hoofdstuk, wat zweverig ‘All 
about love’ geheten, stelt actuele politieke kwesties aan de 
orde. Hier gaat het bijvoorbeeld over (intersectioneel) femi-
nisme, en de klimaatcrisis, waarbij een prominente rol van 
kunstenaars (en ‘de-learning’) benadrukt wordt. In de eer-
ste sectie (‘Liefdevol samenleven’) hebben de vormgevers 
van de tentoonstelling werk van Patricia Kaersenhout en 
Sanja Ivekovic in een cirkel opgesteld op een tapijt, met 
daarop opschriften als ‘Oase van moed’, ‘Waterval uit tra-
nen’ en ‘Gletsjer van gedachten’. Het is een discutabele 
ingreep die richting installatie gaat. 
 Door de opstelling heen zijn driedimensionale replica’s 
toegevoegd waarmee blinden en slechtzienden zich een 
beeld kunnen vormen van een kunstwerk. De effectiviteit 
is als ziende lastig te beoordelen. In ieder geval gaat bij de 
omzetting de materialiteit van een kunstwerk verloren. Dat 
geldt voor de reliëfs van Schoonhoven en Dekkers even-
goed als voor de schilderijen. Meer dan geur of  tast lijkt taal 
nog steeds het meest effectieve instrument om over kunst 
te communiceren, iets wat bevestigd wordt door de op alle 
niveaus talige insteek van de expositie; het criterium is 
steeds of  het werk een verhaal vertelt en in te passen is in 
een groter (maatschappelijk) narratief. Vandaar dat figura-
tieve en agenderende kunst domineert en andere artistieke 
posities onderbelicht blijven. 
 Dwarsverbanden is met een selectie van 120 werken 
geen overladen expositie. De combinaties en chronologi-
sche sprongen zijn goed te volgen, maar bieden geen radi-
caal andere visie op de collectie. Bovendien is het inmiddels 
staande praktijk om met combinaties door de tijd heen ver-
wantschappen te illustreren. Deze opstelling biedt onge-
twijfeld een handreiking naar een ander en breder publiek. 
Als een vriendelijke, ook wat prekerige selfie van het Van 
Abbe kan Dwarsverbanden echter nog wel wat Pfiff gebrui-
ken. Fieke Konijn

p Dwarsverbanden. Nieuwe collectiepresentatie, tot 1 juli 2024, 
Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven. 

Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945. De Neue National-
galerie in Berlijn toont – na een zes jaar durende renovatie 
– tweehonderdvijftig klassiek-moderne werken uit de col-
lectie. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstonden 
over de hele wereld kunstzinnige én maatschappelijke bewe-
gingen. Er was sprake van een globaal uitwisselingsproces, 
sterk beïnvloed door nieuwe ideeën over bijvoorbeeld het 
kolonialisme en de vrouwenemancipatie. Het leverde nieu-
we, met elkaar contrasterende perspectieven op.
 Dat thema van ‘verschillende gezichtspunten’ wordt op 
het schilderij Potsdamer Platz (1914) van Ernst Ludwig 
Kirchner bijna letterlijk uitgeserveerd. Centraal staan twee 
vrouwen op een rotonde. De een is in het zwart gekleed 
en kijkt het beeld uit. Zij is gekleed als een oorlogswedu-
we, zoals er na de Eerste Wereldoorlog zoveel rondliepen in 
Berlijn. De ander is gehuld in een lange blauwe mantel en 
kijkt speurend voor zich uit. De vrouwen dragen hoge hak-
ken en hoeden met veren, de zwarte vrouw heeft ook een 
voile. Om de schouders hangen miezerige randjes bont. Je 
zou je kunnen voorstellen dat de platte ronde steen waar-
op de vrouwen zich bevinden roteert, zodat het tweetal de 
hen omringende mannen goed in de gaten kan houden. De 
vrouwen stellen prostituees voor, al waren ze ‘in werkelijk-

Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum, Eindhoven, 2021, foto Joep Jacobs

Dwarsverbanden in de collectie van het Van Abbemuseum, Eindhoven, 
2021, foto Joep Jacobs

Christian Schad, Sonja, 1928, Staatliche Museen zu Berlin, 
Nationalgalerie, foto J. P. Anders, © Christian-Schad-Stiftung, 

Aschaffenburg / VG Bild-Kunst, Bonn 2021
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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

How Rest the BraveHow Rest the Brave
Helen Cammock, Danilo Correale, Katarina 
Juričić, Yoojin Lee, Ana Montiel, Frida 
Orupabo, Remco Osório Lobato, Pamela 
Phatsimo Sunstrum, Mladen Stilinović

t/m 13/03

Rest at NestRest at Nest
Iedere dinsdag Siësta bij Nest

t/m 13/03, 13:00–15:00

De lange ademDe lange adem
Slow reading poëzieavond

27/01, 20:00

Between the lines leesclubBetween the lines leesclub
24/02, 20:00

HoogtijHoogtij
04/03, 19:00–23:00

Lie down: a preludeLie down: a prelude
Performance Yoojin Lee

11/03, 20:00   /   Performance@Nest

Workshop Verwend Nest Workshop Verwend Nest 
09/02 en 16/02, 13:30–15:00 & 
15:30–17:00
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

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

Orienting AroundOrienting Around
Yesim Akdeniz, Marwan Bassiouni

t/m 06/03

Frontspace
TK 15223TK 15223
Pieter Paul Pothoven

t/m 06/03

AmalgamateAmalgamate
Rachel de Joode

18/03–08/05

Frontspace
Maja Klaassens

18/03–08/05

Zona Maco, Mexico CityZona Maco, Mexico City
Paul Beumer, Alejandra Venegas

09/02–13/02

Spark Art Fair, WenenSpark Art Fair, Wenen
Wieske Wester

24/03–27/03

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

Kafka for Kids and The Dust ChannelKafka for Kids and The Dust Channel
Roee Rosen

10/02–27/03

Janek Simon
08/04–15/05

Sol Calero
03/06–10/07

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-21 Verzamelen Verzameling PP-21 Verzamelen Verzameling 
Wanneer kunstenaars ideeën vormen Wanneer kunstenaars ideeën vormen 
(When attitudes become form)
Werken uit de privécollectie Kees van Gelder 
Amsterdam met o.a. Ansuya Blom, Valérie 
Belin, Sigurdur Gudmundsson, Marlene 
Dumas, Klaas Kloosterboer, Nokukhanya 
Langa, Thierry Oussou, Takako Saito, 
Marijke van Warmerdam 

Verlengd t/m 20/03

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

The Artist as RevolutionairyThe Artist as Revolutionairy
Paul Robeson

05/02–05/02/23

Casting Call: The Collector of Proverbs, Casting Call: The Collector of Proverbs, 
The Animal, The Fool, The Selfie-Junkie, The Animal, The Fool, The Selfie-Junkie, 
The Innocent, The Child, The Drunk, The…The Innocent, The Child, The Drunk, The…
Eleni Kamma

t/m 27/02

Facing the CrowdFacing the Crowd
On and Around Lecture Performance
Ed Atkins, Joseph Beuys, Paul McCarthy, 
Andrea Fraser, Karen Finley, Dan Graham, 
Hanne Lippard, Jesper List Thomsen, 
Agnieszka Polska & Jordan Wolfson

Curator: Ory Dessau
t/m 27/02

Lovers on the BeachLovers on the Beach
Lee Kit

t/m 06/03

Alphabetum IXAlphabetum IX
L’écriture avant la lettre

Curator: Akiem Helmling
t/m 27/03

Events:Events:

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

Every last Sunday of the month

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

On View: PositionsOn View: Positions
Eliane Bots, Hannah Dawn Henderson, Karel 
van Laere, Tineke van Veen + Barbara 
Prezeljac, Annemarie Wadlow.

Tentoonstelling met videowerken van 
Haagse kunstenaars die in 2020 en 2021 
een Stroom PRO subsidie ontvingen.
05/02–03/04

Website Buitenkunst Den HaagWebsite Buitenkunst Den Haag
www.bkdh.nl
Informatie over meer dan 500 
kunstwerken 24/7 gratis te zien 
in Den Haag. 
Nieuw: de wandel- en fietsroute 
‘Rondje Centrum’
Publieke ruimte

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

The Promise of Ruin(s)The Promise of Ruin(s)
The Balcony is glad to introduce The Promise of Ruin(s). 
The program, set to unfold throughout the coming year 
tackles the concept of ruin(s)—both as a material relic and 
as an intangible construction of the mind—giving space to 
overlapping proposals and temporalities.

Chapter one: Parasites of the ImaginaryChapter one: Parasites of the Imaginary
Ruins surround us, from the frivolous consumption of 
global tourism, to the remnants of the industrial revolution. 
Remains define growth, our past and a possible future. 
From the debris of history, ruins whisper the future into our 
ears. The overlaps between labor and leisure are topics 
that run through our upcoming program and this exhibition 
in particular.

The Christmas Trees Project IIThe Christmas Trees Project II
Minsook Kang

Backyard Economy I, Backyard Economy II Backyard Economy I, Backyard Economy II 
(Diane Germain Mowing), Flower Fields – (Diane Germain Mowing), Flower Fields – 
Super-8 ShortsSuper-8 Shorts
Martha Rosler

Happy BoxesHappy Boxes
Eva Pel

t/m 20/03

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

Reinoud OudshoornReinoud Oudshoorn
Recente sculpturen

t/m 13/02

JoncquilJoncquil
Catch 22
Twee - en driedimensionale werken

27/02–27/03

Art RotterdamArt Rotterdam
Willy de Sauter, Joncquil, D.D. Trans, 
Michael Johansson

19/05–22/05

GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
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+31 (0)70/364.01.51+31 (0)70/364.01.51
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
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www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

DÉPARTDÉPART  
30 jaar Galerie Maurits van de Laar30 jaar Galerie Maurits van de Laar
kunstenaars van de galerie

t/m 13/02

Glück aufGlück auf
Diederik Gerlach 
werk op papier
gastkunstenaars: Martin Assig, 
Tobias Gerber

20/02–20/03
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Am I an Object, part 5      
Suchan Kinoshita      allerleirauh

P/////AKTPOOL      Tessa Langeveld, part 3/3
19 February—27 March 2022
Thu—Sun, 14—18 hrs
Zeeburgerpad 53, 1019 AB Amsterdam www.pakt.nu

heid’ de nachtclubdanseressen Erna en Gerda Schilling, 
met wie Kirchner een driehoeksverhouding onderhield. 
Beide vrouwen vormen het middelpuntzoekende centrum 
van het doek; de blikken en de lichamen van de mannen 
worden als het ware naar hen toegezogen.
 Ook in Das Karussell (1922) van Walter Spies ontwaren 
we een roterend perspectief. We zien een helverlichte draai-
molen met kinderen op paarden en olifanten of  in klei-
ne gondels. In het midden van het carrousel staat een 
man die het beestenspul ment. Verlichte kettingen lopen 
van de nok van de molen naar buiten toe, waar het licht 
geleidelijk afneemt. De ouders staan half  in de duisternis. 
Hun blik volgt de draaiende molen en hun kind dat komt 
en weer gaat. Een volstrekt ander ‘draaiend’ beeld wordt 
gevormd door een fotomontage van Hannah Höch, getiteld 
Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer 
Bierbauchkulturepoche Deutschlands (1919). Höch is een van 
de (betrekkelijk) vele vrouwen op deze tentoonstelling, en 
dan niet als (minderjarig) model, prostituee of  danseres, 
dat wil zeggen als iemand die wordt bekeken, maar als een 
persoon die zélf  kijkt en het lef  heeft te blijven kijken. Want 
wat monteerde ze in haar collage? De vrolijke uitroep: ‘He, 
he, Sie junger Mann, Dada ist keine Kunstrichtung’. Höch 
richtte zich tot niemand minder dan Albert Einstein, de 
bedenker van de relativiteitstheorie, die in haar collage over 
deze woorden lijkt na te denken. 
 Een andere kunstenaar, Leonor Fini, bewoog zich midden 
jaren dertig rond de groep surrealisten in Parijs en bekri-
tiseerde het dogmatisch kunstbegrip en de vrouwvijandige 
opvattingen van met name André Breton. Op de tentoon-
stelling hangt een klein werk van Fini, met de titel Twee 
vrouwen (1939). Het is een merkwaardig schilderij. Een 
jonge vrouw gluurt door het sleutelgat van een losstaan-
de deur naar een vrouw in een rode maillot en een paarse 
tuniek die voorzichtig, alsof  ze zich op een ijsschots bevindt, 
naar de buitenkant van het beeld loopt. Opvallend is de 
haartooi van de roodbenige: hoog opgestoken haar waarin 
zich tal van brandende kaarsen bevinden. Gezien het hoge 
kapsel zou het om een zelfportret van Fini kunnen gaan, 
maar later in haar leven ontkende ze de maakster te zijn. 
Het is alsof  Fini haar blik wilde terugtrekken en haar eigen 

perspectief  verborgen wilde houden. 
 De geschiedenis maakt beurtelings zichtbaar en onzicht-
baar. Zeker in de periode 1900-1945 in Duitsland, een 
extreem roerige tijd – om het eufemistisch uit te drukken. 
Ene Sonja is op het gelijknamige portret van Christian Schad 
uit 1928 afgebeeld als een zelfbewuste, jonge vrouw die met 
een standvastige blik het beeld uitkijkt. Ze draagt een zwar-
te jurk en op haar schouder ontwaren we, als enige versie-
ring (naast haar elegante sigarettenpijpje), een zalmkleuri-
ge bloem. Sonja heette in werkelijkheid Albertine Gimpel. 
Ze werkte, in de tijd dat ze door Schad werd afgebeeld, als 
correspondent bij de aardoliefirma Olex in Berlijn. In 1933 
werd de Joodse Albertine daar ontslagen. Ze verhuisde naar 
München en leerde er de in Brooklyn geboren schilder Franz 
Herda kennen. Herda hielp haar naar Amerika te komen 
en behoedde haar, en vele anderen, voor een zekere dood in 
Auschwitz. In 1948 trouwden de twee. Tot 1962 woonde het 
stel in New York, daarna keerden ze terug naar Duitsland. 
 De tentoonstelling biedt zelf  ook verschillende gezichts-
punten. Er is aandacht voor de metropool en de ontsnap-
pingen daaruit, voor reformbewegingen en ‘terug naar de 
natuur’, voor schoonheid en jeugd (met onder meer Paula 
Modersohn-Becker, Lotte Laserstein en Ferdinand Hodler). 
Er is aandacht voor techniek (werk van Kurt Günther en 
Wilhelm Lachnit) en voor de ongelijkheid in de maatschap-
pij (Curt Querner hangt naast George Grosz). Nadrukkelijk 
wordt het Duitse Rijk als koloniale macht in beeld gebracht. 
Indertijd was er bitter weinig bekend over overzeese plun-
dering, roof  en moord. De leden van de expressionistische 
beweging Die Brücke waren vooral gefascineerd door voor-
werpen uit Azië en Afrika in de volkenkundige musea en 
werden er in hoge mate door beïnvloed. Daarnaast zijn 
er indrukwekkende expressionistische portretten te zien 
van onder anderen Alexej von Jawlensky, Irma Stein, Karl 
Schmidt-Rottluff  en Auguste Herbin; beelden zonder al te 
veel details die bijna uit elkaar barsten van kleur en daar-
mee ook van levenslust en plezier. Een blikvanger is Edvard 
Munchs portret, uit 1904, van de kunstverzamelaar, schrij-
ver en diplomaat Harry Graaf  Kessler. Kessler, een icoon 
van zijn tijd, is afgebeeld met wandelstok, strooien hoed 
en ernstige blik tegen een juichend okergele achtergrond 
– van Münch hangt in het Märkisches Museum een werk 
dat soortgelijk van opzet is: een portret van de in 1922 ver-
moorde Walther Rathenau. 
 In de tentoonstellingsruimte staan beeldschermen die 
context bij de kunstwerken bieden. Zij tonen (straat)frag-
menten van het dagelijks leven in de zich ontwikkelende 
Großstadt Berlijn. Glimmend zwarte automobielen schuiven 
door het beeld. We zien de weerspiegeling van koplampen 
en straatverlichting op regennatte kasseien. Er is een veel-
voud aan fraai ingerichte etalages, er zijn verlichte vensters 
in hoge, donkere huizen. In de bioscoop wordt een film (het 
nieuwe medium!) van Charlie Chaplin gedraaid, de came-
ra keert even naar binnen, en verder gaat het weer, naar 
woest draaiende persen die verhit de oplage van een krant 
uitspugen, naar straatverkopers, het winkelend en wande-
lend publiek, voorbijrijdende en elkaar kruisende trams, 
alles draait en draait, er is een veelvoud van indrukken, een 
versplinterde waarneming, het is onmogelijk om het geheel 
te overzien. Nicole Montagne

p Die Kunst der Gesellschaft 19001945. Sammlung der 
Nationalgalerie, tot 2 juli 2023 in de Neue Nationalgalerie, 
Potsdamer Straße 50, Berlijn.

Architectuur 
Institution Building. Een wekenlange, publieke thera-
piesessie over de betekenis en relevantie van instituten 
vandaag – dat was de tentoonstelling Institution Building, 
georganiseerd door het CIVA, International Centrum voor 
de Stad, de Architectuur en het Landschap. Het instituut 
ging op de sofa liggen en de bezoekers luisterden mee. De 
tentoonstelling, georganiseerd in tien hoofdstukken die op 
tien opeenvolgende donderdagen openden, begeleid door 
een reeks korte lezingen, bevroeg ‘de verschillende ele-

menten van een museum – niet alleen de meest zichtbare 
delen (zoals de expositie zelf), maar ook de minder publie-
ke, vaak verborgen onderdelen (zoals archief, administra-
tie, onderhoud)’, aldus curatoren Nikolaus Hirsch, Matylda 
Krzykowski en Cédric Libert. Het resultaat was een zelfre-
flectie over instituten in het algemeen en het CIVA in het 
bijzonder, dat binnenkort verhuist naar het gebouw van 
Kanal Centre Pompidou, in de noordrand van Brussel. Voor 
de kersverse artistieke directeur Hirsch was het onderwerp 
Institution Building overigens niet nieuw; in 2009 was hij 
een van de redacteurs van een publicatie met dezelfde titel. 
 De tentoonstelling was uitgebreid en de hoeveelheid zaal-
tekst aanzienlijk, maar de rode draad betrof  de relevantie van 
museale instellingen – die doorgaans in termen van canoni-
sering, continuïteit en autoriteit begrepen worden – in een 
veranderende, onzekere samenleving. De uitleg bij het thema 
‘Agency’ (zelfstandig handelen) was tekenend: ‘Culturele 
instellingen lijken plaatsen van stabiliteit, bewaring en uit-
eindelijk canonisering. Maar vandaag, in de eerste decennia 
van de eenentwintigste eeuw, worden ze steeds instabieler 
en definiëren ze zichzelf  meer en meer als actieve spelers in 
plaats van inerte tempels van een homogene cultuur.’ 
 In hoofdstukken als ‘Hospitality’, ‘Format’, ‘Collection’, 
‘Audience’ en ‘Pedagogy’ nam Institution Building een kijk 
‘achter de schermen’ van instituten, bijvoorbeeld aan de 
hand van een opmerkelijk document, opgevist uit CIVA’s 
eigen archief, dat de communicatie vastlegde tussen archi-
tect Victor Horta en de aannemer Blaton over de budgette-
ring van het nieuwe gebouw voor het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel. De curatoren brachten zo onderbelich-
te aspecten van instituties zoals budget, arbeid, organisatie, 
logistiek en politieke agenda’s aan het licht.
 In andere hoofdstukken, zoals het genoemde ‘Agency’, 
maar ook ‘Emancipation’ en ‘Environment’, kwamen meer 
algemene maatschappelijke thema’s aan bod, zoals dekolo-
nisatie, feminisme, ecologie, of, specifieker voor de bebouw-
de omgeving: publieke ruimte, gentrificatie en materiaal-
gebruik. Binnen deze tweede categorie raakte het verband 
met het onderwerp ‘instituten’ soms zoek. Onderzoek door 
Simon Denny en Linda Kantchev naar blockchains, een door 
Maria Fernanda Serna gereconstrueerde glazen koffer of  
kist voor planten (vroeger gebruikt om exotische planten te 

Institution Building, CIVA, Brussel, 2021, foto CIVA

Onbekend (voorheen Leonor Fini), Twee vrouwen, 1939, schenking  
Ulla en Heiner Pietzsch, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie,  

foto Jochen Littkemann

Institution Building, CIVA, Brussel, 2021, foto Sepideh Farvardin
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importeren, een zogeheten caisse de Ward), of  documentai-
res van Jean Painlevé over zeedieren, hoe interessant ook, 
droegen niet rechtstreeks bij aan een reflectie over institu-
ten. Hedendaagse thema’s werden soms wat geforceerd aan 
de orde gesteld; aandacht voor het werk van de miskende 
modernistische architect Simone Guillissen-Hoa had er 
evengoed op een andere (volwaardige) tentoonstelling kun-
nen zijn. Het behandelen van een onderwerp als dekoloni-
satie door de concrete lens van een verzameling, zoals in het 
hoofdstuk ‘Collection’, was veel relevanter. 
 Het voordeel van een ‘groeiende’ tentoonstelling is dat je er 
meerdere keren en onder verschillende omstandigheden op 
bezoek kunt gaan en er andere indrukken aan overhoudt. De 
ene dag kwam Institution Building over als het afvinken van 
urgente maatschappelijke kwesties en het vluchtig belichten 
van gerenommeerde architectuurpraktijken en academici 
uit België en daarbuiten, met name uit het Angelsaksische 
netwerk van Hirsch. De lijst van samenwerkingen leest als 
een festival line-up: dat processen van canonisering in vraag 
worden gesteld, blijkt relatief. Op andere dagen was de ten-
toonstelling een prikkelend samenspel van diverse objecten 
en verhalen. Want hoewel ze over een abstract onderwerp 
ging, werden er allerlei tekeningen, plannen, maquettes 
en zelfs fragmenten van gebouwen getoond. Toen de ten-
toonstelling eind augustus van start ging, trof  de bezoeker 
een haast lege zaal aan met een paar lijnen afgeplakt op de 
vloer – de scenografie is ontworpen door Architecten Jan De 
Vylder Inge Vinck in samenwerking met Pierre Labergue en 
Shervin Sheikh Rezaei. Helemaal op het einde presenteert 
Institution Building zich als een ware Brusselse brocante, in 
al haar glorieuze chaos. Het doelpubliek bestond weliswaar 
uit ontwerpers, maar de tentoonstelling maakte een levendi-
ge en zeker geen in zichzelf  besloten indruk. De ambiguïteit 
van de titel, tegelijkertijd verwijzend naar gebouw en orga-
nisatie, werd ten volle uitgespeeld. 
 Het format kan evengoed omschreven worden als een con-
tinue reeks vernissages. Het wees op een ander aspect van 
de ‘aard’ van instituties, namelijk dat ze bestaan uit mensen 
en netwerken. Een korte lezing van Dennis Pohl leerde de 
bezoeker dat de uitdrukking ‘lobbyen’ afstamt van een gang 
met bar, volgens hem ontworpen voor het gebouw van de 
Europese Raad om vertrouwelijke gesprekken tussen politici, 
bestuurders, ondernemers en andere privépersonen te facili-
teren. Een aantal weken na het begin van de tentoonstelling 
werd de beschikbare ruimte in de zaal te klein voor de lezin-
gen, en verhuisde men naar de inkomhal, waar precies dit 
‘lobbywerk’ tot stand kwam: een informele combinatie van 
conversaties en presentaties door en voor ontwerpers. Op 
Institution Building is er dus ook wel degelijk gebouwd. 
 De tentoonstelling werd door de curatoren terecht 
beschreven als een cadavre exquis. Ze was rijk, meerkop-
pig en veeleisend – soms op het hermetische af. Dat maakt 
het archief  (opgenomen lezingen, podcasts, objecten) en 
de voortgang van dit project des te belangrijker. Het onder-
werp werd vanuit verschillende hoeken gedeconstrueerd en 
bevraagd. Maar wat is nu een alternatief  voor het stabiele, 
continue en canoniserende instituut? Is het verwerpen van 
‘stabiliteit’ dé weg vooruit of  is het een symptoom van een 
instituut dat liever geen instituut wil zijn – of  niet meer wil 
weten dat het er een is, met alle nodige complexen van dien? 
Is een zekere mate van stabiliteit niet een basisconditie om 
te fungeren als een ‘home for dissent’, zoals kunstenaars-
collectief  Apparatus 22 het verwoordde? Institution Building 
was een ambitieus startschot; echt interessant wordt hoe 
het CIVA deze vragen, twijfels en (impliciete) beloftes de 
komende jaren vormgeeft. Beatriz Van Houtte Alonso

p Institution Building liep tot 11 november 2021 in het 
CIVA, Kluisstraat 55, Brussel.

Solid Senses. Bozar en het tijdschrift A+ brengen in een 
reeks monografische tentoonstellingen Belgische architec-
tuurbureaus voor het voetlicht. Als derde bureau is URA 
Yves Malysse Kiki Verbeeck aan de beurt. De monografie 
URA Yves Malysse Kiki Verbeeck. Architectural Projects 2002
2020 verscheen al eind 2020. Met een tiental indruk-
wekkende sculpturen, een film en een serie gedetailleerde 

maquettes is de tentoonstelling complementair aan de uit-
gave. Enkel de ‘triptieken’ (fotomontages van drie foto’s per 
project) en de ‘atlas’ (84 beelden uit het ontwerpproces van 
verschillende projecten) zijn ook in het boek opgenomen. 
Een poort in blauw gebeitst multiplex geeft toegang tot de 
tentoonstelling. Naast dat materiaal, zijn de kleur ultrama-
rijn en spiegelfolie toonaangevend in de scenografie, door 
Verbeeck en Malysse zelf  ontworpen. De kleur en het mate-
riaal refereren aan het project voor een gemeenschaps-
ruimte in Etterbeek.
 De tentoonstelling neemt in vier zalen telkens een ander 
format aan. In de eerste zaal staan tien massieve sculpturen 
– haast als een voetbalploeg, met twee à drie figuren per rij. 
Het zijn volumes die de contouren van de projecten tonen. 
Elk model is bovendien in een ander materiaal uitgevoerd, 
variërend van glad of  gepigmenteerd beton, gepolijste blau-
we hardsteen tot gespleten hout, waarmee steeds naar de 
gebruikte materialen van het project wordt verwezen. De 
modellen variëren in schaal van 1/33 tot 1/75, wat voor 
een min of  meer uniforme maat zorgt.
 Aan de muren is van elk model een axonometrie (een 
3D-voorstelling zonder perspectief) te zien, waarin de zwart 
ingekleurde volumes door een lijntekening contextueel 
gesitueerd worden. De zaaltekst spreekt van ‘oertypologie-
en’ en ‘oervormen’, een misschien wel duidelijke, maar in 
veel gevallen wat overspannen benaming. Zo uitzonderlijk 
is het niet dat een volumemodel van een architectuurpro-
ject geabstraheerd kan worden tot een interessante verza-
meling platonische volumes. Maar de naam URA verwijst 
nu eenmaal naar Ur, de eerste Bijbelse stad; het bureau 
zegt op zoek te gaan naar herkenbare architecturale vor-
men. Met de keuze om hun projecten met abstracte volu-
memodellen voor te stellen, communiceert URA precies die 
insteek – en zo geven ze identiteit aan hun oeuvre. 
  In de volgende ruimte is een film van ruim tien minu-
ten te zien, waarin vijf  gerealiseerde projecten getoond 
worden. De film toont telkens beeldsequenties vanuit een 
vast camerastandpunt. Dat deze gebouwen in gebruik zijn, 
wordt indirect weergegeven door een geluidsband, waarin 

bijvoorbeeld een fladderende duif  of  voetstappen hoorbaar 
zijn. In het stuk over een jeugdherberg in Kortrijk wordt dat 
op de spits gedreven. Bij een beeld van de entreehal hoor 
je op de achtergrond een stem bezoekers verwelkomen, een 
zicht op een leeg cafetaria wordt begeleid door het geluid 
van klinkend servies. Hier komen geen mensen in beeld. 
In de andere fragmenten verschijnt af  en toe een figurant 
op de scène, maar de hoofdrol is voor de architectuur. Ook 
in de atlas en de triptieken worden geen gebruikers van de 
gebouwde projecten getoond; in de maquettes in de laatste 
zaal zijn bij uitzondering figuurtjes te vinden.
 De atlas van architectuurprojecten is een wandvullend 
raster van 28 bij 15 beelden op postkaartformaat – zo wil 
URA het ontwerpend onderzoek van een ruimere selectie 
van projecten tonen. Een groot aantal van de beelden komt 
drie à vier keer terug. De monografie, waarvan één exem-
plaar in de volgende ruimte museaal uitgestald ligt, bevat 
84 beelden. Op de muur worden ze herhaald. De selectie is 
een prachtige verzameling van onder meer maquettefoto’s, 
volumestudies, meubelontwerpen, inplantings- en archi-
tectuurplannen – aangevuld met een enkel handgetekend 
schema. De beelden zijn zorgvuldig gemaakt, en al dan niet 
gegenereerd tijdens het proces. Wie echter hoopte op een 
blik achter de schermen wordt teleurgesteld.
  In de ‘Triptych Room’ stelt URA vijf  projecten voor aan 
de hand van telkens drie groot afgedrukte foto’s, in een 
triptiekopstelling. Ze zijn samengesteld uit beelden die Filip 
Dujardin van de sites maakte, waarbij binnenruimtes, bui-
tenruimtes en details naast elkaar te zien zijn. Ze geven 
een sfeerindruk, maar het beeld blijft fragmentarisch. Het 
sluitstuk van de tentoonstelling is een ultramarijn geverf-
de zeshoekige tafel (met een opening, waardoor je zowel 
in als buiten de zeshoek kunt lopen) met maquettes: acht 
gedetailleerd uitgewerkte modellen van complete projecten. 
Architectuurplannen en snedetekeningen, voorzien van 
technische beschrijvingen en maatvoering (zoals gebruike-
lijk bij dergelijke ontwerptekeningen) hangen aan de wand. 
Vouwlijnen en de zichtbare bevestiging met magneten sug-
gereren dat ze direct van de werktafels meegenomen zijn.
 Solid Senses toonde op compacte wijze van in totaal 23 
projecten telkens slechts enkele beelden – en daarmee voor-
al indrukken. De sterke, autonome ontwerpidentiteit die URA 
zich aanmeet kwam duidelijk naar voren, met een focus op 
volumetrie, materialiteit en autonomie. De redactie van A+ 
kondigde in de inleidende lezing aan dat de tentoonstelling 
inzicht zou bieden in de werkwijze van URA. In vergelijking 
met bijvoorbeeld de tentoonstelling van architectuurbureau 
V+ uit 2015 valt er van het ontwerpproces minder te zien. 
Destijds boden werkdocumenten en verhalen een inkijk in 
de complexe realiteit van de ontwerppraktijk, die rekening 
moet houden met de meest uiteenlopende eisen van vele 
betrokken partijen. Wat dat betreft valt in Solid Senses op wat 
er níét verteld en getoond wordt. Wie zich in de projecten wil 
verdiepen, doet er beter aan zich met de monografie en een 
kop koffie op de bank te nestelen. Tilke Devriese

p Solid Senses liep van 10 november 2021 tot 16 januari 
2022 in Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel.

Publicaties 
Deciphering the Artist’s Mind. Een van Berend Striks 
vroegste werken had de Italiaanse pornoactrice Cicciolina 
als onderwerp. Op een roze achtergrond wordt in witte 
draad een gehurkte vrouw op naaldhakken zichtbaar, 
gekleed in netkousen, haar hand bedekt haar kruis. Sven 
Lütticken heeft uitgelegd (in Body Electric, verschenen in 
2004 bij Valiz) dat Strik (1960) zich door te gaan borduren 
een feministische strategie toe-eigende in de postmoderne 
jaren negentig, om bestaande fotografische, platte beelden 
rijker én sensueler te maken – als een vorm van ‘drastisch 
gemuteerde schilderkunst’. In Striks latere werk ging foto-
grafie een grotere rol spelen. Pakweg de laatste tien jaar 
heeft hij gewerkt aan een reeks met naald en draad bestikte 
foto’s van kunstenaarsateliers: werkplekken van bevriende 
en bewonderde collega’s, vooral in Amerika en Nederland. 

Diptiek door URA Yves Malysse Kiki Verbeeck gebaseerd op foto’s van  
Filip Dujardin

Galerie TRANSIT 
FRAN VAN COPPENOLLE

30.01  >  13.03.2022
Curator Hans Theys
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it’s 
possible 
to raise 
the ceiling 
a bit*
* work zoom 28 July 2020 excerpt, describing museum technical team possibilities, coordinator of exhibition construction Daniel Hoogterp

Beeld: Taus Makhacheva, Charivari, mixed media installation, 2019. Architect: Maria Serova. Text: Alexander Snegirev. Costume design: Panika Derevya. Photo: Pat Verbruggen, Commissioned by YARAT Contemporary Art Space

t/m 6 maart 2022

friesmuseum.nl
leeuwarden

27 maart 2021 
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Het project Deciphering the Artist’s Mind diende om zijn eigen 
plek binnen de snel veranderende kunstwereld opnieuw te 
bepalen. Telkens weer stelde hij in dialoog met een ander, 
vaak ook verwant oeuvre, de vraag wat het kan of  moet 
betekenen om vandaag kunstenaar te zijn. 
 De geborduurde atelierfoto’s zijn gebundeld in het door 
Irma Boom vormgegeven boek Deciphering the Artist’s Mind, 
in oktober – een tijdje na verschijning – gepresenteerd tij-
dens een kortlopende tentoonstelling bij galerie Fons 
Welters. Marja Bloem schreef  het heldere voorwoord en 
bespreekt onder meer de (romantische) notie van het ate-
lier als veruitwendigde ziel van de kunstenaar. Daarnaast 
redigeerde ze de door Strik geschreven teksten bij elk werk: 
stuk voor stuk bondige, inlevende en intelligente toelich-
tingen, waarin biografische schets samengaat met essayis-
tische duiding en flarden recente kunstgeschiedenis. Strik 
is een ideale gids in de wereld van de hedendaagse kunst, 
waarin persoonlijke ontmoetingen – vooral die tussen kun-
stenaar en curator – bepalend lijken. Al bladerend in het op 
een Pollock-catalogus geënte boek leer je hoe Carl Andre 
het verticale van de sculptuur inruilde voor de horizontale 
opstelling, krijg je uit eerste hand te horen dat Vito Acconci 
zich eerder architect dan kunstenaar voelde, en lees je over 
John Baldessari’s rudimentaire poëtica van de keuze. 
 Strik geeft toelichting bij zowel de voor- als de achterzij-
de van zijn werk. Op de achterzijde heeft hij vaak met foto’s 
het ontstaan gedocumenteerd, en toont hij inspiratiebron-
nen van hemzelf  en/of  de kunstenaars die ‘model ston-
den’. Revelerend is in dit verband de uitspraak van Richard 
Tuttle, gedaan tijdens een ontmoeting met Strik, dat wie 
werkt met stoffen, voortdurend bezig is te verbergen én te 
onthullen, waardoor het hiërarchische onderscheid tussen 
voor- en achterkant tegelijk ontstaat en weer verdwijnt.
 Met Deciphering the Artist’s Mind stelde Strik zijn eigen 
canon op. Er zou een fantastische tentoonstelling te maken 
zijn met Striks geborduurde studiofoto’s, aangevuld met 
origineel werk van de kunstenaars. De titel, het concept en 
zelfs de zaalteksten zijn met dit boek al geleverd. Er is een 
internationale en een laaglandse versie denkbaar; Ontcijfer 
het kunstenaarsbrein, met werk van Jan Beutener, Bas Jan 
Ader, Ger van Elk, Jan Dibbets, Petra Blaisse, Desiree Dolron, 
Willem van Rooij en Jan Fabre. Strik is genereus voor colle-
ga’s en vrienden, en ook voor zichzelf. Je zou kunnen zeg-
gen dat hij zich al fotograferend, sprekend en bordurend 
opdringt in het werk van anderen, en daarmee in de leven-
de kunstgeschiedenis. In de teksten gebeurt dat soms wat 
opzichtig. Als de naam Joseph Beuys valt, zal Strik het niet 
laten te vermelden dat hij twee keer aan diens performan-
ces heeft meegedaan. In het boek klaagt Martha Rosler dat 
iedereen in de kunstwereld zo ontzettend ik-gericht is. Strik 
voelt zich aangesproken, toont zich deemoedig, maar begint 
de zin waarin hij dat bekent alsnog met ‘ik’: ‘I admittedly 
recognise this attitude in myself.’ 
 Het is voorstelbaar dat één kunstenaar, David Hammons, 
zijn deuren gesloten hield voor een tweede bezoek van deze 
niet geheel onbaatzuchtige enthousiaste maker – Rem 
Koolhaas sprak ooit over Striks ‘onvrijwillige samenwerkin-

gen’. Maar de Nederlandse kunstenaar is niet voor één gat te 
vangen. Hij maakte een foto van de rolluiken voor Hammons’ 
ateliertoegang, waarvan hij het harde oppervlak verzachtte 
met bewerkte lapjes stof. Met naald en draad, en geholpen 
door assistenten, dringt hij door tot het hoofd en werk van 
collega’s. In het boek, met afbeeldingen van de geborduurde 
foto’s, blijft daar slechts het (uitgelegde) idee van over. Strik 
is zich daar vanzelfsprekend zeer bewust van. Er bestaat een 
speciale editie, uitgebracht in een oplage van vijftig exempla-
ren, waaraan een met naald en draad bewerkte afbeelding 
is toegevoegd. Bij Fons Welters kon iedereen nog eens vast-
stellen wat felgekleurde draad en stukken stof  kunnen aan-
richten op een ingelijste foto. Telkens weer – of  het nu in het 
oude atelier van Mondriaan is, of  door het gewapende glas 
in de achterdeur van Hella Jongerius’ studio – slaagt Strik 
erin iets te tonen door iets te verbergen. Hij komt wonden op 
het spoor – plekken die overlopen van betekenis – en hecht 
ze met het kleurigste draad denkbaar.
 Het Deciphering-project is gericht op onthullen, het bloot-
leggen van inspiratiebronnen. Door het dichte weefsel van 
oeuvre en vertoog losser te maken en te hergebruiken, ont-
staat stof  voor nieuw werk. Toch heb je als lezer – veel eerder 
dan als kijker – ook het idee dat de kunstenaar met al die ate-
lierbezoeken voor iets wegloopt, en dat hij een rolluik heeft 
neergelaten waarachter zijn eigen diepste bronnen schuil-
gaan. Op bezoek bij Mickalene Thomas in Brooklyn bewon-
dert Strik de sexy beelden van zwarte vrouwen, gemaakt 
van stukken stof  en glitter, en hij denkt nog eens aan zijn 
eigen Cicciolina. Over een werk uit 1989, een fotocollage 
van zingende Van Eyck-engelen pal naast de open monden 
van pornoactrices, stelt hij, zonder daar iets tegenin te wil-
len brengen, dat zo’n beeld – voor hem althans – vandaag 
niet meer mogelijk zou zijn. Vandaar wellicht dat een laat-
ste afbeelding in het boek zonder uitleg blijft. Het is zogezegd 
zijn eigen atelier: een aantal overvolle kledingrekken met 
helemaal vooraan een witte jas of  een karikaturaal ijsberen-
pak. De titel luidt: N.N. Identity de Afgestroopte Huid/Stripping 
the Skin (2019); bij Fons Welters zag je de oranje, paarse en 
gifgroene draden door het fotodoek tevoorschijn komen, als 
ontkiemende planten uit een zwart-wit-grijze ondergrond. 
Het moet de huid zijn die Strik wil afleggen, om zich in een 
volgende reeks volledig naakt te tonen. Daniël Rovers

p Berend Strik, Deciphering the Artist’s Mind, Brussel, 
Mercatorfonds, 2020, ISBN 9780300250459. The Needles 
with ‘Deciphering the Artist’s Mind’ liep van 15 tot 23 oktober 
2021 in galerie Fons Welters, Bloemstraat 140, Amsterdam.

Sandfuture. De belangrijkste gebouwen van de Amerikaanse 
architect Minoru Yamasaki (1912-1986) werden op specta-
culaire wijze vernietigd. De beelden gingen de wereld rond 
en maken deel uit van het collectieve geheugen. Yamasaki 
werd in Seattle geboren als zoon van Japanse immigranten. 
In 1949 richtte hij een bureau op in Detroit, en al een jaar 
later verwierf  hij de opdracht om Pruitt-Igoe te ontwerpen, 
een verzameling van 33 sociale appartementsgebouwen, 
elf  verdiepingen hoog, in de overbevolkte stad Saint Louis. 
Yamasaki was een formalistische modernist die zijn archi-
tectuur door middel van ranke ornamenten en zachte, sen-
suele accenten – een van zijn favoriete gebouwen was de Taj 
Mahal – menselijk en minder machistisch wou maken. In 
Saint Louis lukte dat niet, voornamelijk omdat de federale 
overheid stelselmatig delen van het budget schrapte tijdens 
de realisatie. Gemeenschappelijke ruimtes en groenvoorzie-
ningen werden wegbezuinigd, en het eindresultaat in 1955 
was een geheel van bijna drieduizend zeer kleine apparte-
menten, haast zonder keukenvoorzieningen. De liften hiel-
den enkel halt op de eerste, vierde, zevende en tiende verdie-
ping, als ze tenminste niet kapot waren. Eind jaren zestig was 
Pruitt-Igoe in zeer slechte staat. Vanaf  1968 werden de reste-
rende, voornamelijk zwarte inwoners geadviseerd om elders 
onderkomen te zoeken. In 1971 – Nixon werd in 1969 pre-
sident – werd besloten de boel te dynamiteren én om die ver-
nietiging in 1972 live op televisie uit te zenden, om duidelijk 
te maken dat zowel sociale woningbouw als modernistische 
architectuur tot het verleden behoorden. In 1977 plaats-
te Charles Jencks in zijn boek The Language of  PostModern 
Architecture het failliet van Pruitt-Igoe strategisch vooraan.
 Ook voor de reputatie van Yamasaki was deze geschiede-
nis – samen met de mythe dat enkel de architectuur van het 
wooncomplex iets te verwijten viel – funest. In 1962 stond 
zijn portret nog op de cover van Time; tien jaar later was hij 
persona non grata. Dramatisch was de koerswijziging van 
Ada Louis Huxtable, architectuurcriticus voor The New York 
Times, die Yamasaki eind jaren vijftig vierde als de toekomst 
van de Amerikaanse architectuur, maar hem in de jaren 

zeventig liet vallen. Een dergelijke omslag voltrok zich even-
eens voor zijn andere grote realisatie, waar hij in 1964 aan 
begon: de Twin Towers van het World Trade Center in New 
York. Ook hier probeerde Yamasaki het geheel humaan 
en herbergzaam te maken, door bijvoorbeeld de inkom op 
een haast gotische manier te construeren en te detailleren, 
maar in tegenstelling tot in Saint Louis was een overdadig 
budget het grote probleem. De torens, in het leven geroepen 
en gefinancierd door de gebroeders Rockefeller om Lower 
Manhattan tot een duur business district te maken, moes-
ten tot elke prijs de hoogste gebouwen van New York wor-
den. Dat lukte, en het resultaat was ijzingwekkend subliem: 
een gigantische massa abstract staal, die al snel symbool 
ging staan voor kapitalisme en Amerikaanse agressie, 
zichtbaar in onder meer de desastreuse afwikkeling van de 
Vietnamoorlog onder, opnieuw, Nixon. Zoals bekend was 
het ook deze symboolfunctie die de Twin Towers op 11 sep-
tember 2001 tot het doelwit maakten van de meest specta-
culaire terroristische aanslag uit de wereldgeschiedenis.
 De werdegang van Yamasaki – of  liever: zijn auteurschap 
van twee op iconische wijze verwoeste gebouwen, want 
eigenlijk lagen zijn echte verdiensten als architect in andere, 
minder bekende realisaties – is als het ei van Columbus voor 
naoorlogse architectuurhistorici: het is opmerkelijk dat er 
niet eerder een boek aan is gewijd. Pruitt-Igoe en de Twin 
Towers vormen samen immers een dubbele allegorie waar-
in de evolutie van de architectuur, en van haar verknoping 
met politiek, kapitaal en cultuur, zich laat aflezen. Precies 
dat heeft de Amerikaanse kunstenaar Justin Beal (1978) 
met Sandfuture proberen te tonen. Het boek is allesbehalve 
een traditionele vorm van geschiedschrijving, voorname-
lijk omdat Beal zijn eigen biografie openlijk naast die van 
Yamasaki plaatst. De tekst is niet in hoofdstukken onderver-

Berend Strik, N.N. Identity de Afgestroopte Huid/Stripping the Skin, 2019

Pruitt-Igoe, Saint Louis, 3 maart 1968

 CKV — Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 
Wapenstraat 32, 2000 Antwerpen +32 3 205 36 16

Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) legt zich toe op de zorg voor beeldende kunstarchieven.  
De dienstverlening van het centrum richt zich op actoren uit het brede veld zoals kunstenaars en hun erven, 
 curatoren, kunstorganisaties, verzamelaars en stichtingen of nalatenschappen, critici, galeries en andere 
 kunstprofessionals en staat hen met raad en daad bij in het bewaren en ontsluiten van hun archief.

Vragen? Contacteer ons via de website ckv.muhka.be of stuur ons een mailtje via ckv@muhka.be
Volgen? Dat kan via onze nieuwsbrief, Instagram of Facebook @ckvcentrum

Balthazar Korab, Minoru Yamasaki en een maquette van het  
World Trade Center, 1969
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GALERIE ONRUST
t/m 29/01

Hans Hovy
Miroslav Tichý

februari/maart 
ivm covid voor preciese data, gelieve  
de website van de galerie te raadplegen.

Emma Talbot

SLEWE
t/m 29/01

SHADOW
Steven Aalders

05/02–12/03

TIME 2 TIME
Caro Jost, Karin Sander

19/05–22/05

Art Rotterdam

EENWERK
t/m 27/02

DECOR
Frank van der Salm (Fotowerken)

05/03–09/04

A DESIRING GAZE
Bart Julius Peters (Fotowerken)

19/05–22/05

ART ROTTERDAM

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 05/03

THE COSMOCOMIC WORLD OF NONSENSE
Silvia Gatti

19/05–22/05

ART ROTTERDAM
Main Section: Marijn van Kreij,  
Charlotte Dumas, Jakup Ferri,  
Antonietta Peeters  
+ Projections: Rory Pilgrim

GALERIE VAN GELDER
t/m 16/02 
in GvG

TESTS
Lee McDonald 

t/m 16/02 
in AP

RUNNING TIME
Salim Bairy

GALERIE RON MANDOS
t/m 06/03

FOR GOD AND MY COUNTRY
Ivan Grubanov

TRANS HOOLIGANS
Marcin Dudek

26/03–30/04

ULWAZI LUVELA OLWANDLE
WonderBuhle

19/05–22/05

ART ROTTERDAM
Atelier Van Lieshout, Sebastiaan Bremer,  
Robert Devriendt, Kendell Geers,  
Katinka Lampe, Muntean/Rosenblum,  
and Eniwaye Oluwaseyi

THE MERCHANT HOUSE
t/m 30/01

OF THE EARTH
Kokou Ferdinand Makouvia

t/m 06/03

A DEMOCRACY OF THOUGHT &  
FOOD FOR THOUGHT (vanaf 11/02)

Hilarius Hofstede
Evenementen WNM
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Leliegracht 47 
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wo–za: 13:00–18:00 
(enkel op afspraak  

max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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deeld, maar in titelloze blokken, zonder voetnoten, van één 
tot tien pagina’s lang. Beal vertelt niet alleen over het leven 
van Yamasaki en over de totstandkoming en de verdwijning 
van Pruitt-Igoe en de WTC-torens, maar ook over zijn bezig-
heden als kunstenaar (hij maakt door architectuur geïn-
spireerde sculpturen), de migraine van zijn partner, haar 
activiteiten als galeriehouder, dagenlange bezoeken aan de 
archieven van Yamasaki, de watersnood in New York, de 
geboorte van zijn dochter en de kunstwerken waarmee bij-
voorbeeld Isa Genzken, Ellsworth Kelly, Paul Thek of  Hans 
Hollein op de verschijning van het World Trade Center rea-
geerden. Wat ook uitgebreid aan bod komt is de constructie, 
voltooid in 2015, van het hoogste gebouw ter wereld dat 
exclusief  voor residentieel gebruik wordt ingezet: 432 Park 
Avenue in Manhattan. Deze realisatie van architect Rafael 
Viñoly is als een geactualiseerde kruising van de twee ver-
woeste gebouwen van Yamasaki – hoog, supergestileerd, 
bedoeld voor bewoning, maar in realiteit vooral voor spe-
culatie: de meeste appartementen, waaronder penthouses 
met een oppervlakte van 770 m2 (en een prijs van tachtig 
miljoen dollar) zijn eigendom van buitenlanders die hoog-
stens twee weken per jaar in New York verblijven.
 De vorm waarin Beal schrijft is voor de officiële of  meer 
academische architectuurgeschiedenis – dit boek werd uitge-
geven door MIT Press – een primeur. Als een ik-verteller van 
Joan Didion, Ben Lerner of  W.G. Sebald (of, minder hoogge-
stemd, als een blogger) is hij als individu op zoek naar beteke-
nissen, patronen, overeenkomsten, wijzigingen en constan-
ten in wat enerzijds hem en anderzijds Yamasaki (en diens 
gebouwen) is overkomen. Soms leidt dat tot overinterpretatie 
van de eigen historische positie of  tot een nogal nadrukkelijk 
werkelijkheidseffect, zoals wanneer Beal suggereert dat tij-
dens de opening van een van zijn tentoonstellingen in 2008, 
vlak voor de kredietcrisis, ‘de galerie zacht zoemde met de 
hoge frequentie van fluorescerend licht en de nerveuze ener-
gie van de dreigende Apocalyps van de kleinhandel’. Soms 
leidt het gewoonweg tot goedschreven en spannende pas-
sages waarin de auteur afwezig blijft, en die probleemloos in 
een meer conventionele biografie van Yamasaki hadden kun-
nen staan. Op de beste pagina’s verhelderen de bezigheden 
van een twintigste-eeuwse architect en een eenentwintig-
ste-eeuwse kunstenaar elkaar. En dan krijgt ook de titel van 
het boek, die verwijst naar het tijdelijke strand (het huidige 
Battery Park) dat in de Hudson werd aangelegd met de aarde 
die vrijkwam na het graven van de funderingen van de Twin 
Towers, een extra betekenis: bijna alles wat Yamasaki en zijn 
tijdgenoten in de vorige eeuw realiseerden, blijkt gebouwd op 
los zand, waar zich nauwelijks een toekomst door laat onder-
steunen. Christophe Van Gerrewey

p Justin Beal, Sandfuture, Cambridge/Londen, MIT Press, 
2021, ISBN 9780262543095.

Nieuws
Lesley Lokko is directeur van de Architectuur-
biënnale Venetië. In december is Lesley Lokko (1964) aan-
gesteld als directeur van de achttiende Architectuurbiënnale 
van Venetië, die geprogrammeerd staat van mei tot novem-
ber 2023. Lokko studeerde architectuur aan de University 
of  London en de Bartlett School of  Architecture. Ze is weten-
schappelijk onderzoeker en succesvol literair auteur. Ze is 
geboren in Dundee en groeide op in Ghana en Schotland. 
Zowel in haar literair werk als in haar architectuurbe-
schouwingen staat de vraag centraal naar de relatie tus-
sen ras, cultuur en ruimte. In Johannesburg richtte ze de 
Graduate School of  Architecture op en in Accra het African 

Futures Institute, dat ook het door haar geïnitieerde Folio: 
Journal of  Contemporary African Architecture uitgeeft. Ze gaf  
onder meer les aan de Bartlett School of  Architecture, de 
Iowa State University en de University of  Illinois in Chicago, 
aan de universiteiten van Johannesburg en Cape Town 
en aan de University of  Technology Sydney. In 2020 ont-
ving ze de RIBA Annie Spink Award en in 2021 de AR Ada 
Louise Huxtable Prize. In een reactie op haar benoeming, 
die ze formuleerde vanaf  het ‘jongste continent van de 
wereld’, bood Lokko een glimp op de premissen die haar pro-
grammatie zullen bepalen. Ze merkt op dat er een nieuwe 
wereld orde opkomt, met nieuwe kennis-, productie- en con-
trolecentra. Om over ruimte, vorm en plaats te denken, zijn 
andere verhalen, instrumenten en talen nodig. Architecten 
kunnen met ambitieuze en creatieve ideeën bijdragen aan 
een rechtvaardigere en optimistischere gemeenschappelijke 
toekomst. (labiennale.org)

Nieuw festival voor hedendaagse kunst in Gent. 
Ghent International Festival (GIF) is een tweejaarlijks festi-
val voor hedendaagse kunst, binnen en buiten, op en naast 
het podium. Het is een samenwerking van zes Gentse cul-
tuurhuizen, waaronder S.M.A.K. Een stadsfestival vindt 
zijn legitimiteit intussen enkel nog door in te zetten op ‘ver-
binding’, en bij GIF gebeurt dat ‘tussen het podium en de 
straat, tussen generaties, tussen het centrum en de wij-
ken…’ Het programma loopt tot 30 januari. S.M.A.K. pre-
senteert een mini-editie van de Biënnale van België met 
kunstenaars(collectieven) uit Vlaanderen en Wallonië, een 
expo voor en door kinderen en jongeren, en de performance 
Cars beat People door Denicolai & Provoost. (gif.gent)

Wissels
Mu.Zee stelt Joost Declercq aan als tijdelijk artistiek 
coördinator. Sinds het vertrek van directeur Philip Van 
den Bossche in 2019 wordt Mu.Zee geleid door waarne-
mend algemeen directeur Dominique Savelkoul. Bij gebrek 
aan een volwaardige artistiek directeur heeft het museum 
Joost Declercq aangesteld als artistiek coördinator totdat 
het in 2024 sluit voor renovatiewerken. Declercq zal onder 
meer de presentatie van de permanente collectie verder 
uitwerken, een tentoonstellingsbeleid voor zowel Mu.Zee 
als het Permekemuseum samenstellen, en nieuwe artistie-
ke opportuniteiten onderzoeken, meer bepaald op mono-
grafisch vlak. Joost Declercq (1955) studeerde kunstge-
schiedenis in Gent. Hij richtte eind jaren zeventig met Jan 
Debbaut het Gewad op, een vereniging voor actuele kunst 
die kunstenaars uit binnen- en buitenland samenbracht. 
Hij werkte vervolgens voor de stichting Hans Hartung en 
Anna-Eva Bergman in Antibes. Van 2014 tot 2019 was hij 
directeur van Museum Dhondt-Dhaenens. Als oprichter 
van De Nieuwe Opdrachtgevers heeft hij een lange tradi-
tie met kunst in de publieke ruimte: hij organiseerde recent 
de Eerste Parade in Knokke-Heist samen met Middelheim 
Antwerpen. (muzee.be)

Lidewij de Koekkoek is nieuwe directeur Frans Hals 
Museum. Lidewij de Koekkoek (1963) volgt met ingang van 
1 maart Ann Demeester op als algemeen directeur. Ze wil de 
maatschappelijke rol die het Frans Hals Museum heeft opge-
nomen bestendigen, met aandacht voor verbreding van de 
canon, meerstemmige perspectieven en diversificatie van 
de collectie. Lidewij de Koekkoek studeerde kunstgeschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde een opleiding 
voor museumdirecteur aan het Getty Leadership Institute 
in Los Angeles. Ze werkte onder meer bij Stedelijk Museum 

Alkmaar, het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, het 
Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en bij de 
gemeente Dordrecht. In 2016 werd ze directeur-bestuur-
der van Museum Het Rembrandthuis, waar ze verantwoor-
delijk was voor tentoonstellingen als Glenn Brown (2017), 
Ferdinand Bol & Govert Flinck (2018), Rembrandt’s Social 
Network en Laboratorium Rembrandt tijdens het Rembrandt-
jaar 2019. De laatste tentoonstelling onder haar leiding, 
Rauw, opent op 22 januari met werk van dertien heden-
daagse kunstenaars. De Koekkoek begint in het Frans Hals 
Museum met onder andere de tentoonstellingen Anna Bella 
Geiger. Braziliaanse kunstpionier, Pink, Kunst & Migratie. 
Vlamingen in Haarlem 15801660 en het project Gezichten 
van NoordHolland. (franshalsmuseum.nl)

Rosie Razzall wordt curator Tekeningen bij Boijmans 
Van Beuningen. Rosie Razzall (1986) beheerde sinds 2012 
de collectie Tekeningen en Prints van de Royal Collection 
Trust in het Windsor Castle. In januari volgde ze Albert J. 
Elen op als curator Tekeningen en Prints bij het Museum 
Boijmans Van Beuningen. Met 88.000 stukken is dit de 
grootste deelcollectie van het museum. Het gaat onder meer 
om werk van Albrecht Dürer, Fra Bartolommeo, Pisanello, 
Michelangelo, Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Peter Paul 
Rubens, Rembrandt van Rijn, Francesco Goya, Leonardo Da 
Vinci. Rosie Razzall studeerde kunstgeschiedenis aan het 
Courtauld Institute in Londen en aan de universiteit van 
Oxford. Samen met Lucy Whitaker organiseerde ze in 2017 
de Canaletto and the Art of  Venice-tentoonstelling. Ze won de 
Ricciardi Prize in 2020 met een essay over Paul Sandby en 
Thomas Gainsborough. (boijmans.nl)

Lezingen
Lezingen in het Nieuwe Instituut. Do 3 februari om 
19u30 Think Scenario: Architectuur voor de Toekomst; scena-
risten, architecten, stedenbouwkundigen en ontwikke-
laars spreken naar aanleiding van de première van de film 
Pakhuis Amsterdam over een mogelijke architectuur voor de 
toekomst. Do 3 februari om 19u30 Social Talks x Housing 
Futures; een gesprek over alternatieve woon- en samenle-
vingsmodellen en coöperatief  wonen. Do 17 februari om 
19u Archiving the Social over het maatschappelijk belang 
van het archiveren van digitale cultuur; sprekers zijn 
Marleen Stikker, Tjarda de Haan en Kees Teszelszky, mode-
rator is Katía Truijen. Zo 20 februari om 11u praat Richard 
Vijgen, naar aanleiding van de opening van de tentoon-
stelling De toekomst door kunstmatige ogen. 20 jaar VPRO 
Tegenlicht, met gasten over de manier waarop kunstmatige 
intelligentie de toekomstvisies uit twee decennia Tegenlicht 
‘ziet’. Do 24 februari om 19u30 Colonial Spectres #2; film-
maker en onderzoeker Janilda Bartolomeu praat met film-
wetenschappers Sophia Siddique Harvey en Rosalind Galt 
over vrouwen in Indonesië tijdens de Nederlandse bezet-
ting. Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. 
(hetnieuweinstituut.nl)

JAP-lezingen. Do 4 februari om 19u Dance first. Think later, 
over de onderlinge beïnvloeding van dans en beeldende 
kunst, door kunsthistoricus Olivier Kaeser, in CC Hageltoren, 
Brussel. Di 15 februari om 13u15 Toilettes publiques sur leur 
31! over de architectuur van openbare toiletten, door kunst-
historicus Jean-Philippe Theyskens, in Imagix, Doornik. Di 
15 februari om 14u30 Francis Bacon ou l’horreur délicieuse 
door kunsthistoricus Vincent Cartuyvels, in Delta, Namen. 
Do 17 maart om 13u15 Art contemporain et culture populai
re door curator Dorothée Duvivier, Imagix, Doornik. (jap.be)

POSTURE POCKETS N° 0:  ‘ONE WAY OR ANOTHER’

10 YEARS OF POSTURE EDITIONS

advposture_DWR_jan22.indd   1advposture_DWR_jan22.indd   1 27/12/2021   14:0627/12/2021   14:06

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

Celebrating Patterns. Christie van der Haak Eleonoor Jap Sam, Christie van der Haak, Studio Renate Boere [eds.] | Erraid 
Sound. Floating Worlds Graham Eatough, Andre Dekker | Rollable Ramblings. Koen Taselaar Katalin Herzog | Prix de Rome 
2021 Beeldende Kunst Visual Arts Mirjam Beerman, Eleonoor Jap Sam [eds.]

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

420 Kara Walker Book of Hours 144 p + insert 20.5 x 26 cm € 40.00 ISBN 9789464460070 2022

419 Arnaud Hendrickx René Heyvaert Denver Mosaic 1961 34 p 22 x 28.5 cm € 24.00 ISBN 9789464460063 2022

418 Bart Lodewijks Noordereiland Drawings 160 p  17.5 x 24.5 cm € 22.50 ISBN 9789464460094 2022

417 Nick Geboers Træfængslet 48 p  22 x 32.5 cm € 25.00 ISBN 9789464460087 2022

415 Louis Lüthi  On The Self-Reflexive Page II 304 p 13 x 20 cm  € 25.00 ISBN 9789464460049 2021

414 Seeing into Stone Anika Schwarzlose 136 p 14 x 21 cm € 20.00 ISBN 9789464460032 2021 

411 Jeff Weber Serial Grey 192 p 20 x 30 cm € 28.00 ISBN 9789464460001 2021

409 Karel Martens Patterns 208 p 24 x 30 cm € 35.00 ISBN 9789492811974 2021

408 Mark Peckmezian Nice 240 p 21 x 28 cm € 36.00 ISBN 9789492811943 2021

407 Uta Eisenreich  AS IF 160 p 21.5 x 28.5 cm € 45.00 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
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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

Diskus
❑ ‘Fijne spot & milde satire in de 
hedendaagse kunst’ – Peter Morrens, Joëlle 
Dubois, Jo De Smedt, Zena Van den Block, 
Hans-Peter Feldmann… [4/2 tot 27/2]

Netwerk Aalst
❑ ‘Rewinding Internationalism’ – susan 
pui san lok, Didem Pekün, Wendelien van 
Oldenbourgh [19/2 tot 1/5]

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘What to expect’ – Greet Billet, 
Vincent de Roder, Marcel Berlanger, 
John Van Oers, Stéphanie Leblon… [tot 
6/2] ❑ ‘D//O’ – Henk Delabie & Vincent 
de Roder [19/2 tot 13/3] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Was weiss das Weiss’ – Raimund Girke 
[tot 12/2] ❑ Marco Tirelli [tot 2/3] 
❑ ‘Group exhibition, Chaos & Order’ [tot 
21/5] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘BWMSTR Label. Construct, ruimte 
voor verandering’ [tot 17/4] ❑ ‘Coming 
of Age. 40 jaar architectuurwedstrijden 
in Vlaanderen’ [tot 17/4] ❑ ‘Open 
Oproep. 20 jaar architectuur in publieke 
opdracht’ [tot 17/4] ❑ ‘Tafelzetting #0 
– nieuwe tentoonstellingsreeks voor jonge 
architecten’ – Laura Muyldermans [tot 6/3]

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘Touch-Line(s) #3’ – Christine Clinckx, 
Jan Verbruggen, Robert Soroko, Fred 
Michiels… [28/1 tot 26/2] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Masculinities: Liberation through 
Photography’ [tot 13/3] ❑ Max Pinckers 
[tot 13/3] 

FRED & FERRY
❑ Toon Leën, Sarah Bal [6/2 tot 12/3] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘The Unified Field’ – Mariëlle Soons 
[tot 18/6] ❑ ‘Resonance Room 8’ – 
Nassermann, Francesco Russo, ManfreDu 
Schu, Mariëlle Soons, Lotte Vanhamel 
[tot 18/6] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘Dislocations 2022’ – Dirk Vander 
Eecken [30/1 tot 20/3]

Keteleer Gallery
❑ ‘Bremdonck: Fabien Mérelle’ [tot 
30/1] ❑ ‘Bonfires’ – Koen Theys [tot 
12/3] ❑ ‘Bremdonck: A Short Trip’ – 
Floris Van Look [26/2 tot 17/4] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Periphery’ – Meryem Bayram, 
CMMC, Maëlle Dufour, Mekhitar 
Garabedian, Geert Goiris, Imge Özbilge 
[tot 8/5] ❑ ‘Made in X’ – Sammy Baloji, 
CATPC, Yelena Popova, Raqs Media 
Collective, Monira Al Qadiri, Ghita Skali, 
Bert Villa [4/2 tot 29/5] ❑ ‘To the Bone’ 
– Claude Cattelain / Jot Fau [4/2 tot 8/5] 

LLS Paleis
❑ ‘Sekirara’ – Clara Spilliaert [tot 13/2] 
❑ ‘Zaubererfotos / Magician Photos’ – 
Ingeborg Lüscher [6/3 tot 24/4] 

M HKA
❑ ‘De frontlinie ‘ – Mostafa Saifi 
Rahmouni [tot 1/5] ❑ ‘Een non-u-mentale 
geschiedenis van het M HKA. Deel 3: 
Klassiek terugspoelen’ – Lili Dujourie, Dan 
Graham, Lea Lublin, Ludo Mich, Marie-Jo 
Lafontaine [tot 1/5] ❑ ‘Harmonieus 
denken – Een blik op het archief Mark 
Verstockt en Io Van Oostveldt’ [tot 1/5] 

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

Micheline Szwajcer
❑ Group Exhibition [27/1 tot 5/3]

Middelheimmuseum
❑ ‘The future should always be better, 
2021’ – Sharon Lockhart [tot 31/3] 

Otty Park
❑ ‘Solids Liquids Gases’ – Maika 
Garnica [27/1 tot 5/3] 

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

valerie_traan gallery
❑ ‘Blijven Hangen.’ – Peter Morrens [tot 
5/2] ❑ ‘Il Filo di Scarpulla’ – Russell, 
Sam & Maria Scarpulla [12/2 tot 12/3]

Zeno X Gallery
❑ ‘Placenta Saturnine Bercail’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven [tot 26/2] 
❑ ‘Antwerp South: 40 YEARS Zeno X 
Gallery – part 1’ [5/2 tot 19/3] ❑ ‘Le jour 
se lève’ – Pélagie Gbaguidi [12/3 tot 30/4] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘I seek and sometimes I find’ – 
Norman Dilworth [tot 6/3] 

Brugge

Arentshuis
❑ Line Boogaerts [tot 13/3] 

Musea Brugge
❑ ‘Mind the Artist: Strook’ – Stefaan De 
Croock [tot 6/3] 

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Don and Moki Cherry: Organic Music 
Societies’ [12/2 tot 1/5] ❑ ‘Alexander 
Kluge: Minutenfilme #3’ [12/2 tot 1/5] 

Beursschouwburg
❑ ‘No Body’s Body’ – Hoda Siahtiri [4/2 
tot 25/5] 

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

Botanique
❑ ‘A Voyage into the Moon’ – Mira 
Sanders and Cédric Noël [tot 6/2] 
❑ ‘The Phenomenal Park’ – TMM LAB 
[tot 6/2] ❑ ‘Sara’ – VOID [24/2 tot 3/4] 
❑ ‘Ce débris dont rien n’est venu à bout’ 
– Alix Dussart [24/2 tot 3/3] 

BOZAR 
❑ ‘Émergences.fr’ [29/1 tot 10/4] 
❑ ‘Penelop’ – Voetvolk & Dirk 
Braeckman [3/2 tot 20/3] ❑ ‘Henry van 
de Velde Awards 2022’ [9/2 tot 10/4] 
❑ Rinus Van de Velde [18/2 tot 15/5] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘From G to B to K and C (Katelijne, 
Catherine, Kairos and Cairo) ‘ – Juan 
Pablo Plazas [tot 30/1] ❑ ‘La Vie 
matérielle – een dialoog tussen 12 
Italiaanse en Belgische kunstenaressen, 
met als thema de link tussen kunst en het 
leven’ [tot 13/3] ❑ ‘fold’ – David Ayoun 
[tot 13/3] ❑ ‘Vivarium’ – Alfonse, Paul 
et les autres [tot 13/3] 

CIVA Stichting
❑ ‘Negotiating Ungers – The Materiality 
of the Social’ [tot 13/2] ❑ ‘A Balloon 
Home’ – A.J. Lode Janssens [tot 27/3]

CLEARING
❑ Neïl Beloufa [29/1 tot 10/4]

Contretype
❑ ‘Empire hydraulique’ – Cyril Albrecht 
[26/1 tot 13/3] ❑ ‘Sludge, steel and 
silver’ – Lucas Leffler [26/1 tot 13/3] 

Design Museum Brussels
❑ ‘Crush. Onverwachte ontmoetingen 
tussen design en kunst’ [tot 6/3] 

Etablissement d’en face projects
❑ Hatice Pinarbasi, Rafael Moreno 
[12/2 tot 20/3] 

Fondation A Stichting
❑ ‘One, Two, Three, More’ – Helen Levitt 
[tot 10/4] 

Fondation CAB
❑ Fred Sandback [tot 26/6] 

Fondation Thalie
❑ ‘Inner Bodies’ – Kiki Smith [tot 1/5] 

Galerie Greta Meert
❑ Jef Geys [tot 5/2] ❑ Edith Dekyndt 
[tot 26/1] ❑ Jean-Luc Moulène [24/2 tot 
1/5] ❑ Anne Neukamp [24/2 tot 1/5] 

Hopstreet
❑ ‘Nectar’ – Fabrice Souvereyns [tot 26/2] 

iMAL
❑ ‘SWIPE RIGHT! Data, Dating, Desire’ 
[tot 6/2]  
❑ ‘Tools For Things And Ideas’ [tot 6/2] 

Jan Mot
❑ ‘Insights’ – Edouard Merino [tot 29/1]  
❑ Vonna-Michell [19/2 tot 26/3]

Joods Museum van België
❑ ‘Works on Paper. Galila’s Collection’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Regards sur l’imagerie 
caricaturale des Juifs dans l’histoire – 
Esquisse d’une collection insolite’ [tot 
31/3] ❑ ‘Wall drawings, works on paper, 
structures (1968-2002)’ – Sol LeWitt 
[tot 1/5] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘To see with ellipse’ – Fabrice Samyn 
[tot 13/2] ❑ ‘Remedies’ – Rachel 
Labastie [tot 13/2] ❑ Aimé Mpane [tot 
13/2] ❑ ‘Europalia. Sporen van 
moderniteit’ [tot 13/2] ❑ ‘Een reis naar 
Algerije’ – Henri Evenepoel [tot 12/6] 

La Loge
❑ Katinka Bock [tot 6/3] 

Maison des Arts
❑ ‘En quelques mots… Douze artistes 
exposent sur la thématique des mots’ 
[19/2 tot 30/4] 

Mendes Wood DM
❑ ‘Remotely Speaking’ – Neïl Beloufa 
[tot 5/3] 

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

PILAR
❑ ‘Fiat Lux – Een selectie uit 25 jaar 
HISK’ – Fia Cielen, Ariane Loze, Nicolas 
Provost, Kasper De Vos, Merlin Spie… 
[tot 6/2] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Poèmes industriels, lettres ouvertes’ 
– Marcel Broodthaers [tot 30/1] 
❑ ‘Modern Subjects, Chapter Zero’ –  
R. H. Quaytman [tot 30/1] ❑ ‘Husbandry’ 
– Kasper Bosmans [25/2 tot 31/7] 
❑ ‘Tête-à-Tête’ – Huguette Caland [25/2 
tot 12/6]

Xavier Hufkens
❑ ‘Joy & Rain’ – Rachel E. Williams [tot 
19/2] ❑ ‘Seeing who we are’ – Alice 
Neel [27/1 tot 5/3] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Teen Spirit. Adolescence et art 
contemporain’ – Charlotte Beaudry, Sophie 
Podolski, Larry Clark, Emmanuel Van der 
Auwera, Mike Kelley… [12/2 tot 22/5] 
❑ ‘Petit Musée: Est-ce pour un garçon 
ou pour une fille… !?’ [12/2 tot 17/4] 

Musée de la Photographie
❑ Danielle Rombaut [29/1 tot 15/5] 
❑ Melanie De Biasio [29/1 tot 15/5] 
❑ ‘Arbres-Troncs’ – Zoé Van der Haegen 
[29/1 tot 15/5] ❑ ‘Soleil noir’ – Gaëlle 
Henkens et Roger Job [29/1 tot 15/5] 
❑ Michel Vanden Eeckhoudt [29/1 tot 
15/5] 

Deinze

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘Amédée Cortier. Kleur een rand 
geven’ [tot 6/2] ❑ ‘Marcase. Aspects of 
the Image’ – Marcase (Marc 
Vanhaesebrouck) [11/2 tot 3/4] 

Deurle

Hopstreet Deurle
❑ ‘Jardin’ – Massao Mascaro [13/2 tot 
24/4] 

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Time, And Time Again – Werk uit de 
collectie Vermeire-Notebaert’ [13/2 tot 
22/5] ❑ ‘Manon de Boer – Blindsight’ 
– Latifa Laâbissi, stanley brouwn, Lygia 
Clark, Marguerite Duras, Valeska Gert… 
[13/2 tot 22/5] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Was uns angeht. New acquisitions of 
the East Belgium Collection’ [tot 27/2] 
❑ ‘Free coffee – no smartphone for 
eternity’ – Arthur Cordier [tot 6/2] 

Flémalle

La Châtaignerie – Centre Wallon d’Art 
Contemporain
❑ ‘J’ai rendez-vous avec elles…’ – 
Charlotte Beaudry, Marie Zolamian, Eva 
L’Hoest, Lara Gasparotto… [30/1 tot 
13/3]

Genk

CIAP (C-mine)
❑ ‘Lichen Curatorial Prize: Laila 
Melchior – Koi Persyn: Three Tropes for 
Entropy’ – mountaincutters, Angyvir 
Padilla, Daniel Steegmann Mangrané 
[5/2 tot 3/4] 

Gent

CONVENT Space for Contemporary 
Art
❑ ‘Discount Series’ – Egon Van 
Herreweghe [tot 30/1] 

Design Museum Gent
❑ ‘10 jaar Muller Van Severen. In 
dialoog met de collectie’ [tot 6/3] 
❑ ‘verbinDING. Van concept tot plan’ 
[tot 6/3] 

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

Kiosk
❑ ‘Analyse 01. 23 -11: Anaesthetised’ 
– Shervin/e Sheikh Rezaei [tot 13/2] 
❑ ‘Dear Yves,’ – Elen Braga, Sofia Caesar, 
Fernando Marques Penteado [tot 20/3] 
❑ Thomas Renwart [26/2 tot 30/4] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Spaces and Landscapes’ – Agnes 
Maes [20/2 tot 27/3] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Endless Exhibition – permanently on 
view’ – Olivier Goethals, Prem 
Krishnamurthy, Egon Van Herreweghe & 
Thomas Min, Steve Van den Bosch, Rudy 
Guedj, Nina Beier, Joëlle Tuerlinckx, 
Charlotte Stuby, Jesse Jones, Eva 
Fàbregas, Thomas Renwart (Les 
Monseigneurs)… ❑ ‘Subtile Matter 
Fluid Hands’ – Maika Garnica [tot 20/2] 
❑ ‘Hard Work and Gentle Labour’ – 
Garden Of Delights — G.O.D. [28/1 tot 
20/2] ❑ ‘Nature Dream Machine’ – Luke 
Routledge [4/3 tot 1/5] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De Kabinetten. Collectiepresentatie 
Kunstcollecties Stichting Collectie De 
Stadshof en Museum Dr. Guislain’ [tot 
31/12] ❑ ‘Op losse schroeven. Over 
zenuwpezen, zwartkijkers en 
zielenknijpers’ [tot 31/12] 
❑ ‘Circonstances’ – Fernand Deligny [tot 
29/5] 

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

SMAK
❑ ‘Uit de Collectie: De Kleine Catalogus 
van de Collectie van S.M.A.K.’ [tot 17/4] 
❑ ‘Barely a Ripple’ – Finbar Ward [tot 
6/3] ❑ ‘POPART. Van Warhol tot 
Panamarenko. Uit de Collectie 
Matthys-Colle en S.M.A.K.’ [tot 8/5] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘Franse tekeningen van Delacroix tot 
Bonnard. Een keuze uit de collectie 
Dauginet’ [11/2 tot 19/3] 

Grimbergen

Prinsenbos
❑ ‘Under a Cloud I: Yawning stones, 
2021’ – Michel François & Douglas 
Eynon [tot 9/10] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘When the water clouded over’ – 
Michael Dans [tot 6/3] ❑ ‘Japanse 
kinderen’ – Osamu Yokonami [tot 6/3] 
❑ ‘The night is like snow (Notte come 
neve)’ – Peter H. Waterschoot [tot 20/2] 

Modemuseum Hasselt
❑ ‘DressUndress. Vanwaar die fascinatie 
voor naakt in fashion?’ [26/2 tot 20/11] 

Z33
❑ ‘Mother(Land) – Tien recent 
afgestudeerde kunstenaars richten zich 
op hun eigen stamboom’ [30/1 tot 6/3] 
❑ ‘Seasonal Neighbours. Our Invisible 
Hands’ [30/1 tot 17/4] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Cosmos. Design d’ici et au-delà’ [tot 
27/2] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘À perte de vue’ – Léon Wuidar [tot 30/1] 
❑ ‘Silent Noise’ – Tamara Laï [tot 30/1] 
❑ Gaillard & Claude [27/2 tot 18/9] 
❑ ‘Cruising Bye’ – Aline Bouvy [27/2 tot 
18/9] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ ‘50 jaar Frans Masereel Centrum’ [tot 
31/12] ❑ ‘Hibernus #1. Vier 
hedendaagse kunstenaars ontwikkelen 
gloednieuw werk’ [10/2 tot 30/6] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Collagemuseum’ – Herman Van 
Nazareth, Christine Clinckx, Leo 
Geerts… [tot 3/4] ❑ ‘Boeklancering’ 
– Leo Geerts, Werend Nauta, Herman 
Van Nazareth, Bruno Vekemans [tot 3/4] 
❑ ‘Wintertentoonstelling: Ama Nesciri’ 
– Eric Van Hove, Johan Daenen, Werend 
Nauta… [tot 3/4] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ ‘30e Prix de la Gravure’ [tot 27/2] 

Leuven

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
26/2/2023] ❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 
4/9] ❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ [tot 
23/4/2023] ❑ ‘Collectie: De Zeven 
Sacramenten’ [tot 31/12] ❑ ‘L’heure de 
la Soupe’ – Alexis Gautier [tot 20/3] 
❑ Richard Long [tot 20/3]  
❑ Wael Shawky [11/3 tot 28/8] 

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
❑ ‘Publieke ruimte Leuven: As You Think 
So Shall You Become’ – Robbert&Frank 
Frank&Robbert [10/2 tot 21/6] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ ‘Paper Show’ – Heide Hinrichs, Lieven 
De Boeck, Hadassah Emmerich, Haleh 
Redjaian… [tot 20/2] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Kom door het venster kijken. Roger 
Raveel in de jaren 1970 en 1980’ [tot 
6/11] ❑ ‘Strompelvast’ – Rein Dufait 
[tot 27/2] ❑ ‘cortier-gent-plus-kern. Een 
blik op het oeuvre van de kunstenaar 
Amédée Cortier (1921-1976)’ [tot 27/2] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘Shelters’ – Inge Roggeman [tot 6/3] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Michiel Ceulers [tot 20/2] 

Museum Hof van Busleyden
❑ ‘Uitbundig Verleden’ [tot 27/2] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #19’ – Veerle Beckers 
[tot 1/4] 

Mons

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

Namur

Le Delta
❑ ‘Espace muséal – Espèces d’espaces’ 
– Henri Michaux, Evelyne Axell, Carolee 
Scheenemann, Lili Dujourie, Peter 
Saul… [tot 28/8] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘Dans les yeux de Van Gogh. 
L’empreinte des artistes belges sur 
Vincent van Gogh’ [tot 20/3] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Trans-Atlantische Modernismen: 
België – Argentinië’ [11/2 tot 12/6] 

Otegem

Galerie 10a
❑ ‘Eidolon’ – Lode Laperre [19/2 tot 27/3] 

Strombeek-Bever

Kunsthal CC Strombeek
❑ ‘In de publieke ruimte – permanente 
collectie’ – Mark Verstockt, Willy De 
Sauter, ROA, Philippe Van Snick, Rumiko 
Hagiwara [tot 31/12] ❑ ‘Sunny Afternoon’ 
– Rirkrit Tiravanija [18/2 tot 30/4] 

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
❑ ‘Mensentuin. Koloniale 
tentoonstellingen wereldwijd’ [tot 6/3] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘A slight return’ – Willam Fort [tot 3/4] 
❑ ‘Bringer Together’ – Nadia Naveau 
[tot 3/4] 

Waregem

BruthausGallery
❑ ‘Dead parrots and flying hammers’ – 
Joost Pauwaert & Guy Slabbinck [tot 
20/2] ❑ ‘Van kop tot teen’ – Dennis 
Ceylan [tot 20/2] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ Jasper Rigole – Randoald Sabbe [6/3 
tot 3/4]

Welle

Galerie EL
❑ ‘Girl, I’ll take you anywhere’ – Nienke 
Fransen [tot 6/2] ❑ ‘02.12.20 – 14.07.17’ 
– Steven Baelen [19/2 tot 13/3] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘zweite natur – Annäherungen an die 
Natur in Werken der Sammlung’ [tot 
27/2] ❑ ‘Proberäume für morgen. Living 
like an artist – A reflection on the way of 
living of the senior professional artist’ 
[tot 27/2] ❑ ‘21/21. – Neue Malerei in 
der Sammlung’ [tot 27/2] ❑ ‘Manheim 
calling’ – Silke Schatz [tot 27/2] 

Ludwig Forum für Internationale Kunst
❑ ‘Beat the System! Provocation in Art’ 
[tot 30/1] ❑ ‘Ways of Attaching’ – 
Rosemary Mayer [5/3 tot 22/5]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘kANzELKuLTuR – Frankfurter 
Hauptschule’ [tot 13/3] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘Value and Transformation of Corals’ 
– Margaret and Christine Wertheim 
[29/1 tot 26/6] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘transmediale 2021–22: abandon all 
hope ye who enter here’ [26/1 tot 18/2] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Picture Cellar. Murals’ – Manfred 
Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 29/12] 
❑ ‘Vitrinenpräsentation: Agent der 
Avantgarde’ – Adolf Behne [tot 31/3] 
❑ ‘T/Raumbilder für Heiner Müller’ 
– Erich Wonder [tot 13/3]

Berlinische Galerie
❑ ‘In Abwesenheit’ – Alicja Kwade [tot 
4/4] ❑ ‘In the IBB Video Space: Mario 
Rizzi’ [tot 31/1] ❑ ‘Interior designs from 
the 1920s to the 1950s’ – Ruth 
Hildegard Geyer-Raack (1894–1975) 
[tot 18/4] ❑ ‘Images in Fashion–Clothing 
in Art. Photography, Fine Arts, and 
Fashion since 1900’ [18/2 tot 30/5] 

Brücke-Museum
❑ ‘Waldraum (Forest Room)’ – 
ConstructLab [tot 1/9/2023]  
❑ ‘Whose Expression? The Brücke 
Artists and Colonialism’ [tot 20/3] 

DAAD Galerie
❑ ‘From Ground to Horizon’ – Alicja 
Rogalska [tot 13/2] ❑ ‘Cine Puro’ – 
Albertina Carri [28/1 tot 6/3] 

Deutsches Historisches Museum
❑ ‘Karl Marx and Capitalism’ [10/2 tot 
22/8] ❑ ‘Leipzig ‘89 – Revolution 
reloaded’ [25/2 tot 27/3] 

Gemäldegalerie
❑ ‘The Solly Collection, 1821–2021. 
Founding the Berlin Gemäldegalerie’ [tot 
30/1] ❑ ‘Anna Dorothea Therbusch. A 
Berlin Woman Artist of the Age of 
Enlightenment’ [tot 10/4]  
❑ ‘Imaginary Creatures in Graphic Art 
From the 15th to the 17th Century’ [1/2 
tot 6/6] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2021’ – 
Lamin Fofana, Calla Henkel & Max 
Pitegoff, Sandra Mujinga, Sung Tieu [tot 
27/2] ❑ ‘Church for Sale. Works from 
the Haubrok Collection and the 
Nationalgalerie Collection’ [tot 19/6] 
❑ ‘Nation, Narration, Narcosis. 
Collecting Entanglements and Embodied 
Histories’ [tot 3/7] 

HKW – Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘The Children Have to Hear Another 
Story’ – Alanis Obomsawin [tot 18/4] 
❑ ‘Sentiments, Signes, Passions. On 
Godard’s film ‘Le livre d’image’ – curated 
by Fabrice Aragno’ [10/2 tot 24/4] 

Jewish Museum Berlin
❑ ‘Zerheilt: Healed To Pieces – A 
photographic essay’ – Frédéric Brenner 
[tot 13/3] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Ende Neu’ – Katja Aufleger, Bastian 
Hoffmann, Soshi Matsunobe, Michael 
Sailstorfer, Nicola Samorì… [tot 6/2] 
❑ ‘Good ended happily’ – Basir 
Mahmood [tot 27/2] ❑ ‘Was heißt 
Untergrund?’ – Tatjana Doll [tot 27/2] 
❑ ‘Fair Game’ – Alexandra Bircken [tot 
15/5] ❑ ‘Landscapes of Belonging – 
Group exhibition’ [6/3 tot 3/7]

Kunstgewerbemuseum
❑ ‘Slow. Slow Design for Fast Change’ 
[tot 20/2] 

Kunsthaus Dahlem
❑ ‘Transition Exhibition. The collection 
of the estate of Karl Schmidt-Rottluff in 
a critical perspective. An exhibition of 
the Brücke-Museum as part of ‘Whose 
Expression? The Brücke Artists and 
Colonialism’’ – Ruth Buchanan, Mariana 
Castillo Deball, Haytham El-Wardany, 
Keiko Kimoto, Hank Willis Thomas… [tot 
20/3]

Kupferstichkabinett
❑ ‘Hell’s Black and Starlight. Dante’s 
Divine Comedy in Modern and 
Contemporary Art’ [12/2 tot 8/5] 

KW Berlin
❑ ‘A Year with BLESS’ [tot 31/12] 
❑ ‘What Then’ – Oraib Toukan [19/2 tot 
1/5] ❑ ‘Report 1964–2022’ – Peter 
Friedl [19/2 tot 1/5] 
❑ ‘Under the Carpet’ – Rabih Mroué 
[19/2 tot 1/5] 

Martin-Gropius-Bau
❑ Zanele Muholi [tot 13/3] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Theatre Photography’ – Ruth Walz 
[tot 13/2] ❑ ‘Theatre at the Museum für 
Fotografie. Looking Back at the 1920s’ 
[tot 13/2] 

Neue Nationalgalerie
❑ ‘The Neue Nationalgalerie. Its 
Architect and Its Building History’ [tot 
2/7/2023] ❑ ‘The Art of Society 
1900–1945: The Nationalgalerie 
Collection’ [tot 2/7/2023] 
❑ ‘Minimal / Maximal’ – Alexander 
Calder [tot 13/2] ❑ ‘Gerhard Richter 
Artist’s Books’ [10/2 tot 29/5] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘n.b.k. Fassade: Untitled (Another/
Another)’ – Barbara Kruger [tot 31/8] 
❑ ‘n.b.k. Billboard: Thinking in Dark 
Times’ – Rosemarie Trockel [tot 28/2] 
❑ ‘Thunder in Your Throat’ [5/3 tot 1/5] 
❑ ‘Frauenbank Berlin’ – Irena Haiduk 
[5/3 tot 1/5] ❑ Nan Goldin [5/3 tot 28/8] 

Neues Museum Berlin
❑ ‘Soundscapes: Music in Ancient Egypt’ 
[tot 3/7]

Sammlung Scharf-Gerstenberg
❑ ‘Plants Breaking through the Earth’ 
– Jean Dubuffet, Roberto Matta, Lucio 
Fontana, Max Kühn… [tot 6/2] 

Schinkel Pavillon
❑ HR Giger & Hans Bellmer [tot 20/3] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Stalin’s Architect: The Rise and Fall 
of Boris Iofan’ [5/2 tot 15/5] 

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Dem Wasser Folgen (Prolog)’ – 
Katinka Bock [tot 3/10] 
❑ Goshka Macuga [29/1 tot 15/5] 
❑ Dóra Maurer [29/1 tot 15/5] 
❑ ‘Minimalismus und mehr: Blick in die 
Sammlung #3’ [29/1 tot 15/5] 
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 Art Gallery O-68
 looft O-68 Award 2022 uit: €10.000,-

De O-68 Award staat open voor beeldend kunstenaars 
die geboren zijn, gestudeerd hebben, werken of wonen 
in de Nederlandse grensprovincies, Noordrijn-Westfalen, 
Duitsland of Vlaanderen, België, en tussen 7 en 16 jaar 
(2006-2015) geleden afstudeerden aan een kunstinstelling. 

Indienen kan van 1 maart tot en met 1 juli 2022, 24 uur. 
Uitreiking van de prijs tijdens de opening van een expositie 
van de werken van de 3 finalisten op zondag 16 oktober 2022. 

Contemporary Art Platform WARP, St. Niklaas, België,  
biedt de drie finalisten een expositie aan.

 De juryleden: 
 Isabelle Bisseling, kunstenaar, kunsthistoricus, NL
 Gerd Borkelmann, kunstenaar, curator, DE
 Marcel Doorduin, kunstenaar, docent, NL
 Karen Vermeren, kunstenaar, docent, BE 

Aanmelden: 
https://www.gallery-o-68.com/o-68-award 

Oranjestraat 74, Velp GLD, NL, www.gallery-o-68.com
Open tijdens expositie: do-zo: 15 -17 (en op afspraak)

Kunstverein Bielefeld
❑ ‘The Equality of Possibility’ – Bady 
Dalloul, Flint Jamison, Lia Perjovschi, 
Lorenza Longhi, Ramaya Tegegne, 
Rindon Johnson [tot 20/3] ❑ ‘Annual 
editions 2021-2022’ [tot 20/3] 

Bonn

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

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘The Rainer Werner Fassbinder 
Method. A Retrospective’ [tot 6/3] 
❑ ‘’Adam, Eve and the Serpent’ – Works 
from the Schenkung Sammlung 
Hoffmann’ [tot 13/2] ❑ ‘Federal Prize 
for Art Students’ [tot 30/1] ❑ ‘The Brain 
In Art & Science’ [28/1 tot 26/6] 
❑ ‘Simone de Beauvoir and ‘The Second 
Sex’’ [4/3 tot 19/6] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Nur nichts anbrennen lassen. New 
presentation of the collection’ [tot 31/1] 
❑ ‘Rushing into Modernism. Collection 
Presentation August Macke and the 
Rhenish Expressionists’ [tot 30/6] 
❑ ‘Staying Alert’ – Maria Lassnig [10/2 
tot 8/5] ❑ ‘Up in the Air. Air as an 
Artistic Material’ [24/2 tot 19/6] 

Bremen

GAK – Gesellschaft für Aktuelle Kunst
❑ ‘What We Do in the Shadows’ – 
Alexandra Leykauf and Dominik Styk 
[19/2 tot 15/5] 

Kunsthalle Bremen
❑ ‘For Art Today. 50 Years of the 
Supporters’ Circle for Contemporary Art’ 
[tot 30/1] ❑ ‘Manet and Astruc. 
Friendship and Inspiration’ [tot 27/2] 
❑ ‘Goya and Manet. Revolutionary 
Etchings’ [tot 27/2] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ ‘Vom Leben in Industrielandschaften II’ 
[tot 13/3]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Rethinking and Re-envisioning the 
Collection’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Fly in League with the Night’ – 
Lynette Yiadom-Boakye [tot 13/2] 
❑ ‘OPEN SPACE. Nothing but the 
Future’ [tot 13/2] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘So oder so’ – Marcel Odenbach [tot 
6/2] ❑ ‘Birkenau-Paintings, Drawings, 
Overpainted Photographs’ – Gerhard 
Richter [tot 24/4] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Gulliver’s Sketchbook – Group 
exhibition’ [18/2 tot 16/6]

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘Vordemberge-Gildewart Grant 2021’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Was mit Kunst!? 2021/22’ 
[17/2 tot 20/2] 
❑ ‘Der Bogen im Auge’ [5/3 tot 12/6] 

Kunstarchiv Kaiserswerth
❑ ‘Kulturlandschaft Niederrhein – 
Düsseldorf Rheinhafen’ – August Sander / 
Bernd & Hilla Becher [tot 29/5] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Productive Image Interference: 
Sigmar Polke and Artistic Perspectives 
Today’ – Raphael Hefti, Camille Henrot, 
Trevor Paglen, Seth Price, Avery 
Singer… [tot 6/3] ❑ ‘MUR BRUT 21: 
After All of the Darkness’ – Marleen 
Rothaus [tot 6/2] ❑ ‘Corona in Eduardo 
Basualdo’s imaginary universe’ [tot 6/2] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Electro. From Kraftwerk to Techno’ 
[tot 15/5] ❑ ‘Ich. Max Liebermann. Ein 
europäischer Künstler’ [3/2 tot 8/5] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ ‘Augmented Reality – AR Biennale’ 
[tot 20/2] ❑ ‘Subversives Design’ [11/2 
tot 22/5] ❑ ‘Porträt Fotografien’ – 
Matthias Schaller [11/2 tot 22/5] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘”Even the expert marvels!” Works 
from the Olbricht Collection’ [tot 
15/1/2023] ❑ ‘Federico Fellini. From 
Drawing to Film’ [tot 20/2] 
❑ ‘Fashion’ – Paul Kooiker [tot 6/2] 
❑ ‘Renoir, Monet, Gauguin – Images of a 
Floating World’ [6/2 tot 15/5] 
❑ Les Cracks & Vincen Beeckman [17/2 
tot 3/4] ❑ ‘New Commission: the third 
and final part of the video trilogy, yet 
untitled’ – Candice Breitz [11/3 tot 29/5] 
❑ ‘Dokumentarfotografie Förderpreis 
der Wüstenrot Stiftung’ – Sabrina Asche, 
Luise Marchand, Heiko Schäfer, Wenzel 
Stählin [11/3 tot 29/5] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘DAM Preis 2022 ‘ [29/1 tot 13/3]

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘The Intelligence of Plants – an 
Alliance of Science and Art’ [tot 20/2] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘Sammlung at TOWER MMK’ [tot 
30/1] ❑ ‘Crip Time’ – Absalon, Mike 
Kelley, Karrabing Film Collective, 
Berenice Olmedo, Rosemarie Trockel… 
[tot 30/1] 
❑ ‘Museumcircle’ – John Cage [tot 20/3] 

Portikus
❑ ‘Survival in the afterlife’ – Lydia 
Ourahmane [tot 20/2]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Paula Modersohn-Becker [tot 6/2] 
❑ Carlos Bunga [18/2 tot 22/5] 
❑ ‘WALK!’ – Allora & Calzadilla, Francis 
Alÿs, Hamish Fulton, Fabian Herkenhoener, 
Milica Tomić… [18/2 tot 22/5] 

Städel Museum
❑ ‘Rembrandt in Amsterdam’ [tot 30/1] 
❑ Marc Brandenburg [tot 30/1] 
❑ ‘Tokens of Friendship. Ulrike Crespo’s 
Gifts to the Städel Museum’ [tot 6/3] 

❑ ‘Stories of Conflict’ – Andreas Mühe 
[16/2 tot 19/6] ❑ ‘Renoir. Rococo 
Revival. Impressionism and the French 
Art of the Eighteenth Century’ [2/3 tot 
19/6]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Groß und Klein’ – Lukas Quietzsch 
[tot 6/3] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Minimal Art. Körper im Raum’ [12/2 
tot 24/4] 

Deichtorhallen
❑ ‘Space Program: Rare Earths’ – Tom 
Sachs [tot 10/4] ❑ ‘It’s All about 
Freedom’ – Tomi Ungerer (1931–2019) 
[tot 24/4] ❑ ‘gute aussichten 
2020/2021: New German Photography’ 
[11/2 tot 1/5] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Eight Centuries of Art. The 
Permanent Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 31/12/2023] ❑ ‘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] 
❑ TOYEN [tot 13/2] ❑ ‘»I usually prime 
with chalk…« Emil Nolde’s Painting 
Technique’ [tot 18/4] ❑ ‘Impressionism. 
Franco-German Encounters’ [tot 
31/12/2023] ❑ ‘From Menzel to Monet. 
The Wolffson Collection in Hamburg’ [tot 
27/2] ❑ ‘Class Society Everyday. Life as 
Seen by Dutch Masters. With Lars 
Eidinger and Stefan Marx’ [tot 27/3] 
❑ ‘FUTURA. Measuring Time’ – Otto 
Runge, John Cage, Hiroshi Sugimoto, 
Katinka Bock, Edith Dekyndt, Nina 
Canell… [tot 10/4] ❑ ‘Collection 
– something new, something old, 
something desired’ [18/2 tot 18/2/2024] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘stay. strong. resilient. Annual 
exhibition of the Professional Association 
of Visual Artists Hamburg’ [tot 27/2] 

Kunstverein in Hamburg
❑ ‘Songs for dying / Songs for living’ – 
Korakrit Arunanondchai [tot 13/2] 
❑ ‘Models and Protocols’ – Andrzej 
Steinbach [5/3 tot 12/6] 
❑ ‘Bilderinflation’ – Ludwig Schönherr 
[5/3 tot 1/5] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Gang’ – Jongsuk Yoon [tot 22/5] 
❑ ‘A Fragment of Eden ‘ – Malte Taffner 
[tot 22/5] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘i am not done yet’ – Kameelah Janan 
Rasheed [5/2 tot 10/4] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2024] 
❑ ‘True Pictures? Zeitgenössische 
Fotografie aus Kanada und den USA’ [tot 
13/2] ❑ ‘Sprengel Preis 2021’ – Isabel 
Nuño de Buen [tot 27/2] ❑ ‘Mary sees 
the sun’ – Markus Vater [tot 27/3] 
❑ ‘Sker’ – Peter Lang [11/3 tot 29/4] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘gibt es ein grau glühend?…’ – Ulrike 
Grossarth [11/2 tot 18/4] 
❑ ‘Embrace Platform’ – Karolina Sobel, 
Kerstin Möller… [11/2 tot 18/4] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
30/1] ❑ ‘Writing the History of the 
Future – The ZKM Collection’ [tot 3/4] 
❑ ‘BarabásiLab. Hidden Patterns’ [tot 
3/4] ❑ ‘Eco Games. A special exhibition 
within ‘zkm_gameplay. the next level’’ 
[tot 10/4] ❑ ‘BioMedia. The Age of 
Media with Life-like Behavior’ [tot 28/8] 
❑ ‘Who Can We Trust? Digiloglounge 
N°1› [tot 27/2] ❑ ‘Geschichte und 
Erinnerung. Multimedia interactive 
touring exhibition of the Federal 
Archives’ [tot 13/2] ❑ ‘The Beauty of 
Early Life’ [5/3 tot 10/7] 

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ ‘Amazons of Pop! Künstlerinnen, 
Superheldinnen, Ikonen 1961-1973’ [tot 
6/3] ❑ ‘Als die Grafik boomte. Pop-Art 
auf Papier’ [tot 1/5] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ ‘Joseph Beuys. Sammlungshighlights 
zum 100. Geburtstag’ [tot 30/1] 
❑ ‘Original & Kontext. Die Sammlung 
analog + digital ‘ [tot 27/2] 
❑ ‘The Naked Body – A Matter of 
Perspective’ [tot 30/1]

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Nurtured by the defeat of the 
colonizers our seeds will raise’ – Daniela 
Ortiz [tot 30/1] 
❑ ‘Pure Fiction – Shifting Theatre: 
Sibyl’s Mouths’ – Rosa Aiello (in 
collaboration with Dylan Aiello), Ellen 
Yeon Kim, Erika Landström, Luzie 
Meyer, Mark von Schlegell [12/2 tot 6/3] 

Museum Ludwig
❑ ‘Picasso, Shared and Divided. The 
Artist and His Image in East and West 
Germany’ [tot 30/1] 
❑ ‘Schultze Projects#3: Minerva Cuevas’ 
[tot 30/11/2023] ❑ ‘Here and Now at 
Museum Ludwig – together for and 
against’ [tot 13/2] ❑ ‘2021 Wolfgang 
Hahn Prize’ – Marcel Odenbach [tot 
20/2] ❑ ‘Voiceover: Felice Beato in 
Japan’ [19/2 tot 12/6] 

Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt
❑ ‘A Soul in Everything. Encounters 
with Ainu from the North of Japan’ [tot 
2/2] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Inszenierung/Inspiration – Tanz und 
Fotografie’ [tot 20/2] 
❑ ‘Photographische Konzepte und 
Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation 
/ Teil 1 – Porträt, Landschaft, Botanik’ 
[11/2 tot 10/7] 

Temporary Gallery
❑ ‘From Ground to Horizon’ – Alicja 
Rogalska [tot 13/2] 

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

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘Humans Nature Politics. Joseph 
Beuys in the Context of the Collection’ 
[tot 27/2] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Beuys & Duchamp. Artists of the 
Future’ [tot 30/1] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Die DDR hat’s nie gegeben’ – Anne 
Arndt [tot 24/4] 
❑ ‘ReferenzRäume’ – Mischa Kuball [tot 
24/4] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘Mindbombs. Visual Cultures of 
Political Violence’ [tot 24/4] 
❑ ‘Mother!’ [tot 6/2] 
❑ ‘Terra Nova’ – Robbie Cornelissen [tot 
13/3] ❑ ‘Focus collection newly 
presented’ [tot 31/12] ❑ ‘Going Red’ 
– Sofia Duchovny [tot 20/2] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Werkstattbericht. Sammlung/Archiv 
Andersch (Beuys)’ [tot 30/4] 
❑ ‘Donation Outset’ – Andrea Büttner, 
Beatrice Gibson, Jamie Crewe, Onyeka 
Igwe, Lin & Lam, Rachel O’Reilly [tot 
13/2] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Jacobus Vrel. Looking for Clues of an 
enigmatic Painter’ [tot 27/2] 
❑ ‘Von Goya bis Manet – Meisterwerke 
der Neuen Pinakothek in der Alten 
Pinakothek’ [8/2 tot 31/12] 

Haus der Kunst
❑ ‘Sweat’ – Kaylene Whiskey, Isaac 
Julien, Michele Rizzo, Natalia LL, Sunil 
Gupta… [tot 27/2] 
❑ ‘Tune. Sound and beyond live at Haus 
der Kunst’ – William Basinski, Nkisi, 
Beatrice Dillon, JJJJJerome Ellis… [tot 
10/3] 
❑ ‘Tune’ – Lamin Fofana [tot 10/3] 
❑ ‘Metamorphosis’ – Heidi Bucher [tot 13/2] 
❑ ‘Archives in Residence: Forum 
Queeres Archiv München› [tot 1/5] 
❑ ‘Echoes’ – William Basinski, Abdullah 
Miniawy, Onyeka Igwe, Lamin Fofana… 
[3/3 tot 13/3]

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘ Under the Open Sky. Traveling with 
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter’ 
[tot 30/1] 
❑ ‘Group Dynamics. Collectives of the 
Modernist Period’ [tot 24/4] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Spot On: German Pop’ [tot 30/4] 
❑ ‘Site Visit – a program of weekly 
installations, artist talks, and workshops’ 
[8/3 tot 3/4] 

NS-Dokumentationszentrums 
München
❑ ‘John Heartfield – Fotografie plus 
Dynamit’ [tot 27/2] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2] ❑ ‘Sound of Design’ [tot 2/2] 
❑ ‘Parallel Growing’ – Karl Blossfeldt 
and Eva-Maria Schön [tot 30/1] 
❑ ‘Living in one land – Dreaming in 
another’ – Shirin Neshat [tot 24/4] 
❑ ‘Medienkunst im Fokus – Teil III’ 
[25/1 tot 26/6] 

Villa Stuck
❑ ‘Collecting histories. Neueste 
Erwerbungen, Schenkungen und 
Dauerleihgaben für die Sammlungen des 
Museums Villa Stuck’ [tot 31/12] 
❑ ‘Sound of spaces’ – Nevin Aladağ [tot 
20/2] ❑ ‘Under the Wobble Moon. 
Objects from the Capricious Age’ – Misha 
Kahn [10/3 tot 19/6] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘23. Jahres- und Verkaufsausstellung’ 
[tot 30/1] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘Nimmersatt? Imagining Society 
without Growth’ – Johan Grimonprez, 
Eva Koťátková, Radha D’Souza & Jonas 
Staal, Alice Creischer, Matt Mullican… 
[tot 27/2] 

Neuss

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

Thomas Schütte Foundation
❑ ‘Works 1975 – 1981’ – Thomas 
Schütte [tot 13/3] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘Something Between Us’ – Miriam 
Cahn, Stefan Panhans, Andrea Winkler, 
Luzia Hürzeler… [19/2 tot 15/5] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘Lightsome’ – Keith Sonnier [tot 6/2] 
❑ ‘Evelyn Hofer meets Richard Lindner. 
Die Fotografin und der Maler in New 
York’ [11/3 tot 26/6] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘MGKWalls’ – Christine Sun Kim / 
Thomas Mader [tot 13/2] ❑ ‘Von Erde 
schöner. The collections of the 
MGKSiegen’ [tot 13/2] ❑ ‘Open, closed, 
and scribbled windows’ – Cy Twombly [tot 
13/2] ❑ ‘Nach August Sander. Menschen 
des 21. Jahrhunderts’ – Tobias Zielony, 
Artur Żmijewski, Jos de Gruyter & Harald 
Thys, Hans Eijkelboom, Collier Schorr… 
[28/1 tot 29/5] ❑ ‘MGKWalls’ – Florence 
Jung [11/3 tot 26/2/2023] ❑ ‘Gemischtes 
Doppel. Die Sammlung Lambrecht-
Schadeberg’ [11/3 tot 26/2/2023]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ ‘Frischzelle_27’ – Claudia Magdalena 
Merk [tot 10/4] ❑ Paul Uwe Dreyer [tot 
30/1] ❑ ‘Now or Never – 50 Years 
LBBW Collection’ [tot 20/2] 
❑ ‘Protestbereitschaft. Zeitgenössischer 
Aktivismus zwischen Haltung und Stil’ 
[tot 26/1] ❑ ‘Gego. The Architecture of 
an Artist’ [19/2 tot 7/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Becoming Famous’ – Peter Paul 
Rubens [tot 20/2] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘The Evidence of Things Not Seen’ 
– Carrie Mae Weems [12/3 tot 3/7] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Menschenbilder (Images of 
Humanity)’ [tot 10/4] ❑ ‘True Pictures?’ 
– LaToya Ruby Frazier [tot 10/4] 
❑ ‘Power! Light!’ [12/3 tot 10/7] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Under The Skin’ – Theresa Schubert, 
Anna-Maria Meyer, Anna Miethe, Sabina 
Hyoju-Ahn [tot 13/2] 

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
❑ ‘Die Sammlung niederländischer Kunst 
und ihre Geschichte(n)’ [tot 10/4] 
❑ ‘Brücke und Blauer Reiter’ [tot 27/2] 
❑ Hans-Christian Schink [27/2 tot 10/7] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ ‘Glissements’ – Nicolas Deshayes [tot 
13/3]

Lens

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

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Écrire, c’est dessiner’ [tot 21/2] 
❑ ‘Toi et moi, on ne vit pas sur la même 
planète’ [tot 4/4] ❑ ‘L’Art d’apprendre. 
Une école des créateurs’ [5/2 tot 29/5] 

Paris

Centre Pompidou
❑ ‘Petits papiers du 20e siècle. Destribats 
donation’ [tot 31/5] ❑ ‘Modern and 
Contemporary Collection’ [tot 31/12] 
❑ ‘Between the Lines’ – Saul Steinberg 
[tot 28/2] ❑ Paul Nelson [tot 28/2] 
❑ ‘Qu’y a-t-il entre nous ?’ – Tim Etchells 
[tot 15/2] ❑ Georg Baselitz [tot 7/3] 
❑ ‘Everyone is an artist but only the artist 
knows it’ – Pierre Bismuth [tot 28/2] 
❑ ‘Martha Wilson in Halifax, 1972–1974’ 
[tot 31/1] ❑ ‘La photographie en spectacle’ 
– Gaston Paris (1905-1964) [tot 18/4] 
❑ ‘Dernière séquence – dans le cadre du 
festival Hors Pistes, 17e édition’ [tot 6/2] 
❑ ‘Yves Saint Laurent aux musées’ [29/1 
tot 15/5] ❑ Charles Ray [16/2 tot 20/6] 
❑ ‘Réseaux-Mondes’ [23/2 tot 25/4] 
❑ ‘Blind Ambition’ – Hassan Khan [23/2 tot 
25/4] ❑ Giorgio Griffa [2/3 tot 27/6] 

Fondation Cartier
❑ ‘Heliotropo 37’ – Graciela Iturbide 
[12/2 tot 29/5]

Fondation Henri Cartier Bresson
❑ ‘La ruine de sa demeure’ – Mathieu 
Pernot [8/3 tot 12/6]

Fondation Louis Vuitton
❑ ‘La Collection Morozov. Icônes de l’art 
moderne’ [tot 22/2] 

Jeu de Paume
❑ ‘Chefs-d’oeuvre photographiques du 
MoMA. La collection Thomas Walther’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Travaux en cours. 
Exposition de trois films de Noëlle Pujol, 
Ana Vaz et Ben Rivers’ [tot 13/2] 

Le Bal
❑ ‘Forme(s) de vie’ – Éric Minh Cuong 
Castaing [tot 6/2] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ ‘La Vitrine’ – Anna Holveck [tot 27/2] 
❑ ‘Pour la vie’ – Bruno Serralongue 
[27/1 tot 24/4] 

Maison de Victor Hugo
❑ ‘Regards’ – Hugo, Redon, Daumier, 
Bourdelle, Rembrandt… [17/2 tot 5/6] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘Pierre Gaudibert (1928-2006). Vers 
le musée du futur’ [tot 8/5] ❑ ‘Donation 
d’œuvres de Georg Baselitz’ [tot 8/5] 
❑ ‘Les Flammes. L’Âge de la céramique’ 
[tot 6/2] ❑ ‘Ligne à ligne, feuille à 
feuille’ – Joseph Beuys [tot 27/3] 

MEP – Maison Européenne de la 
Photographie
❑ Samuel Foss [tot 13/3] ❑ ‘Face to 
face ‘ – Pamela Tulizo [tot 13/3] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Signac collectionneur’ [tot 13/2] 
❑ ‘Lectures contemporaines: «Le Spleen de 
Paris» et «Conversations»’ – Marlene 
Dumas [tot 30/1] ❑ ‘Lectures contem-  
poraines: Légendes des réserves’ – Jean-
Philippe Delhomme / Maylis de Kerangal 
[tot 13/2] ❑ ‘James McNeill Whistler 
(1834-1903), Chefs-d’œuvre de la Frick 
Collection, New York’ [8/2 tot 8/5] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Le violon d’Ingres de Paul Guillaume’ 
[tot 14/2] ❑ ‘David Hockney. A Year in 
Normandie’ [tot 14/2] ❑ ‘Aux sources 
des Nymphéas: le décor impressionniste’ 
[2/3 tot 11/7] ❑ ‘(D)’Après Monet’ – 
Ange Leccia [2/3 tot 11/7] 

Musée du Louvre
❑ ‘Venus d’ailleurs. Matériaux et objets 
voyageurs’ [tot 4/7] ❑ ‘Paris – Athènes. 
Naissance de la Grèce moderne 
1675-1919’ [tot 7/2] ❑ ‘En scène! 
Dessins de costumes de la collection 
Edmond de Rothschild’ [tot 31/1] 
❑ ‘Journées Internationales du Film sur 
l’Art – JIFA 2022, 15e édition’ [tot 30/1] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘Pionnières. Artistes dans le Paris des 
années folles’ [2/3 tot 10/7] 

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

Palais de Tokyo
❑ ‘Cinéma tricontinental ‘ – Sarah 
Maldoror [tot 20/3] ❑ ‘Ubuntu, un rêve 
lucide’ [tot 20/2] ❑ ‘New Power’ – 
Maxwell Alexandre [tot 13/3]  
❑ ‘Never Again’ – Aïda Bruyère [tot 
20/2] ❑ ‘sans titre (territoire originel)’ 
– Jonathan Jones [tot 20/2]  
❑ ‘Keep the fire burning (gadé difé 
limé)’ – Jay Ramier [tot 20/3] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘Lumières de Finlande ‘ – Albert 
Edelfelt (1854-1905) [10/3 tot 10/7]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut
❑ ‘Les Secrets de Modigliani. Un 
accrochage au croisement de la science 
et de l’histoire de l’art pour découvrir 
l’œuvre de Modigliani sous un nouveau 
jour’ [tot 20/2] ❑ ‘Paul Klee, Between 
two worlds’ [tot 27/2] ❑ ‘Planètes 
brutes. Marcus Eager et Michel Nedjar, 
globe-trotteurs et donateurs’ [tot 10/12] 
❑ ‘A comme boa. Une exposition en 
forme de déambulation dans le langage’ 
– Agnès Thurnauer [5/2 tot 26/6] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ ‘KEMENETH’ – Adam James [tot 6/2] 
❑ Thao Nguyen Phan [5/2 tot 2/5] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Display: Ideas Depot’ – Layla Curtis,  
Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 11/9] 
❑ ‘Flatland’ – Emily Speed [tot 5/6] 
❑ Lucy McKenzie [tot 13/3] 

London

Barbican Art Gallery
❑ ‘Sun at Night’ – Shilpa Gupta [tot 6/2] 
❑ ‘Postwar Modern. New Art in Britain 
1945-1965’ [3/3 tot 26/6] 

Herbert Art Gallery and Museum
❑ ‘Coventry Biennial 2021: HYPER-
POSSIBLE’ [tot 6/2] 

Large Glass
❑ ‘PLAN B – série b’ – Joëlle Tuerlinckx 
[tot 29/1] 

National Gallery
❑ ‘Dürer’s Journeys: Travels of a 
Renaissance Artist’ [tot 27/2] 
❑ ‘The Prelude’ – Kehinde Wiley [tot 18/4] 
❑ ‘Gainsborough’s Blue Boy’ [25/1 tot 
15/5] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘The Making of an Artist: The Great 
Tradition’ [tot 31/12] ❑ ‘Late Constable’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Francis Bacon: Man and 
Beast’ [29/1 tot 17/4] ❑ ‘Tourist without 
a Guidebook’ – Jock McFadyen [5/2 tot 
10/4] ❑ ‘Whistler’s Woman in White: 
Joanna Hiffernan’ [26/2 tot 22/5] 

Tate Britain
❑ ‘Hogarth and Europe’ [tot 20/3] 
❑ ‘Life Between Islands. Caribbean-
British Art 1950s – Now’ [tot 3/4] 
❑ ‘Art Now’ – Danielle Dean [tot 8/5] 

Tate Modern
❑ ‘Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms’ 
[tot 20/6] ❑ ‘A Year in Art: Australia 
1992’ [tot 31/10] ❑ ‘ Hyundai 
Commission: In Love With The World’ 
– Anicka Yi [tot 6/2] ❑ Lubaina Himid 
[tot 3/7] ❑ ‘Thamesmead Codex’ – Bob 
and Roberta Smith [27/1 tot 2/10] 
❑ ‘Surrealism Beyond Borders’ [24/2 tot 
29/8]

Victoria and Albert Museum
❑ ‘Fragmented Illuminations: Medieval 
and Renaissance Manuscript Cuttings at 
the V&A’ [tot 8/5] ❑ ‘Laughing Matters: 
The State of a Nation 2021’ [tot 29/3] 
❑ ‘Four Cities through Creswell’s Lens: 
Cairo, Jerusalem, Aleppo and Baghdad’ 
[tot 29/5] ❑ ‘On Point: Royal Academy 
of Dance at 100’ [tot 1/5] ❑ ‘Exploring 
Lines – the Drawings of Sir James 
Thornhill’ [tot 22/7] ❑ ‘Known and 
Strange: Photographs from the 
Collection’ [tot 6/11] ❑ ‘Maurice 
Broomfield: Industrial Sublime’ [tot 
6/11] ❑ ‘Fabergé in London: Romance 
to Revolution’ [tot 8/5] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Finding a Way’ – Simone Fattal [tot 
15/5] ❑ ‘Galleries in the Groove: Three 
Visionary Dealers, 1960s–80s – Linda 
Goode Bryant, Robert Fraser and Anny 
de Decker and Bernd Lohaus: Just Above 
Midtown, Robert Fraser Gallery, Wide 
White Space’ [tot 21/8] ❑ ‘The Living 
Studio’ [tot 29/5] ❑ ‘Christen Sveaas Art 
Foundation: The Travel Bureau, Selected 
by Paulina Olowska’ [tot 8/5] 
❑ ‘A Century of the Artist’s Studio 
1920-2020’ [17/2 tot 29/5] 
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Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Stronger than memory and weaker 
than dewdrops’ – Karolina Markiewicz & 
Pascal Piron [tot 30/1] ❑ ‘Woven in 
Vegetal Fabric: On Plant Becomings’ – 
Leonie Brandner, Catherine Duboutay, 
Carlos Molina [28/1 tot 27/2] ❑ ‘The 
Everted Capital (Katabasis)’ – Fabien 
Giraud, Raphaël Siboni [5/3 tot 4/9] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘25 years of the Mudam Collection’ 
[tot 18/4] ❑ ‘A Cornered Solo Show #1’ 
– Nedko Solakov [tot 18/4] ❑ ‘mirror 
mirror: cultural reflections in fashion’ 
[tot 18/4] ❑ ‘Freigeister. Fragments of 
an art scene in Luxembourg and beyond’ 
[tot 27/2] ❑ ‘25 years of the Mudam 
Collection’ [tot 18/4] ❑ ‘a cloud and 
flowers’ – Isamu Noguchi / Danh Vo [tot 
19/9] ❑ ‘Sister or He Buried the Body’ 
– Trajal Harrell [5/2 tot 6/2] ❑ ‘Garden 
of Resistance’ – Martine Feipel & Jean 
Bechameil [5/2 tot 9/1/2023] 
❑ ‘Al río / To the River’ – Zoe Leonard 
[26/2 tot 6/6] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘GOTH – Designing Darkness’ [tot 
18/4] ❑ ‘Touching Worlds: ontdek de 
keramiekcollectie’ [tot 6/9] 

Galerie Mieke van Schaijk
❑ Stijn ter Braak [tot 30/1] 

Het Noordbrabants Museum
❑ ‘De ontdekking van het heden’ – 
Picasso, Dalí, Mondriaan, Klee, Miró, 
Léger, Daniëls… [tot 6/6] 

WILLEM TWEE
❑ ‘Possessed’ – Remy Neumann [tot 
13/3] ❑ ‘Head bounce, out out of our 
eyes’ – Emiel Zeno [tot 6/3] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘Schurend Paradijs’ – Sanam Khatibi, 
Gijs Frieling, Hadassah Emmerich, Anne 
Duk Hee Jordan, Paul Morrison… [5/2 
tot 3/7] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Clandestien – het lichaam centraal: 
de collectie van Pedro Slim’ [tot 27/3] 
❑ ‘Constant 101: The Future Can be 
Humane’ [tot 6/3] ❑ ‘Cobra Kunstprijs 
Amstelveen 2021’ – Guido van der Werve 
[tot 6/3] ❑ ‘Cobra en Noord-Afrika’ 
[12/3 tot 20/11] 

Amsterdam

Allard Pierson Museum
❑ ‘Book Manifest – presentatie van 
boekprojecten voor Ellsworth Kelly,  
Rem Koolhaas, Sheila Hicks, Jennifer 
Butler, Chanel, Victor & Rolf en Martin 
Margiela’ – Irma Boom [tot 8/5] 

De Appel 
❑ ‘Stories of Belonging – met Fouad 
Lakbir’ [27/1 tot 27/3] 

andriesse eyck galerie
❑ ‘The Cosmocomic World of Nonsense’ 
– Silvia Gatti [tot 5/3]

De Oude Kerk
❑ ‘The Fall’ – Susan Philipsz [tot 27/3]

EENWERK 
❑ ‘Decor’ – Frank van der Salm [tot 27/2] 
❑ ‘A Desiring Gaze’ – Bart Julius Peters 
[5/3 tot 9/4] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘Tastbare Futiliteit’ – Guido van der 
Werve [12/2 tot 29/5] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Foam Talent 2021 – Digital’ [tot 
31/1] ❑ ‘Foam 3h. 15 jaar talent uit de 
collectie’ [tot 9/2] ❑ ‘of life of love of 
sex of movement of hope’ – Liz Johnson 
Artur [tot 9/2] ❑ ‘Next Level: Staging 
Resistance’ – Jonathas de Andrade [tot 
10/4] ❑ ‘The Beautiful and the Sinister’ 
– Bill Brandt [18/2 tot 18/5]  
❑ ‘A Sidelong Glance’ – John Edmonds 
[18/2 tot 18/5] 

Framer Framed
❑ ‘Court for Intergenerational Climate 
Crimes (CICC). A collaboration between 
Indian writer, lawyer and activist Radha 
D’Souza and Dutch artist Jonas Staal’ 
[tot 13/2] 

Galerie Onrust
❑ Hans Hovy / Miroslav Tichý [tot 29/1] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Trans Hooligans’ – Marcin Dudek [tot 
6/3] ❑ ‘For God and My Country’ – Ivan 
Grubanov [tot 6/3] 

Huis Marseille
❑ ‘Ao ‘ – Charlotte Dumas [tot 13/3] 
❑ ‘Le Village’ – Luc Delahaye [tot 13/3] 

Museum Het Rembrandthuis
❑ ‘RAUW’ – Melanie Bonajo, Natasja 
Kensmil, Rineke Dijkstra, Alex Farrar, 
Verena Blok… [tot 22/5] 

OSCAM – Open Space Contemporary 
Art Museum
❑ ‘Black Manifesto: On the Road to 
Black Emancipation ‘ [tot 19/2] 

P/////AKT
❑ ‘Tessa Langeveld, part 3/3’ [19/2 tot 
27/3] ❑ ‘Am I an Object, part 5: 
allerleirauh’ – Suchan Kinoshita [19/2 
tot 27/3] 

Rijksmuseum
❑ ‘Rijksmuseum & Slavernij. Onderzoek 
naar de vaste opstelling’ [tot 28/2]  
❑ ‘De kracht van het beeld’ – Vincent 
Mentzel [28/1 tot 6/6] ❑ ‘REVOLUSI! 
Indonesië onafhankelijk’ [11/2 tot 5/6] 

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is 
a rose
❑ Josefin Arnell & Margaret Haines [tot 
31/3] 

Slewe
❑ ‘Shadow’ – Steven Aalders [tot 29/1] 
❑ ‘Time 2 Time’ – Caro Jost, Karin 
Sander [5/2 tot 12/3] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘POST/NO/BILLS’ – Now You See Me 
Moria [tot 30/1] 
❑ ‘Let Textiles Talk. Six tapestries 
unravelled’ [tot 20/3] 
❑ ‘Prix de Rome 2021’ – Mercedes 
Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes, 
Coralie Vogelaar [tot 20/3] 
❑ ‘Behind the Forest’ – Remy 
Jungerman [tot 13/3] 
❑ ‘I Will Survive’ – Hito Steyerl [29/1 
tot 12/6] 

The Merchant House
❑ ‘Of the Earth’ – Kokou Ferdinand 
Makouvia [tot 30/1] 
❑ ‘A Democracy of Thought’ – Hilarius 
Hofstede [tot 6/3] 

Van Gogh Museum
❑ ‘The Potato Eaters. Mistake or 
Masterpiece?’ [tot 13/2] ❑ ‘Van Gogh en 
de olijfgaarden’ [11/3 tot 12/6] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘The Roaring Twenties. Turbulente 
tijden door de ogen van kunstenaars, 
modeontwerpers en vormgevers – 
honderd jaar geleden en nu’ [tot 3/4] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘heck’ – Gerco de Ruijter [tot 27/2]

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ ‘Kafka for Kids and The Dust Channel’ 
– Roee Rosen [10/2 tot 27/3]

Dürst Britt & Mayhew
❑ ‘Orienting Around’ – Yesim Akdeniz, 
Marwan Bassiouni [tot 6/3] 
❑ ‘Frontspace: TK 15223’ – Pieter Paul 
Pothoven [tot 6/3] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Roger Ballen’ [tot 6/3] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Départ. 30 jaar Galerie Maurits van 
de Laar – kunstenaars van de galerie’ 
[tot 13/2] ❑ ‘Glück auf’ – Diederik 
Gerlach, Martin Assig, Tobias Gerber 
[20/2 tot 20/3] 

Galerie Ramakers
❑ Reinoud Oudshoorn [tot 13/2] 
❑ ‘Catch 22’ – Joncquil [27/2 tot 27/3] 

KM21
❑ Oscar Murillo [tot 18/4] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ William Engelen [tot 13/2] 
❑ ‘Grote Denen. Meesterwerken van 
porselein, Kopenhagen 1890-1930’ [tot 
3/4] ❑ Morten Løbner Espersen [tot 
3/4] ❑ Paula Rego [tot 20/3] 
❑ ‘Hét portret van Anton de Kom. Van 
collage tot icoon’ [tot 20/3] 
❑ Grayson Perry [tot 3/4] 
❑ Harm Kamerlingh Onnes [tot 3/4] 
❑ ‘Kunst na Auschwitz’ – Boris Lurie & 
Wolf Vostell [tot 29/5] 
❑ Alphonse Mucha [5/2 tot 3/7] 
❑ ‘Strandbeesten, de nieuwe generatie’ 
– Theo Jansen [26/2 tot 3/7] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Façade’ – Igor Mitoraj [tot 6/2] 
❑ ‘Tuin der Lusten’ – Elmar Trenkwalder 
[18/2 tot 6/6] 

Nest
❑ ‘How Rest the Brave’ – Helen 
Cammock, Lee Ana Montiel, Pamela 
Phatsimo Sunstrum, Mladen Stilinović… 
[tot 13/3] 

Parts Project
❑ ‘Verzamelen Verzameling. Wanneer 
kunstenaars ideeën vormen (When 
attitudes become form). Werken uit de 
privécollectie Kees van Gelder 
Amsterdam’ – Thierry Oussou, Marijke 
van Warmerdam, Valérie Belin, Ansuya 
Blom, Klaas Kloosterboer… [tot 20/3] 

Stroom Den Haag
❑ ‘On View: Positions’ – Eliane Bots, 
Hannah Dawn Henderson, Karel 
van Laere, Tineke van Veen, Annemarie 
Wadlow [5/2 tot 3/4] 

The Balcony
❑ ‘The Promise of Ruin(s) – Parasites of 
the Imaginary’ – Minsook Kang, Martha 
Rosler, Eva Pel [tot 20/3] 

West
❑ ‘Lovers on the Beach’ – Lee Kit [tot 
6/3] ❑ ‘Facing the crowd. On Lecture 
Performance ‘ [tot 27/2] ❑ ‘Alphabetum 
IX: L’écriture avant la lettre ‘ [tot 27/3] 
❑ ‘Casting Call: The Collector of 
Proverbs, The Animal, The Fool, The 
Selfie-Junkie, The Innocent, The Child, 
The Drunk, The…’ – Eleni Kamma [tot 
27/2] ❑ ‘The Artist as Revolutionairy’ – 
Paul Robeson [tot 5/2/2023] 

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ ‘Three inbetween days’ – Harro van 
Aalderen [tot 29/1]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘What are you looking at?’ – Susanna 
Inglada [tot 27/2] 

Eindhoven

MU
❑ ‘Spiraling Into Infinity’ – Children of 
the Light [tot 27/3] 

Van Abbemuseum
❑ Marcel van den Berg en Erwin 
Thomasse [tot 3/4] ❑ ‘Dwarsverbanden. 
Nieuwe collectiepresentatie ‘ [tot 
1/7/2024] ❑ ‘Installatie op Eindhoven 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 maart 2022. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 2022 op het postbus adres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on March 15th, 2021.
Please send your information before
February 15th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Kunsthalle Basel
❑ ‘Back wall project: The Future Doesn’t 
Need Us’ – Yoan Mudry [tot 7/8] 
❑ ‘Environmental Hangover’ – Pedro 
Wirz [tot 1/5] ❑ ‘In Lieu of What Is’ 
– Alia Farid [11/2 tot 22/5] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Continuously Contemporary. New 
works from the Emanuel Hoffmann 
Foundation’ [tot 30/1] ❑ ‘Antigone’ 
– Tacita Dean [tot 30/1] ❑ ‘Making the 
World. Spiritual Worlds’ [tot 24/4] 
❑ ‘Grooves and Edges ‘ – Hermann 
Scherer [tot 18/4] ❑ ‘The Violence of 
Handwriting Across a Page ‘ – Louise 
Bourgeois x Jenny Holzer [19/2 tot 15/5] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘51 Jahre Experiment F + F’ [tot 30/1] 
❑ ‘Cantonale Berne Jura’ [tot 30/1] 
❑ Jean-Frédéric Schnyder [26/2 tot 15/5] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim’ [tot 1/8] ❑ ‘Meret 
Oppenheim. Mon exposition’ [tot 13/2] 
❑ Jean-Frédéric Schnyder [4/2 tot 29/5] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Paul Klee. Humans Among 
Themselves’ [tot 22/5] 
❑ ‘Gabriele Münter. Pioneer of Modern 
Art’ [29/1 tot 8/5] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘weit’ – Anna Margrit Annen [tot 20/3] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Hodlers Holzfäller’ [tot 13/2] 
❑ Vivian Suter [tot 13/2] ❑ Mahtola 
Wittmer [tot 13/2] ❑ ‘Zentral! ‘ [tot 
13/2] ❑ Polly Apfelbaum, Josef Herzog 
[5/3 tot 19/6] ❑ ‘Durch Raum und Zeit. 
Künstlerische Universen aus der 
Sammlung’ [5/3 tot 20/11] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Gazes Out of Time. Perspectives on 
the Collection I’ [tot 24/4] ❑ Martina 
Morger [tot 6/3] ❑ Marie Lund [tot 
20/3] ❑ ‘Heimspiel 2021’ [tot 6/2] 
❑ ‘Let’s play it, Rolf !’ – Birgit Werres 
[5/2 tot 7/8] ❑ ‘St. St.’ – Andreas 
Slominski [5/3 tot 28/8] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘The Yanomami Struggle’ – Claudia 
Andujar [tot 13/2] ❑ ‘Orlando – Based 
on a Novel by Virginia Woolf’ [26/2 tot 
29/5] ❑ ‘I have seen a million pictures of 
my face and still I have no idea’ – Frida 
Orupabo [26/2 tot 29/5] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Phantom der Malerei’ – Walter 
Swennen [29/1 tot 24/4] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Kicking Dust’ – Igshaan Adams [5/2 
tot 22/5] ❑ Trajal Harrell [4/3 tot 3/4] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘The 2000 Sculpture. Walter De 
Maria’s space-filling installation’ [tot 
20/2] ❑ ‘Earth Beats. The changing face 
of nature ‘ [tot 6/2] ❑ ‘Baroque 
Brilliance. Drawings and Prints by 
Giovanni Benedetto Castiglione’ [tot 6/3] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Aus den Fugen – Momente der 
Störung. Sammlung Migros Museum für 
Gegenwartskunst. Kapitel 1’ [29/1 tot 1/5] 
❑ ‘~ Resonant Frequencies’ – Evan 
Ifekoya [29/1 tot 1/5] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Switzerland in World Format’ [tot 
15/5] ❑ ‘Plant Fever – Towards a 
Phyto-centred Design’ [tot 3/4] 
❑ ‘Formafantasma: Cambio – Tree, 
Wood, Human’ [tot 8/5] 
❑ ‘Planet Digital’ [11/2 tot 6/6]

Airport: Working Through Conditions / 
Conditioning. Feel the Vibe II’ [tot 1/4] 
❑ ‘A Dutchman in New York’ – Ton Smits 
[tot 20/2] ❑ ‘Cuckquean’ – Eimear 
Walshe [tot 27/3] ❑ ‘Parallel Lives, 
Parallel Aesthetics’ – Gülsün 
Karamustafa & León Ferrari [tot 13/3] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘Collectie / Memphis Design / 
Kunstkring De Ploeg’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John 
Veldkamp’ [tot 30/8] ❑ ‘Grand Stairwell 
Installation’ – Dale Chihuly [tot 31/12] 
❑ ‘Graffiti in Groningen’ [tot 6/2] 
❑ ‘JR: Chronicles’ [tot 12/6] 
❑ ‘Graffiti in New York’ [tot 12/6] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7] ❑ ‘Frans Hals – Alle 
schutterstukken’ [tot 1/7] 
❑ ‘Thuis bij Jordaens’ [tot 30/1] 

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] ❑ ‘Trespassing Dreams’ – Zhu en 
Nobel [tot 3/7] ❑ ‘Schwellmann 
Ambiance’ – Mike Moonen [tot 13/2] 
❑ ‘Smoke & Mirrors’ – Charlotte Dumas, 
Gijs Frieling, Natasja Kensmil, David 
Bade… [tot 30/1] ❑ ‘Looking for Vivi’ 
– Lara Gasparotto & Paola Basika 
Lumonga [tot 30/1] ❑ ‘Grace House 
Mural – het vroege werk uit de periode 
1980-1984’ – Keith Haring [8/3 tot 
26/6] ❑ ‘Dromen, Durven, Doen – IBA 
Parkstad’ [14/3 tot 26/6] 

Helmond

Kunsthal Helmond
❑ ‘There is always something to find’ 
– Alec Soth [tot 13/3]

Laren

Museum Singer Laren
❑ ‘Belgische meesters – Meesterwerken 
uit het Museum van Elsene in Brussel’ 
[tot 27/2] ❑ ‘Window of Opportunity’ 
– Ana Oosting [tot 6/2] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2024] 
❑ ‘hindeloopen: Éric Van Hove’ [tot 
31/12/2024] ❑ ‘it’s possible to raise the 
ceiling a bit*’ – Taus Makhacheva [tot 
6/3] ❑ ‘Gerrit Benner prijs 2021’ – O.C. 
Hooymeijer [tot 26/3] 
❑ ‘à la campagne – van Maris tot Monet’ 
[19/2 tot 17/7] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ Yoon Seok-hyeon [tot 8/5] 
❑ ‘Korea. Poort naar een rijk verleden’ 
[tot 21/8] ❑ Morten Løbner Espersen 
[tot 8/5] ❑ Meekyoung Shin [tot 31/7] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘The Studio #5: Antoine Berghs’ [tot 
27/3] ❑ ‘Deep See Blue Surrounding You 
/ Vois Ce Bleu Profond Te Fondre’ – 
Laure Prouvost [tot 15/5] 
❑ ‘We Shall Catch It On The Beaches’ 
– Grayson Perry [tot 20/3] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘De Toonzaal en Het Album. Een 
winters tweeluik over Maastrichts 
keramiek en Petrus Regout’ [tot 6/2] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Codex Subpartum’ – Michał Libera, 
Barbara Kinga Majewska, Konrad 
Smolénski [tot 6/2] 
❑ ‘ROOMS Performance Festival’ [19/2 
tot 20/2] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Worm in a Water Glass’ – Vivian 
Suter [29/1 tot 24/4]

Oost-Souburg

Galerie Bacqueville
❑ ‘Vestibules’ – Côme Clérino & Io 
Burgard [tot 27/2] 

Oss

Museum Jan Cunen
❑ ‘Am I a House?’ – Erwin Wurm [29/1 
tot 28/8] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Accumulation of things’ – Anne Geene 
[tot 27/2] ❑ ‘Program’ – Dennis 

Oppenheim [tot 27/2] ❑ ‘Constructies in 
het landschap 1967-1968’ – Jan Dibbets 
[tot 13/3] ❑ ‘Reise in den Sternen’ – 
Panamarenko [tot 13/3] ❑ ‘Seizoenen’ 
– Steven Aalders [tot 5/6] ❑ ‘Mooi oud. 
Drie eeuwen tekeningen uit de 
Kröller-Müllercollectie’ [tot 20/3] 
❑ ‘Running in circles’ – Jeroen Jongeleen 
[5/3 tot 28/8] ❑ ‘Vestibulum 5’ – Esther 
Tielemans [12/3 tot 25/9] 

Rotterdam

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Het Ontwerp van het Sociale’ [tot 
7/7/2024] ❑ ‘Tijdelijk Huis van Thuis’ 
[tot 15/5] ❑ ‘De architectuur van een 
wondere wereld’ [tot 27/3] 
❑ ‘MVRDVHNI: The Living Archive of a 
Studio’ [tot 4/9] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Deep in Vogue. Celebrating Ballroom 
Culture’ [tot 13/3] ❑ ‘Calder Now’ [tot 
29/5] ❑ Mire Lee [tot 20/2] 

Kunstinstituut Melly
❑ ‘84 STEPS’ – 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] ❑ ‘Rotterdam Cultural 
Histories #20: het Museum voor 
Onderwijs en Kunst’ [tot 20/3] ❑ ‘Some 
of My Souls’ – Iris Kensmil [tot 20/3] 
❑ ‘Bathed in Sacred Fire’ – Jasmine 
Thomas-Girvan [tot 20/3] 
❑ ‘On Constant: New Babylon’ [tot 20/3] 
❑ ‘Warm Fronts ‘ – Kent Chan [tot 30/1] 
❑ ‘Potpourri of Madness ‘ – Nokukhanya 
Langa [11/2 tot 20/3] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ Chas Gerretsen [tot 22/4] 
❑ ‘Moo Lati’ – Moritz Ebinger [tot 10/2] 

TENT
❑ ‘Bewustzijn van schijn’ – Marjolijn van 
den Assem [tot 6/3] 
❑ ‘To Be Like Water’ – Katarina Zdjelar, 
Evelyn Taocheng Wang, Robert Gabris, 
Ellen Gallagher… [tot 27/3] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Ieder-Een: Het Portret Voorbij’ – Rineke 
Dijkstra, Roy Villevoye, Alfredo Jaar, Ed 
Templeton, Aernout Mik… [6/3 tot 8/5] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Without Trace. De Pont collectie’ [tot 
30/1] ❑ ‘Wolf Corridor’ – Kasper Bosmans 
[tot 30/1] ❑ ‘Ensemble aanwinst rond het 
fries ‘Cargueros de Bucaramanga’’ – 
Beatriz González [tot 6/2] ❑ Erik van 
Lieshout / René Daniëls [tot 13/2] 
❑ ‘A Black Hole is Everything a Star 
Longs to Be’ – Kara Walker [19/2 tot 24/7] 

TextielMuseum
❑ ‘Makersgeheimen. Kunstenaars en 
ontwerpers in het TextielLab’ [tot 8/5] 
❑ ‘Long Live Fashion!’ [tot 27/3] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘No Linear Fucking Time. Een 
tentoonstelling met bijeenkomsten, een 
online publicatie en een symposium’ [tot 
30/4] 

Centraal Museum
❑ Antonis Pittas [tot 6/2] 
❑ ‘Modern Love (or Love in the Age of 
Cold Intimacies)’ [tot 6/2] 
❑ Jaya Pelupessy [tot 13/2] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Van God los? De onstuimige jaren 
zestig’ [5/2 tot 5/6] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ ‘Listen to Your Eyes – 
collectietentoonstelling’ [tot 6/3] 
❑ ‘Vacuuming the Gallery’ – Rodney 
Graham [tot 8/5] 
❑ Picasso-Giacometti [tot 13/2] 

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ ‘Let’s get political’ – Joyce Overheul 
[tot 6/2] ❑ ‘Reproductie verplicht’ – Rob 
Scholte [tot 3/4] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Heads, Kisses, Battles’ – Nicole 
Eisenman and the Moderns [29/1 tot 
24/4] ❑ ‘Manor Art Award 2022’ – 
Dominic Michel [29/1 tot 24/4] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ Georgia O’Keeffe (1887–1986) [tot 
22/5] 

Op authorless.info worden vondsten van onvoorziene
artistieke waarde samengebracht.

Emiel Zeno
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Opening 15.01 
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Kunstruimte
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Spiegelzaal

Remy Neumann
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za - zo: 11.00 - 17.00
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Personalia

Bini Adamczak is auteur, onder meer van het kinderboek 
Kommunismus. Kleine Geschichte wie alles anders wird (2004), 
het geschiedkundige essayboek Gestern Morgen (2009) en 
het toneel stuk Everybody Needs Only You. Liebe in Zeiten des 
Kapitalismus (2019, met Konstanze Schmitt).

Fiep van Bodegom is redacteur bij literair tijdschrift De 
Gids en recensent van De Groene Amsterdammer en NRC 
Handelsblad. Ze publiceert essays en proza.

Koen Brams is hoofdredacteur van Documenten & 
Argumenten. Tijdschrift over de geschiedenis van het S.M.A.K. 
en maakt deel uit van twee onderzoeksgroepen: ‘Kunst in 
België na 1945’ (UGent) en ‘Gent, speelveld van de beelden-
de kunst (1957-1987)’ (KASK & Conservatorium Gent).

Tilke Devriese studeerde in 2012 af  als ingenieur-archi-
tect aan de Universiteit Gent. Sinds 2020 werkt ze aan een 
doctoraat aan dezelfde opleiding.

Matthijs Gerber is een kunstenaar geboren in Delft, die na 
Denemarken en Australië tegenwoordig woont en werkt in 
Zaandam, Nederland.

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuur-
theorie (EPFL Lausanne). In 2019 verschenen Choosing 
Architecture en OMA/Rem Koolhaas. A Critical Anthology.

Pamela Hansford is een Australische auteur uit Sydney, 
gespecialiseerd in hedendaagse kunst.

Sébastien Hendrickx is dramaturg, criticus, docent aan 
KASK/School of  Arts en redacteur van Etcetera. Eind vorig 
jaar ging zijn soloperformance The Good Life in première.

Beatriz Van Houtte Alonso is afgestudeerd als inge-
nieur-architect (UGent) en als architectuurhistoricus 
(Bartlett, Londen). Ze werkt voor CRIT. architects in Brussel.

Bram Ieven is filosoof  en cultuurcriticus. Zijn onderzoek 
richt zich voornamelijk op de relatie tussen kunst en poli-
tiek.

Fieke Konijn is kunsthistorica, doceerde aan de VU 
Amsterdam en gaf  leiding aan de master Museum conser-
vator. Ze publiceert over museumgeschiedenis en presenta-
ties in musea.

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

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. 
Eind januari verschijnt zijn nieuwe roman Vergeten mees
ters.

Martin van Schaik is architect. Hij werkt aan een proef-
schrift over Léon Krier (UGent).

Frank Vande Veire is filosoof  en docent aan het KASK in 
Gent. Hij schrijft over kunst, filosofie en cultuurkritiek en 
publiceerde in 2013 de roman Bloeiende Agatha.

Bart Verschaffel is filosoof  en emeritus hoogleraar 
(UGent). Eind 2021 verscheen What is Real? What is True? 
Picturing Figures and Faces (A&S/books), deze zomer ver-
schijnt What Artistry Can Do. Essays on Art and Beauty 
(Edinburgh University Press).

Wytske Versteeg schrijft romans en essays. Haar werk is 
meermaals bekroond en vertaald in zeven talen. Ze is politi-
coloog en fellow bij de Urban Futures Studio.
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delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen 
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Thomas Olbrechts,
Kersbeeklaan 113, 1190 Brussel
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PAUL ROBESON  05.02.2022 — 05.02.2023

THE ARTIST AS REVOLUTIONARY 
—————————————————————————————————————————————

ELENI KAMMA TOT 27.02.2022
—————————————————————————————————————————————

FACING THE CROWD ON AND AROUND LECTURE PERFORMANCE 
ED ATKINS, JOSEPH BEUYS, PAUL MCCARTHY, ANDREA FRASER, KAREN FINLEY, DAN GRAHAM, HANNE LIPPARD, 
JESPER LIST THOMSEN, AGNIESZKA POLSKA & JORDAN WOLFSON — Curator: Ory Dessau  TOT 27.02.2022

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

LEE KIT LOVERS ON THE BEACH TOT 06.03.2021
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM IX L'ÉCRITURE AVANT LA LETTRE  
DAVID ANTIN, WALTER BENJAMIN, JOSEPH BEUYS, HILDEGARD VAN BINGEN, JOHN CAGE, UTA EISENREICH, OCTAVIAN ESANU, 
RYAN GANDER, KENNETH GOLDSMITH, GARY HILL, VICTORIE HANNA, NICOLINE VAN HARSKAMP, TOINE HORVERS, TEHCHING HSIEH, 
HEDWIG HOUBEN, EMILY KOCKEN, GÜNTER GERHARD LANGE, STEPHANE MALLARMÉ, SHIGERU MATSUI, TINE MELZER, YOKO ONO, 
ANNETTA PEDRETTI, THE RODINA, HANNAH WEINER, BRIGITTE WILLBERG & UNICA ZÜRN — Curator: Akiem Helmling TOT 27.03.2022
—————————————————————————————————————————————
LOCATIE: VOORMALIGE AMERIKAANSE AMBASSADE VAN MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WOENSDAG T/M ZONDAG 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 

CASTING CALL: THE COLLECTOR OF PROVERBS, THE ANIMAL, THE FOOL, 
THE SELFIE-JUNKIE, THE INNOCENT, THE CHILD, THE DRUNK, THE…  


