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Alleingang (3):
Questionnaire
1.
Individueel auteurschap is
een fictie: niemand kan echt
alleen werken, en wie beweert dat wel te doen, verbergt andermans inbreng.
Toch blijft er werk bestaan
waar je alleen voor moet
zijn, en is groepswerk misschien net zo goed een fictie,
aangezien er altijd iemand
de overhand zal nemen.
Bovendien kunnen collectieven een merknaam worden, met inwisselbare leden.
Is het mogelijk om te werken met z’n tweeën, of met
meer? Of is het juist onmogelijk om in je eentje te werken? Waar ligt de grens?
Wanneer kan je spreken van
individueel auteurschap?
En wanneer wordt werk collectief? Worden ideeën en
posities scherper en radicaler tijdens een samenwerking, of eerder afgezwakt?
Kortom: is, voor ‘makers’
in de breedste zin van het
woord, Alleingang een voorwaarde, een gevaar, of een
wensdroom?
2.
Anno 2022 lijkt het haast
onbegonnen werk om een
vorm van individualiteit te
bewaren in een verstrooiende massacultuur, waarin
er altijd minstens één impuls
van een ander te ontwaren
valt. En tegelijkertijd is het
net in een wereld die aan
fragmentatie en eenzaamheid ten onder gaat, dat we
collectiviteit en samenhorigheid moeten opbouwen.
Is het vandaag moeilijker of
makkelijker dan voorheen
om alleen te werken? Is er
een maatschappelijke en
institutionele druk die – bijvoorbeeld wat financiering
betreft – voorrang geeft aan
samenwerking? Is het zinvol
en progressief om aan het
werk van collectieven voorrang te geven? Of is het juist
een vorm van opgelegde,
artificiële of zelfs verstikkende collectiviteit?
Christophe Van Gerrewey, Noortje
de Leij & Daniël Rovers
Raymond Pettibon, Zonder titel (As You Were...), 2020, Sadie Coles HQ en David Zwirner
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Carel Blotkamp
Kassel bezocht ik voor het laatst voor
Documenta 11 in 2002. Ook de Biënnale van
Venetië heb ik in de laatste twintig jaar aan
me voorbij laten gaan, met uitzondering
van de jaargang 2013. Ik heb in de loop der
tijden een fikse weerzin ontwikkeld tegen
dit soort manifestaties, die steeds massaler
zijn geworden en zich als een inktvlek over
de desbetreffende steden hebben uitgebreid.
Wat ze te bieden hebben staat ver af van de
kunstbeleving waarbij ik me gelukkig voel.
Ik heb geen zin meer om van kloostertuin
naar schilderachtig vervallen industrieterrein te pendelen en overal naar kunst te zoeken als naar eieren op paasmorgen.
Pas onlangs las ik de persberichten
over Documenta 15 die later dit jaar wordt
gehouden – daar hoef ik dus ook niet heen.
De artistieke leiding is in handen van het
Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa, met een antiautoritaire kleine letter
geschreven – curieus genoeg, dat zal wel een
lapsus zijn, kregen de namen van de groepsleden wel hoofdletters. Voor de tentoonstelling hebben ze ruim vijftig exposanten geselecteerd, waaronder een aantal individuele
kunstenaars, maar toch overwegend ‘community-oriented collectives, organizations
and institutions from around the world’.
Kennelijk gaat ruangrupa er van uit dat
kunstenaars in meervoud automatisch meer
bijdragen aan het heil van de mensheid dan
een kunstenaar in enkelvoud.
Wat me tegenstaat in het huidige kunstbedrijf is dat de kunst in het keurslijf van de
moraliteit dreigt te worden geperst. Musea
en andere faciliterende instellingen, ook
subsidiërende overheden, doen daar druk
aan mee, al dan niet uit angst om ervan
beschuldigd te worden dat ze de tekenen
des tijds niet verstaan. Als de relevantie
van kunst wordt verengd tot wat politiek en
moreel correct wordt bevonden, ontstaat
er uiteindelijk zoiets als sociaal wenselijke
staatskunst. Dat kunst ook op allerlei andere manieren betekenis kan hebben voor de
ontvanger, ook onverwacht, ook langs duistere wegen, misschien ook niet altijd even
aangenaam van aard, wordt dan niet meer
erkend als wezenlijke waarde.
Dat het individuele kunstenaarschap
gedoemd is te verdwijnen, weiger ik te geloven. Je hebt orkesten nodig, maar ook solisten die hun eigen partij spelen, eventueel
tegen de melodie in. Ik opteer voor die positie. In de beslotenheid van mijn atelier ben
ik vrijwel dagelijks bezig uit te vinden wat
kunst zou kunnen zijn en wat ze zou kunnen betekenen, tegenwoordig met gebruikmaking van vele flacons Pipoos’ hobbylijm
en vele duizenden pailletten. Ben ik als solist
community-oriented? Wis en waarachtig.
Carel Blotkamp (1945) was van 1982 tot
2007 hoogleraar moderne kunst aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, parttime, om daarnaast tijd te hebben voor zijn beeldende werk.
Sinds 1976 had hij solotentoonstellingen in
galeries en musea, onder andere in 2007 in
Museum De Pont in Tilburg. Hij wordt vertegenwoordigd door andriesse eyck galerie in
Amsterdam.

Hong Wan Chan
In mijn familie zijn er niet veel dingen die
door de tijd zijn opgeladen, in tegenstelling
tot de alledaagse dingen waarmee we ons
omringen om de dagen door te komen. In de
woelige Chinese twintigste eeuw – bepaald
door semi-kolonisatie, invasie, burgeroorlog, revolutie en ten slotte migratie – verloor de familie stukje bij beetje quasi alle
dingen met gewicht, van het soort dat door
een lange ontstaansgeschiedenis gekleed
gaat in dikke lagen verhalen. Het voorouderlijke landschap bleef voortbestaan, hoewel het steeds meer onder druk stond van
oprukkende verstedelijking. Na elke nieuwe
ontwikkeling of na het zoveelste masterplan voor deze streek, groeide tijdens mijn
studies, en ook later, toen ik in een architectuurbureau werkte, een besef van urgentie:
het werd tijd om de verhalen uit dat landschap op te diepen, en te traceren hoe zich
onder de geseculariseerde ruimte oudere en
andere ordes schuilhouden.
Dat werd het onderwerp van mijn doctoraatsonderzoek. Ik moet het landschap
van de Parelrivierdelta, in de provincie
Guangdong in het zuiden van China, strikt

Carel Blotkamp, My Art, 2021

Daguo, Nanhai (Foshan), 2018, foto Hong Wan Chan

genomen niet helemaal alleen verkennen,
maar het individuele doctoraat is nu eenmaal de werkvorm die zich heeft aangediend. Bij aanvang trok ik een hard pantser
aan: ik wapende me tegen de buitenwereld
en beschermde mijn project. Het persoonlijke waarin het werk geworteld zit, maakt het
namelijk kwetsbaar. Als een harde, gladde
kogel zou ik trachten om in één strakke lijn
het doelwit te bereiken, om alle obstakels,
elke vorm van weerstand en twijfel die ik
zou tegenkomen, aan flarden te schieten en
tegelijkertijd onbewogen in te halen.
Toch is het onmogelijk alleen te werken.
Zoals verschillende lagen en tijden van een
landschap op en in elkaar geschoven zijn
als in een palimpsest, zo schrijven ook mijn
bezigheden zich in in een chaotisch en veelstemmig mentaal gebied. Alleen al door te
bestaan kunnen we niet anders dan ons tot
het landschap te verhouden; onvermijdelijk
grijpen we erop in als we er een thuis van
maken.
Op verschillende niveaus worden er
voortdurend gesprekken gevoerd. Ten eerste
mondelinge overleveringen en familievertellingen, verhalen die jaar na jaar worden
overgedragen en iets vertellen over de biografie van het landschap. Maar wie spreekt
er eigenlijk op zulke momenten? Ten tweede
dringen de stemmen van andere onderzoekers zich op, voorgangers, maar ook tijdgenoten, en probeer ik hen te leren kennen,
uiteindelijk ook om me tegenover hen te
positioneren. Ten derde navigeer ik binnen
de complexiteiten van een afdeling aan de
universiteit, met verschillende persoonlijkheden en profielen, met andere expertises
en interesses.
Daarna moeten bevindingen gecommuniceerd worden. Dit probeer ik te doen door
tekenen met schrijven te combineren. Eens
te meer draagt die combinatie onvermijdelijk sporen van anderen. Origineel werk is
pas leesbaar als er herkenbare ankerpunten
zijn waaraan de lezer zich kan vastklampen.
In die zin ben ik alweer gebonden aan een
gecodeerde (beeld)taal – aan het werk van
velen voor mij, uitgevoerd over een lange
tijdsperiode. Zwoegen en zweten doe ik dan
wel alleen, in mijn achterhoofd drommen
vele stemmen samen, sommige daarvan al
meer welkom dan andere.

Hong Wan Chan (1990) is onderzoeksassistent
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw
van de Universiteit Gent, waar ze een proefschrift voorbereidt over het veranderende
landschap van Nanhai, een district in de
Parelrivierdelta in het zuiden van China. Ze
werkte voor architecten Els Claessens en Tania
Vandenbussche en schreef over recente architectuur in A+.

Laurie Cluitmans
In mijn rol als curator van hedendaagse
kunsttentoonstellingen is er altijd sprake
van samenwerking. Immers: zonder kunstenaars en hun werk is er geen tentoonstelling. Soms betekent het dat ik als curator de mediërende tussenpersoon ben,
zorg dragend voor kunst en kunstenaar
en communicerend met het publiek, soms
juist cocreërend. Voor elk project ontwikkelt zich organisch het samenwerkingsverband dat nodig is. Samenwerken is voor
mij de natuurlijkste wijze van werken, hoe-

wel individualiteit en competitie vaak beter
begrepen worden.
Voor de tentoonstellingen De botanische
revolutie. Over de noodzaak van kunst en tuinieren (Centraal Museum) en Is it possible to
be a revolutionary and like flowers? (Nest) heb
ik de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan
naar hoe kunstenaars onze veranderende
relatie met de natuur verbeelden. Dat onderzoek stuurt mijn blik en zeker ook mijn antwoord op de vraag ‘Is Alleingang een voorwaarde, een gevaar, of een wensdroom?’
Het brengt me bij denkers en biologen zoals
Donna Haraway, Lynn Margulis, Merlin
Sheldrake en Suzanne Simard. Vanuit hun
denken zou ik de vraag alleen maar kunnen
beantwoorden met: Alleingang is een fictie,
of op z’n minst een misconceptie.
Simard, die het zogenaamde Wood Wide
Web ‘ontdekte’, beschrijft hoe Darwin benadrukte dat soorten hun genen doorgeven
aan de volgende generatie via competitie
en dominantie. Het idee van het recht van
de sterksten is het dominante perspectief
gaan vormen, ook al stelde Darwin toen al
dat planten en dieren ook op heel andere
manieren met elkaar om konden gaan én
samenwerkten. Simard verwijst naar Lynn
Margulis’ theorie over endosymbiosis, waarin wordt getoond dat evolutie een proces is
waarin samenwerking en het samenkomen
van verschillende organismes – symbionten
– leidde tot de ontwikkeling van complexere
organismes, zoals de mens.
Sheldrake merkt op dat ‘individu’ is afgeleid van het Latijnse woord voor ‘ondeelbaar’ (individuus). Het idee van het zelf als
autonoom, onafhankelijk subject met een
vrije wil domineerde lange tijd het perspectief van biologisch onderzoek. Zo werd er
bijvoorbeeld gedacht dat een individueel
immuunsysteem alles wat niet ‘eigen’ is,
afwijst. Recenter onderzoek bewijst dat het
immuunsysteem juist mede wordt gevormd
door microbiomen. Het menselijke individu wordt gezien als een zogenaamde holobiont: een verzameling van soorten, vaak een
assemblage van een host en een veelvoud
van andere soorten erop en eromheen die
verschillende vormen van samenwerking
aangaan. Korstmossen (lichens) zijn een
fascinerend voorbeeld van de holobiont en
vormen een interessante metafoor voor het
nadenken over wat een individu en geheel
is of kan zijn. Ze bestaan uit een combinatie van algen en schimmels of bacteriën, en
recent onderzoek laat zien dat er zelfs nog
derde en vierde partnersoorten onderdeel
zijn van het geheel. Ze gaan verschillende
symbiotische relaties aan en functioneren
als een geheel.
Die vormen van symbiose in de holobiont, het Wood Wide Web en korstmossen zijn
divers, complex, niet eenduidig, en vragen
om een ander perspectief waarin het niet
een of-ofsituatie is, maar een constant vormen van relaties tussen entiteiten. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat dit allemaal harmonieuze, vreedzame samenwerkingen zijn
waar iedereen beter van wordt. Symbiotische
relaties kunnen immers ook parasitair zijn.
Het antwoord van Donna Haraway in
Staying with the Trouble uit 2016 is sympoiesis: ‘een eenvoudig woord; het betekent
‘maken-met’. Niets maakt zichzelf; niets is
echt autopoëtisch of zelforganiserend. […]
Sympoiesis is een woord dat eigen is aan
complexe, dynamische, responsieve, gesitueerde, historische systemen. Het is een
woord voor werelden-met, in gezelschap.
Sympoiesis omvat autopoëse en ontvouwt
en breidt deze generatief uit.’ Een artistieke samenwerking, zoals die tussen curator en kunstenaar, zou kunnen worden
beschouwd als een vorm van sympoiesis.
Vanuit dit perspectief is samenwerking niet
een kwestie van keuze, maar een gegeven.
Laurie Cluitmans (1984) werkt als conservator
hedendaagse kunst voor het Centraal Museum
in Utrecht, waar ze onlangs de transhistorische
groepstentoonstelling De botanische revolutie.
Over de noodzaak van kunst en tuinieren cureerde,
die loopt tot 1 mei.

Yael Davids

De botanische revolutie, Centraal Museum, Utrecht,
2021-2022, © Centraal Museum Utrecht, foto Gert
Jan van Rooij

Tijdens mijn laatste wandeling in de woestijn werd mijn aandacht gegrepen door de
acaciaboom. Om in een moeilijke, dorre
omgeving te kunnen overleven, heeft hij
lange wortels ontwikkeld die tientallen
meters diep kunnen reiken en zo grondwaterbronnen bereiken. Wanneer ik naar teke-
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Yael Davids, Surrendering to the Ground – Adjusting
the Body to the Floor, 2021, Feldenkraisles met werk
uit het Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich,
met op de achtergrond Dorothy Iannone,
Let Me Squeeze Your Fat Cunt, 1970-1971,
foto Giuseppe Micciché

ningen van zijn gehele structuur kijk, is het
stuk onder de grond groter dan het zichtbare deel. Ook leeft de boom samen met mieren – wat in de biologie ‘symbiose’ wordt
genoemd. De boom produceert specifieke
omstandigheden om de mierenkolonie te
beschermen en te voeden, en de mieren verdedigen op hun beurt de boom tegen herbivoren. Recent onderzoek naar aanleiding
van de klimaatverandering toont aan dat de
acacia in de Arava-woestijn sterker groeit in
de zomer, dat wil zeggen in ruigere omstandigheden. Verondersteld wordt dat de boom
oorspronkelijk uit Afrika komt, vanwaaruit hij zich miljoenen jaren geleden verspreidde. Als tropische boom is hij genetisch
geprogrammeerd om te groeien in maximale hoeveelheden licht en warmte.
Als ik de vragen lees, lijkt er sprake te zijn
van een agenda – de suggestie is dat samenwerking op dit moment een trend is – en
misschien is dat inderdaad zo. Maar trends
worden vaak in gang gezet door maatschappelijke behoeften. Trends zijn niet
per definitie slecht, vooral niet als ze toelaten om een bepaalde context ter discussie te
stellen. Persoonlijk heb ik het gevoel dat het
DNA van de Nederlandse cultuur gekant is
tegen samenwerkingsdenken, zeker in vergelijking met andere culturen die ik ken.
Hier wordt het individu te vaak overschat.
Mijn werk is vaak opgedragen aan anderen, levende of juist historische figuren die
ik tijdens het proces heb leren kennen –
vaak mensen die verschillende soorten kennis in zich dragen, artistieke, politieke en
spirituele, en die tijdens hun leven verborgen of ongezien bleven. Het productieproces bestaat vervolgens vooral uit aandacht
schenken aan de omstandigheden waarin
het werk zal ‘leven’ (de ruimte, het land, de
mensen, enzovoort). Dat houdt in dat je met
elkaar in gesprek gaat, je stem laat horen, je
tot elkaar verhoudt.
Wanneer ik over samenwerking nadenk,
voel ik dat ik precies moet zijn wat betreft de
economie die ontstaat door het maken van
een werk. De standaardtoestand van het
enkelvoudige lichaam aanvaarden, betekent erkennen dat die er een is van onderlinge afhankelijkheid – met een voortdurende behoefte aan anderen. Dat is een zegen.
Het pad waarop je je eigen beperking beseft,
is het pad naar het aangaan en scheppen
van relaties.
Ik werk nauw samen met mijn partner,
André van Bergen; de ethische vraag wanneer hij formeel gezien mijn ‘coauteur’ is, is
een uitdaging – ik heb er nog geen antwoord
op gevonden. Ook Hannah Dawn Henderson
en Lotte Lara Schröder nemen altijd deel
aan het maakproces. Bovendien werk ik heel
nauw samen met curatoren, vrienden en
andere partijen. Het is mijn taak om een economie op te zetten die degenen steunt die mij
steunen: credits geven, financiële opbrengsten delen, transparant zijn, zoeken naar
andere alternatieve economieën.
Het werk is nooit autonoom: creatie is
een oefening in dankbaarheid tegenover de
omgeving.

Hoewel ik een toenemend besef zie van
de noodzaak van samenwerking, weet ik
niet goed wat dat heel concreet betekent.
Neem bijvoorbeeld de groeiende populariteit van zogeheten studio branding, zoals in:
‘Studio [vul de naam van een kunstenaar
in]’. Deze branding lijkt op een overname
van projectontwikkelaarswaarden, waarbij
weinig recht wordt gedaan aan de mensen
die de kunstenaar ondersteunen, aangezien
de naam van de kunstenaar centraal blijft
staan. Ik vind dat we meer verantwoordelijkheid moeten tonen voor onze omgeving,
of die nu sociaal of ecologisch van aard is.
Ik spreek liever in termen van solidariteit,
het scheppen van bondgenootschappen,
van affiniteiten, dan in termen van samenwerking. We leren van de verschillen.
Toen ik voor mijn tentoonstelling A
Daily Practice met de collectie van het Van
Abbemuseum werkte, vond ik dit prachtige citaat van Joan Jonas: ‘Hoewel veel van
mijn performances solowerken zijn, bestaat
zoiets eigenlijk niet. Een voorstelling is van
nature een samenwerking tussen veel mensen die helpen met alle aspecten van de
productie. Ik heb vooral geluk gehad met
de steun van vele vrienden die op allerlei
manieren aan mijn werk hebben bijgedragen: door met me op te treden, me technisch
bij te staan, me ruimte en financiële steun
te geven, of gewoon ideeën met me te delen
die later vorm kregen als momenten in mijn
voorstellingen, films en video’s.’
Ik zie een gebrek aan solidariteit op institutioneel en individueel niveau. Het is ook een
structureel probleem. De manier waarop
financiering wordt toegewezen aan kunst
instellingen kweekt bijvoorbeeld hyperconcurrentie en stimuleert het denken volgens
individuele belangen. Zo worden de polarisatie en de vervreemding in de wereld en in
de kunstwereld versterkt – uiteindelijk is dat
een kapitalistische drang. Er valt een tegenstrijdigheid op te merken: het narratief van
het kunstveld is gericht op (sociale) rechtvaardigheid, maar dat blijkt niet altijd uit
de daden van de actoren. Ik ben zoekende
naar alternatieven, ik weet niet of dat komt
doordat ik het voorrecht van een zekere
onafhankelijkheid heb, of omdat ik de laatste tijd een extreem gebrek aan respectvolle communicatie, zorg en solidariteit in de
kunstwereld heb vastgesteld.
Yael Davids (1968) woont en werkt in
Amsterdam. Ze studeerde respectievelijk beeldende kunst, sculptuur en dans aan de Gerrit
Rietveld Academie, het Pratt Institute (New
York) en de Akademie der Kulturellen Bildung
(Remscheid, Duitsland). In 2020 rondde
ze als eerste kandidaat het Creator Doctusprogramma af, een initiatief van de Gerrit
Rietveld Academie en het Van Abbemuseum,
met de tentoonstelling A Daily Practice. In boekvorm is haar werk vastgelegd in onder meer
Yael Davids. No Object (Artimo Foundation,
2002) en Dying is a Solo (Roma Publications,
2018). Ze is tevens Feldenkrais-instructeur.

Hans Demeulenaere
Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor
individueel kunstenaarschap. Een atelier
is niet alleen een werkplek, maar ook een
mentale ruimte die je moeilijk kan delen;
je kan het volledige proces van concept tot
beeld zelf verwezenlijken; je hebt de vrijheid
om op elk moment van de dag te kunnen
werken. (Dat laatste is in werkelijkheid eerder een pragmatische keuze, want het kunstenaarschap wordt meestal gecombineerd
met een job met vaste uren.)
Mijn positie wijkt niet zo sterk af van
die van de meeste kunstenaars: het creatieproces is voor mij eveneens een eenzaam
gebeuren. Waarin zit het verschil? Context
is de basis van mijn praktijk, en die context
ligt grotendeels buiten mezelf, in combinatie met een – uitbreidend en veranderlijk –
referentiekader. Door mij de context toe te
eigenen, zijn er altijd verwijzingen van buiten mezelf aanwezig. Misschien is individueel auteurschap vanuit dit standpunt al
meteen een illusie?
De voorbije jaren heb ik samenwerkingen
opgebouwd met kunstenaars en makers,
telkens vanuit eenzelfde idee, een dialoog
tussen twee of meer praktijken, gestoeld op
vertrouwen en artistieke vrijheid. Een eerste aanzet tot interactie kwam tot stand
met Kristof Van Gestel (Playtime, 2008,
Kortrijk). De objecten en sculpturen die
ik van hem kreeg aangereikt, werden deel

Hans Demeulenaere, Klaas Vanhee, Karel Verhoeven, The Essential And Many More, 2021, De Garage, Mechelen,
foto We Document Art

van een nieuw werk dat ik samenstelde:
een installatie, een video, een nieuwe sculptuur… Van Gestels werk werd deel van mijn
werk, hij gaf letterlijk zijn auteurschap uit
handen, wat voor ons beiden een interessant leerproces bleek.
Daarna heb ik samengewerkt met Esther
Venrooy (Blueprint, 2009, Oostende) en
met Marc Nagtzaam (One Show About One
Drawing, 2011, Leuven). De dialoog was
gebaseerd op een gedeelde fascinatie voor
architectuur en ruimte, hoewel Venrooy als
geluidskunstenaar actief is en Nagtzaam als
tekenaar. De vorm van de samenwerking is
spontaan gegroeid, de individuele praktijk
is te herkennen in een gedeeld auteurschap,
waardoor de samenwerking op langere termijn mogelijk bleef: de praktijk van de ander
als ‘extensie’ van de eigen praktijk.
Vanuit het idee om muziek op mijn praktijk te betrekken, heb ik in 2016 het initiatief genomen om samen te werken met
Klaas Vanhee en Karel Verhoeven, twee
beeldende kunstenaars en muzikanten.
Binnen ons collectief And Many More werd
duidelijk dat de individuele praktijk ten dienste van het geheel moest staan: elke beslissing moest zowel gedragen worden door de
groep als door één auteur. Soms werkten we
samen in het atelier, soms apart. Toch ben
je als individu minder zichtbaar, en ik merk
dat we het collectief eerder als een zijspoor
zijn gaan beschouwen.
De samenwerking met Dimitri Vangrun
derbeek, sinds 2019, is gestoeld op onderzoek binnen een gemeenschappelijk interesseveld. We werken nooit fysiek samen,
en tijdens het creatieproces gaan we individueel aan de slag. Voor elk project leggen we
een format vast. We nodigen elkaar uit om
een plek of een ruimte te ervaren, we sturen elkaar tekst of beeld, we bezoeken een
tentoonstelling of kijken naar een film. Die
ervaring en reflectie vormt de basis voor een
werkkader.
Alleen werken of binnen een collectief
vind ik niet zo verschillend: mijn artistieke praktijk staat voorop, en je brengt je
auteurschap binnen in een bredere context.
Werken met anderen brengt een proces op
gang dat ik anders nooit zou doormaken.
En toch is het noodzakelijk – en een bewuste keuze – om het creatieproces in alle eenzaamheid door te maken in het atelier.

Hans Demeulenaere (1974) is beeldend
kunstenaar. Recente tentoonstellingen:
Doppelganger (De Garage, Mechelen, 2021)
en de groepstentoonstellingen One Way or
Another (SMAK, Gent, 2021) en Rhapsody
in Blue (Villa Zephyr, Westende, 2022). In
eigen beheer werden in 2021 de publicaties
Sammlung en Promenade Circulaire (met Dimitri
Vangrunderbeek) uitgegeven.

Stijn Van Dorpe
Na een individuele praktijk van ruim anderhalf decennium waarin samenwerkingen een centrale rol speelden, initieerde ik
een jaar geleden het para instituut voor
KUNST en precariteit (pKp). Waar mijn
eerder werk bestond uit losse projecten of
kunstwerken die een plaats kregen binnen
het reguliere kunstgebeuren, is het doel van
pKp om die ‘kunstruimte’ anders vorm te
geven. Waar winst, concurrentie, onafhankelijkheid en autonome zelfrealisatie in traditionele kunstplekken dominant blijven,
stelt pKp wederzijdse afhankelijkheid voorop, om een andere omgang te bewerkstelligen met precariteit als de conditie van onze
laatkapitalistische wereld. De methode is
gebaseerd op het aangaan van wisselwerkingen tussen interne en externe deelnemers die we ‘publieken met agency’ noemen.
Spreken doen we nooit vanuit een collectieve stem, maar binnen een gezamenlijke
praktijk van singulariteiten.
Onze eerste interventie vond plaats als
onderdeel van het kunstenparcours Kunst
& Zwalm, in de nazomer van 2021, aan
de rand van het gehucht Korsele in OostVlaanderen. Met een tiental deelnemers,
waaronder kunstenaars, een pedagoog,
een kunsttheoreticus en kunststudenten,
installeerden we onze tenten en namen we
tijdens ons verblijf de dagelijkse taken op,
zoals koken en afwassen, de leef- en vergaderruimte onderhouden, spullen drooghouden wanneer het regent enzovoort.
Geruggensteund door formele en informele gesprekken verkenden deelnemers eigen
wegen die leidden tot artistieke onderzoeken en interventies. Ze namen wisselende
rollen op, waardoor het onderscheid tussen
ondersteunend en creërend (auteurs)werk
vervaagde.

pKp, Kunst en Zwalm, 2021, foto Elien Ronse
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In de weken voorafgaand aan Kunst &
Zwalm belden we aan bij alle bewoners van
Korsele met de vraag of ze een stukje textiel
konden missen. Daar maakten we een bont
lappendeken van, waarop nieuwe, georkestreerde ontmoetingen konden plaatsvinden. De rondgang, van deur tot deur, was
ook een manier om gesprekken aan te gaan
in de buurt en om kennis te nemen van wat
er leeft.
Luisteren speelde een cruciale rol, en het
publiek en de leden van pKp konden zowel
spreker als toehoorder zijn. Dat was ook het
geval tijdens een samenwerking die we hebben opgezet nadat we zagen hoeveel huizen
in de buurt door omheiningen en camera’s
beschermd worden. Met buurtbewoners
en genodigden organiseerden we schrijfbijeenkomsten in het kamp, met als onderwerp de eigen ervaringen met eigendom,
en dan vooral met het verlies ervan. In de
schemerzone waar de dag in de nacht overgaat, vond in een tuin een leesperformance
plaats: autobiografisch geïnspireerde personages werden tot één script verweven;
subalterne beelden van en visies op wonen
en eigendom werden het dorp binnengebracht.
Er werd een waterbidon geleverd in het
kamp, maar die bleek leeg. Buren hielpen
ons uit de nood en we vulden de bak met
hun tuinslang. Ook voor andere materiële
beslommeringen stonden ze ons bij, en op
geregelde tijdstippen bracht de buurvrouw
koffie. We werden, op momenten die we niet
zelf kozen, een luisterend oor voor persoonlijke en emotionele zorgen. De omgeving
waarin we werken is nooit zuiver, maar we
omarmen de kwetsbaarheid die dit teweegbrengt.
Stijn Van Dorpe (1970) is beeldend kunstenaar.
Hij onderzoekt de kunstruimte, die hij tot stand
wil brengen als een plaats van gelijkheid door
de relationele verhoudingen ervan te herzien.
Hij zette korte en langlopende projecten op en
is lid van Piloot.co, een platform dat nadenkt
over de ontwikkeling van Tondelier, een nieuwe
stadswijk in Gent. Met Sarah Késenne stelde
hij in 2021 het boek School of Equals samen
(Grafische Cel LUCA School of Arts, Gent).

Caroline Dumalin
Nagenoeg alles wat ik doe is samenwerken
of gesprekken voeren. Zoals velen combineer ik verschillende dingen op één dag, met
verschillende mensen. Dat leidt onvermijdelijk tot multitasken – en zoals Byung-Chul
Han het zegt, is dat een overlevingstechniek
in de jungle. Daar ben ik me bewust van,
maar het staat, denk ik, betekenisvol werk
niet in de weg.
Ik werk voor Morpho, een residentieplek
en atelierorganisatie in Antwerpen, en dat
is ander werk dan wat ik daarvoor deed: in
een kunstenhuis als curator, natuurlijk ook
in teamverband, vaak maandenlang aan
één solotentoonstelling van één kunstenaar
werken en een catalogus maken. Ik werk
binnen een constellatie van kunstenaars,
en samen proberen we een gemeenschap
vorm te geven. Wij geven kunstenaars niet
zomaar een individuele werkplek: zij vormen
binnen Morpho een collectief dat duurzame
relaties aangaat en trajecten opbouwt. We
gaan op zoek naar de kruisbestuiving tussen
beeldende kunst en praktijken – van tuinieren en koken tot geluidskunst en performance – die minder goed gedijen in traditionele
organisaties, en waaraan een residentieplek
ruimte kan bieden. Onze residenten zijn
geïnteresseerd in de uitwisseling van contacten, ideeën en invloeden. Het heeft geen
zin om op residentie te gaan om in je eentje
in je atelier te produceren. Dan kan je beter
een atelier huren.
Elke kunstenaar in residentie wordt bijvoorbeeld uitgenodigd om een diner te organiseren dat wordt opgevat als een gesamtkunstwerk. Ze worden bijgestaan door kok
en kunstenaar Michelle Woods van Table
Dance, een restaurant waar ook optredens
en performances werden georganiseerd, en
dat sinds de coronacrisis een nomadisch
bestaan leidt. Een van onze residenten dit
voorjaar is Francesca Hawker, wier werk een
combinatie is van performance, slapstick en
stand-upcomedy. Zij koos ervoor om kunstenaars-humoristen die gelijkaardige thema’s verkennen rond de tafel te verzamelen.
Een ander voorbeeld is Kinga Jaczewska: zij
is opgeleid als danser en choreograaf, maar
ze gaat op zoek naar andere manieren om

een andere kijk op en relatie met dit gebied.
Het is aan de toeschouwer om deze handreiking vervolgens aan te gaan en het werk tot
wasdom te brengen.
Rutger Emmelkamp (1975) is beeldend kunstenaar, docent, curator en oprichter van de
collectieve studieplek KNOCKvologan. Hij gaf
leiding aan de afdeling Jewellery aan de Gerrit
Rietveld Academie en initieerde nationale
en internationale groepstentoonstellingen.
Naast het runnen van de residentie richt hij
zich op schilderkunst, cartografie en (pinhole)
fotografie. Miek Zwamborn (1974) is schrijver
en beeldend kunstenaar. Sinds 2016 richt zij
zich op de kustlijn van en het Keltisch regenwoud op het Schotse eiland Mull waar zij de
collectieve studieplek KNOCKvologan heeft
opgericht. Haar essayistische werk en haar
poëzie verschijnen met regelmaat in literaire
tijdschriften. Naast kunstenaarsboeken en
romans publiceerde zij de poëtische veldgids
Wieren (Van Oorschot, 2018) die werd vertaald
naar het Engels, Duits en Italiaans.

Hendrik Folkerts

Francesca Hawker, Please Order at the Bar, Cabaret Voltaire, Zurich, 2021, foto IIDA

dans te tonen en op te voeren, buiten de
black box. Kunstenaars worden aan elkaar
gekoppeld, waardoor ze dingen kunnen
doen die ze alleen nooit zouden verwezenlijken. Dat is de experimentele bestaansreden van een residentie: met elkaar spelen,
mensen samenbrengen, op een semipublieke manier. Dat proces wordt een klein beetje
gecureerd, om verschillende benaderingen
bij elkaar te zetten, maar vaak gaat het er
ook om, heel praktisch, periodes te vinden
waarin kunstenaars beschikbaar zijn om
zich te wijden aan dit samenspel, dat nieuwe perspectieven op hun werk voortbrengt.
We delen gebouwen en een site met Extra
City, en ook dat is een samenwerking. Er
ligt een grote tuin tussen het huis en het
voormalige klooster waarin wij residenties en ateliers aanbieden, en de kerk en de
kapel waarin zij tentoonstellen. En er is De
Refter, onze projectruimte waar de tafelsessies plaatsvinden, die niet als een klassieke
galerij voor residenten werkt, maar die we
ook aanbieden aan collectieven die op hun
beurt host worden. Ik vind het vreemd dat
er niet meer wordt ‘gedeeld’ binnen de kunstenwereld – dat is vaak gewoon inspirerend
en slimmer, als verwante instituten bijvoorbeeld een locatie of een communicatieverantwoordelijke delen.
Ik was, na mijn afstuderen, voor de eerste
keer betaald in dienst bij Micheline Szwajcer
in Antwerpen, en zij zei vaak: ‘Mijn galerie
is mijn school.’ Daar denk ik geregeld aan
terug, omdat het ook geldt voor wat ik nu
doe, en waarom het mij gelukkig maakt:
ik werk haast nooit nog solitair, maar ik
leer voortdurend van anderen, en zij van
elkaar. Ik vind ook niet, wat dat betreft, dat
ik geheel eigen werk verricht. Natuurlijk
werk ik zelf taken of projecten af – ik heb
bijvoorbeeld de artistieke programma’s voor
Morpho geschreven, maar dat doe ik meestal thuis, waar ik de rust vind die nodig is om
al deze inzichten zinvol te verwerken en te
verwoorden.
Caroline Dumalin (1986) is artistiek directeur
van Morpho, een op kunstenaars gerichte
ontwikkelingsorganisatie die residenties opzet
en ateliers aanbiedt in Antwerpen.

van de deelnemers en zorg dragen voor het
collectieve geheugen van deze plek. Alle
projecten die hier ontspruiten, hebben hetzelfde zeelandschap als uitgangspunt. Via
verschillende perspectieven en insteken
ontstaat er door de tijd heen een gelaagd
portret dat uitnodigt tot reflectie, discussie
en transformatie. De werken vullen elkaar
aan doordat elke maker op eigen wijze het
gebied benadert en deze (ervarings-)kennis
openbaar maakt.
Zo deed Eamonn Harnett afgelopen
herfst, tijdens zijn residentie Successional
Horizons, onderzoek naar het traditionele ambacht van visfuiken maken in zowel
Europese als niet-Europese geschiedenissen.
Hij verbond dat met animistische wereldbeelden en nieuwe vormen van animisme
die onze relatie met de natuurlijke wereld
vorm geven. In zijn afsluitende tentoonstelling/lezing stelde hij de praktijk van commoning voor als alternatief voor kapitalistische
percepties; een uitwisseling tussen wilg en
maker, tussen visser en kreeft, tussen erfgoed en heden, tussen vreemd en inheems,
tussen intiem en economisch. Zintuiglijk
theatermaker Sien Vanmaele bestudeerde
de eetbare kustlijn. Ze ontwikkelde een ritueel om de zee te eren en experimenteerde
met zilte fermentaties die zullen leiden tot
ZEEMAAL van de toekomst. En bandleiders/
improvisators/componisten Ig Henneman
en Ab Baars zullen in maart samen met de
lokale dichters Jan Sutch Pickard en Derek
Crook improviseren (altviool, saxofoon, klarinet, shakuhachi en stem) op de klanken
van het landschap: vogelzang, het burlen
van herten, de Keltische taal, wind, water,
wier en gesteente.
Door onze opzet maakt het individuele onderzoek van onze gastmakers vanzelf
deel uit van een gezamenlijk zoeken en verbeelden. Er ontstaat zo een steeds rijker sediment, gevoed door een kring van makers die
waardevolle inzichten en werken genereren.
Omgekeerd is het ook de voedingsbodem die
de deelnemers verrijkt en aanscherpt. De
werken die onze gastmakers achterlaten,
kunnen gezien worden als voorstellen voor

Ik maakte deel uit van het curatorenteam van Documenta 14 (2017), geleid
door Adam Szymczyk. De tentoonstelling
vond plaats op twee verschillende locaties
(in Kassel en Athene), wat ‘migratie’ van
kunstwerken met zich meebracht, en een
focus op learning/unlearning. Het samenstellen en opbouwen van de tentoonstelling
was een betekenisvolle oefening: de samenwerking tussen de curatoren was een cruciale factor in het creëren van een context
waarin de kunstenaars opereerden – zo’n
175 kunstenaars namen deel, waarvan de
meesten nieuw werk maakten. Uiteindelijk
werkten we allemaal aan dezelfde expositie,
die uiteraard de vorm had van een tentoonstelling, maar waar ook een methodologie
van decentralisatie en fragmentatie achter
zat die we allemaal uitdroegen in ons werk
aan de presentatie. Natuurlijk waren er ook
dramatische momenten, met botsingen
en spanningen, die niet altíjd productief
waren. Samenwerken betekent ook luisteren, en niet keer op keer je eigen mening
verkondigen. Niet iedereen kan dat. Maar
frictie en spanning zijn ook nodig om ideeën te laten groeien. Mensen die zeggen dat
samenwerken een soort Kum ba yah is: leuk,
maar het is niet de realiteit; er moet ook
wat loskomen. Het is ondertussen alweer
een aantal jaar geleden, dus je vergeet de
negatieve dingen en het positieve blijft over,
maar ik denk dat er uiteindelijk iets heel
moois gebouwd is, waar iedereen achter
kon staan – wellicht niet in de meest ideale
vorm die ieder individu had gewenst, maar
zonder compromissen kom je er niet.
Als curator ben je ook facilitator. Kunst
werken aankopen voor de vaste collectie van een museum of het cureren van
groepstentoonstellingen geeft je een redelijk grote mate van ‘auteurschap’. Voor
solo-exposities en nieuw werk in opdracht
is het juist goed om een stapje terug te zetten en eerder een gesprekspartner en soms
zelfs researcher voor de kunstenaar te worden. De curator moet dan niet té aanwezig
zijn. Werk in opdracht laten maken, commissioning, is de nauwste vorm van samenwerking die ik met makers heb. In het Art
Institute of Chicago nodigde ik voor de per-

Rutger Emmelkamp &
Miek Zwamborn
Of een werk solistisch of in samenwerking
tot stand komt is niet heel relevant, al zal
het de aard van het werk wel beïnvloeden.
Veel belangrijker is hoe een werk ontvangen en opgenomen wordt door de gemeenschap en zo door kan groeien of juist vereenzaamt. Wij zouden de aandacht daarom
graag willen verschuiven van het auteurschap en de totstandkoming van een werk
naar de levensloop, de inbedding en de vertakkingskracht ervan.
Sinds vijf jaar proberen we hiervoor een
vorm te vinden via KNOCKvologan op het
Schotse eiland Mull: een collectieve experimentele studieplek zonder muren met een
wisselende bezetting van kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, componisten en wetenschappers. Ons werk bestaat uit het gidsen

Eamonn Harnett, visfuik, 2021
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Distance Extended / 1979 –1997
Works and Documents from
Herbert Foundation. Part II
Met werk, documenten en muziek van

Dan Graham
Mike Kelley
Martin Kippenberger
Michelangelo Pistoletto
Dieter Roth
Franz West
Heimo Zobernig

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

Donderdag 7 april
Donderdag 5 mei
Donderdag 2 juni
17:00 – 21:00
rondleiding om 19:00
Zondag 3 april
Zondag 8 mei
Zondag 5 juni
10:00 – 17:00
rondleiding om 11:00 en 15:00
Aanvraag groepsbezoek via
reservation@herbertfoundation.org

Destroy All Monsters Magazine 1976-1979, Primary Information,
New York, 2011, back cover

6

De Witte Raaf – 216 / maart – april 2022

maken, lesgeven, iets maken – het is een collectief proces of het is helemaal niets.
Zachary Formwalt (1979) woont en werkt
in Amsterdam. In 2021 presenteerde hij
soloprojecten in de Akademie der bildenden
Künste Wien (Oostenrijk) en het Museum of
Contemporary Art Busan (Zuid-Korea). Zijn
essays verschenen in onder andere Grey Room,
Open, Kunstlicht en Metropolis M. Daarnaast
doceert hij theorie aan de afdeling Grafisch
Ontwerpen van de Rietveld Academie in
Amsterdam.

Johan Grimonprez

Alexandra Bachzetsis, Escape Act, 2018, courtesy van de kunstenaar

formanceserie Iterations (2019-2020) kunstenaars uit om werk te maken in en voor
het museum. Het Art Institute is een van
de oudste en grootste kunstinstituten ter
wereld, dat niet zo gewend was om op deze
manier te werken. We nodigden de makers
uit om met ons door het gebouw te lopen
en een ruimte te vinden die hen aansprak.
Centraal stond de vraag waar zij mee bezig
waren en wat ze nodig hadden. Zo’n coöperatie met een kunstenaar wordt vervolgens
vervlochten met de samenwerking met
medewerkers van het museum, om intern
een infrastructuur op te zetten om het werk
te hosten – van een vloer die niet te hard is
voor dansers tot het voorbereiden van het
publiek voor een presentatie die buiten de
gebaande paden van een tentoonstellingsbezoek valt.
Commissioning is voor mij een hele rijke
manier om een samenwerking tussen kunstenaar, curator en instituut te benaderen en in gang te zetten. Je eist veel van de
kunstenaar en benadert vooral makers die
openstaan voor dialoog, maar het gaat er
uiteindelijk om hoe je het werk op de beste
manier kunt tonen. Je vertrekt niet vanuit institutionele voorwaarden waarbinnen een werk een plaats krijgt, maar probeert het om te draaien: hoe kunnen wij de
manier van werken binnen een instituut
omvormen zodat de kunstenaar centraal
komt te staan?
Hendrik Folkerts (1984) is Curator of
International Contemporary Art bij Moderna
Museet (Stockholm). Daarvoor was hij
actief als Dittmer Curator of Modern and
Contemporary Art bij het Art Institute of
Chicago, curator van Documenta 14, Curator
of Performance, Film, and Discursive
Programmes bij het Stedelijk Museum
Amsterdam, en coördinator van het Curatorial
Programme van De Appel (Amsterdam).

Zachary Formwalt
In de lente van 2021 werd ik als kunstenaar
uitgenodigd om een gastles te geven aan de
University of Chicago. Die was georganiseerd door drie professoren, verbonden aan
twee universiteiten en een kunstschool, en
de titel luidde: Economic Objects. Capitalism

as Medium. Een paar maanden later stelden
ze voor samen te werken, onder meer aan
een film. Daar ben ik nu mee bezig. Hoewel
ik veel tijd alleen doorbreng terwijl ik de film
maak, staan we in contact via e-mail, delen
we referenties en ideeën over hoe het project vorm kan krijgen, en plannen we in de
komende maanden een aantal gezamenlijke
leessessies. Het is moeilijk om onze agenda’s
op elkaar af te stemmen: twee groepsleden
bevinden zich in Chicago, twee deelnemers
zitten in Europa, en voor de anderen is deze
opdracht momenteel niet hun hoofdbezigheid, dus hebben we niet zo vaak kunnen
overleggen als ik vooraf had gedacht. Maar
het project loopt, en het begint me te lukken om goed te werken binnen dit tijdelijke
kader.
Voor mij functioneert dit soort samenwerking goed omdat het om een kleine
groep gaat (we zijn met z’n vieren) en omdat
het een combinatie is van autonoom werk
en collectieve inzet. We zijn ongeveer halfweg, het is nog niet makkelijk om te voorspellen wat het resultaat zal zijn. Maar dat
vind ik een van de voordelen van werken in
groep: er ligt minder druk op het eindresultaat omdat het proces zelf al gedeeld wordt.
Zelfs als de film uiteindelijk niet voltooid
raakt, dan nog zullen we een jaar lang binnen deze groep hebben samengewerkt. En
wie weet hoe het project later dan toch nog
een vervolg kan krijgen, als we al lang weer
met anderen aan iets anders werken.
Maar als de film er in de herfst komt, dan
zal mijn naam eraan verbonden zijn. We
hadden niet de bedoeling om een collectieve
naam te bedenken voor dat deel van het project, en ik denk ook niet dat zo’n naam een
voorwaarde is voor collectief werk. In mijn
eigen praktijk betekent collectief werken
vooral dat je op andere manieren betrokken raakt in een project waarin ook andere mensen betrokken zijn, zonder dat ik het
nodig vind om mijn eigen auteurschap te
benadrukken. Als kunstenaar en als docent
vind ik het cruciaal om verschillende rollen aan te nemen in verschillende projecten – die van mezelf en van anderen. Ik hou
ervan om alleen iets te maken, maar ik hou
er ook van om iets met anderen te maken.
Er zijn momenten binnen een praktijk die
niet zouden bestaan zonder anderen. Films
maken, essays schrijven, tentoonstellingen

Zachary Formwalt, Wages on Sand, 2020, single-channel video met geluid

Film betekent per definitie een samenwerking, je werkt samen met een team. Voor
mijn toekomstige langspeelfilm, Soundtrack
to a Coup d’État, werk ik bijvoorbeeld samen
met archiviste Judy Aley uit New York. De
film gaat over het koloniale verleden, met
name over wat het Afrikajaar genoemd
werd bij de Verenigde Naties, waar de
Algemene Vergadering in 1960 voor het
eerst wordt bespeeld door de meerderheid
van Afrikaanse landen. Daar ontstaat echt
hoop op verandering vanuit het antikoloniale gedachtengoed, en dat is bedreigend voor veel westerse landen, waaronder België. Het is ook de vergadering waar
Chroesjtsjov persoonlijk aanwezig is en
met zijn schoen op de katheder slaat naar
aanleiding van Kongo, dat was ongezien.
Ook leiders als Nasser en Castro zijn erbij.
Castro wordt uit zijn hotel gezet en verhuist naar een onderkomen in Harlem. In
de vergaderzalen van de VN vindt bewustwording plaats over de dekolonisatie, terwijl op straat de Civil Rights Movement
woedt. Ondertussen worden jazzmuzikanten als Louis Armstrong en Duke Ellington
na bemiddeling van de CIA uitgezonden
als culturele ambassadeurs. Armstrong
komt aan in Katanga wanneer Lumumba
daar vastzit. Ellington reist in 1963 naar
Bagdad en de nacht dat hij er landt, vindt
er een staatsgreep plaats. Er gebeurt ontzettend veel tegelijk, Judy weet daar direct haar
weg in te vinden. Je geeft haar een paar trefwoorden en ze is vertrokken. Het is alsof je
jazz speelt, vanuit samenspel kom je tot de
solo’s en dan keer je weer terug. Judy heb
ik leren kennen bij het maken van Shadow
World. Ze werkte al met Spike Lee, en met
Michael Moore. Bij een documentaire werk
je niet met een script of acteurs, maar met
het archief, dus de functie die zij vervult is
fundamenteel. Bij dial H-I-S-T-O-R-Y heb ik
dat nog zelf gedaan, met een assistent. Toen
zat ik 21 dagen lang in het archief van ABC
News. Je kon nog niet videostreamen. Typte
je de term hijack in als steekwoord, dan had
je duizend documenten!
Het schrijven van een documentaire
gebeurt voor een groot stuk, bij mij althans,
in de montage. Daar heb je een klankbord
nodig, en dat is de editor. Daar zit ik dan dag
in dag uit mee samen, en dan ook nog met
iemand voor de postproductie. Heel belangrijk is de samenwerking met de muzikant, en
ook de sounddesigner. Ik noem hier Ranko
Pauković, die met zijn klanken echt een hele
eigen ruimte schept. En dan is er nog de producer, voor de toekomstige film is dat weer
Daan Millius: het is superbelangrijk dat je op
een goede manier aan centen komt.
Aan zo’n film is al samenwerking of dialoog voorafgegaan. Je staat als regisseur
op de schouders van een heel pak ande-

re makers en schrijvers. Ludo De Witte bijvoorbeeld, of In Koli Jean Bofane, en zeker
ook Andrée Blouin die alledrie een narratieve stem in de film vertolken. Blouin was de
rechterhand van Patrice Lumumba, en via
haar dochter mogen we haar super-8-filmmateriaal verwerken. Ze zette een vrouwenbeweging op in Oost-Congo, hoewel vrouwen geen stemrecht hadden.
Op de credits van mijn films verschijnt
altijd: ‘Johan Grimonprez in samenwerking
met...’. Er staat heel veel ander talent naast
het mijne. Als regisseur ben je een dirigent
of een bandleider, en door het samenspel
krijgt je eigen inzet meer reliëf. Wat niet
hoeft te betekenen dat het allemaal vlotjes
verloopt. Je kan elkaar in de haren vliegen,
maar dat kan ook een kruisbestuiving betekenen.
Ik ben ervan overtuigd dat subjectiviteit altijd relationeel is; dat je pas betekenis krijgt als individu door in een gemeenschap te stappen. Het kunstenaarsgenie is
echt achterhaald. Net als het ‘cogito ergo
sum’. Neen, het moet zijn: we dialogeren,
daarom bestaan we. Ik geef regelmatig een
workshop over gemeengoed, de commons.
En net als Negri en Hardt spreek ik dan over
het bewustzijn van gemeengoed, dat als een
taal fungeert – je deelt ze, je gebruikt ze om
je uit te drukken, zonder die taal zou je je
niet kunnen uitdrukken. Dat betekent dus
niet dat het ik niet bestaat, of dat subjectiviteit niet bestaat. Gemeengoed is géén communisme, waar het collectief immers ten
koste gaat van het subject. Bij de commons
krijgt het individu pas betekenis in relatie
tot de gemeenschap. De groeiende aandacht
voor collectieven kan ik alleen maar toejuichen. Zeker in een tijd waarin de politiek is
ingenomen door lobbybedrijven, een corporate coup d’état, zoals in Shadow World en ook
in Blue Orchids te zien viel. Een tijd waarin
social distancing een pluspunt leek te worden.
Johan Grimonprez (1962) is filmmaker,
onder meer van dial H-I-S-T-O-R-Y (1997,
met Don DeLillo), Double Take (2009, met
Tom McCarthy) en Shadow World (2016, met
Andrew Feinstein). Als curator had hij projecten in onder andere het MoMA (New York) en
de Pinakothek der Moderne (München). Bij
zijn films maakte hij ook publicaties als Inflight
(Hatje Cantz, 2000) en Looking for Alfred (Hatje
Cantz, 2007). Hij was gastdocent aan universiteiten en onderzoekscentra. Momenteel heeft
hij een onderzoeksbeurs aan HOGENT/KASK.

Johan Hartle
De geschiedenis kent heroïsche en niet-heroïsche vormen van eenzaamheid. Monniken,
intellectuelen, gedetineerde revolutionairen en kunstenaars zonderden zich – vrijwillig of onder dwang – af om toegang te
krijgen tot iets dat in de banaliteit van de
dagelijkse praktijk ongrijpbaar bleek te zijn.
Ze trokken zich terug op zolderkamertjes, in
kloosters, studio’s, of in de woestijn; ze fietsten de gracht in of verdwenen op een klein
bootje in de oceaan. Op zoek naar iets dat
er (nog) niet was. Het solisme bleef indirect
– allegorisch – verbonden aan het streven
naar iets universeels, als een dialectiek van
de eenzaamheid.
Toen ik zelf een paar decennia geleden
geïnteresseerd raakte in kunst, filosofie en
politiek, raakte ik sterk onder de indruk van
dergelijke heroïsche houdingen. Tijdens

Johan Grimonprez, Blue Orchids, 2017. Holland House Library, 1940, Londen, Courtesy of Historic England
Archive © Fox Photos
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Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970, © The Estate of Bas Jan Ader, Mary Sue Ader Andersen

mijn studie filosofie (twee decennia voor ik
zelf vitiligo kreeg) schreef ik een stuk over
de huidziektes en andere lichamelijke of
psychologische kwalen van verschillende
revolutionairen: Jean-Paul Marat had een
huidaandoening (David beeldde de vermoorde martelaar af in bad, waar hij vaak
in moest zitten als remedie tegen de jeuk),
Trotski leed aan astma, Hölderlin werd
krankzinnig en schreef pagina’s vol met
gebrabbel. Het is alsof de strijd die deze figuren voerden en de pogingen die ze deden om
hun eigen weg te gaan, zich symptomatisch
uitten in een fysieke agressie jegens zichzelf.
In mijn huidige functie, als rector van een
kunstacademie, word ik soms gedwongen
om een traditie van Alleingang te spiegelen
– om afstand te bewaren. Hoe sympathiek
mijn collega’s en hun individuele belangen
ook zijn, om het geheel van een instelling te
vertegenwoordigen is het niet altijd mogelijk om gezellig mee te doen.
Niet-heroïsche vormen van individualiteit, eenzaamheid of isolatie zijn vrij van een
dergelijke dialectiek en verwijzen naar niets
dan zichzelf. Dat is de banaliteit van eenzaamheid onder kapitalistische voorwaarden: waar atomisering de noodzakelijke
verschijning van een antagonistische maatschappij is, blijft eenzaamheid puur tautologisch. In die zin zijn narcisme, zelf-optimalisering en zelfpromotie postheroïsche
herhalingen. De breuk tussen modernistische en postmodernistische vormen van
individualiteit ligt precies in dit onderscheid.
Maar wie kan zich er ooit van vrijwaren om
een betere positionering in de sociale ruimte
na te streven?
Binnen een systeem waarin het streven
naar zelfbehoud samenvalt met sociale fragmentatie, bevat collectiviteit een belofte van
kritiek. De schijn van een kritische houding
is verbonden aan het idee dat de individuele
kunstenaar of de individuele toeschouwer
wordt opgeheven in grotere sociale vormen
en dat antagonismen overstegen kunnen
worden. Daarin zit het idee – de droom –
vervat dat een andere maatschappij, andere
levensvormen, via de kunst tastbaar zouden
kunnen worden. Maar de vormen van (zelf)
valorisatie die in de kunst aan het werk zijn
en de geschiedenis van de moderne kunst
wezenlijk constitueren – de positionering
van een relevante artistieke houding op de
kunstmarkt en de verzameling van cultureel kapitaal – worden door een dergelijke
kritiek niet aangeraakt.
Collectiviteit binnen de kunst is in die zin
enkel een imaginaire oplossing van reële
conflicten (ideologie). Voor zover dit tegelijk verwijst naar de wezenlijke onmogelijkheid van collectiviteit onder de huidige
omstandigheden, is een dergelijke ideologie
eveneens heroïsch. Want blijven er binnen
een niet-cynische vorm van collectiviteit
niet ook altijd momenten van eenzaamheid
aanwezig (rouw, melancholie, het bewustzijn van iets dat niet – nog niet of niet meer
– grijpbaar is)? Het wordt echter cynisch
als het enkel gaat om een bevestiging van
bestaande milieus en binnen kliekjes van
‘insiders’ tot uiting komt. Deze dunne lijn
tussen cynische en niet-cynische collectieve
praktijken in het hedendaagse kunstveld is
volgens mij cruciaal, en wordt uiteindelijk
ook gedefinieerd door een dialectiek tussen
individualiteit en collectiviteit. Het vermogen om deze van elkaar te onderscheiden,

en dus ook de mogelijkheid te behouden
van heroïsche eenzaamheid (Enzo Traverso
noemt het ‘linkse melancholie’), blijft volgens mij ook vandaag nog een voorwaarde
voor (kunst)kritiek.
Johan Hartle (1976) is rector van de Akademie
der bildenden Künste Wien en adjunct
professor filosofie en kunsttheorie aan de
China Academy of Art (CAA) in Hangzhou.
Hij publiceerde onder meer The ‘Aging’ of
Adorno’s Aesthetic Theory. Fifty Years Later
(Mimesis International, 2021) en Aesthetic
Marx (Bloomsbury, 2017) (beide met Samir
Gandesha).

Raquel van Haver
Je kunt als schilder in je eentje schilderen
en je werk verkopen op een lokale markt of
in een galerie, maar je kunt ook een bedrijf
runnen, met een studio manager, personal
assistant, pr-manager, iemand die kan helpen (op)bouwen of de onderlagen schildert.
Je brengt allerlei vaardigheden bij elkaar,
onder een naam, als collectief of beweging.
Kijk naar Igshaan Adams uit Zuid-Afrika,
bijvoorbeeld.
Bij grotere namen of producties kan het
individuele verdwijnen en neemt het collectief de overhand. Wat als alles door assistenten is gemaakt, of geheel is uitbesteed? De
kunstenaar is dan eerder een brand of movement geworden. Je kunt je afvragen of het
erg is om de kunstenaar als merk te zien en
om het creatieve proces niet meer op de eerste plaats te zetten, maar te kijken naar het
gemeenschappelijke doel, het eindresultaat.
Moet het verhaal een gemeenschap meeslepen en dragen, moet het werk voor educatie
dienen, of moet het de droom verkopen dat
het van bij een eenzame kunstenaar komt?
Kunst gaat er ook over om een ‘idee’,
het grotere plaatje, te verkopen. Kudzanai
Chiurai uit Zimbabwe werkt bijvoorbeeld
onder eigen naam met verschillende kunstenaars en makers, die hij bij wijze van
spreken schoolt. Zo houdt hij zijn collectief bij elkaar. Ibrahim Mahama uit Ghana,
met wie ik samenwerk, creëert een inter-

Sébastien Hendrickx, The Good Life, 2021, foto Brontë Van den Broeck

nationaal ecosysteem om het project
Red Clay Silo en het Savannah Centre for
Contemporary Art in Tamale te realiseren:
hij draagt niet alleen zijn eigen instituut,
maar ook zijn eigen markt, waarin teruggeven aan de lokale community een grote
rol speelt. De ‘waarde’ die binnenkomt, gaat
weer terug naar het project, naar educatie;
het wordt ingezet om de ‘markt’ in eigen
handen te houden, om te archiveren en
kennis over te dragen en een verandering in
gang te zetten.
Collectieven kunnen zelf naar beurzen
gaan, zonder galeries. Naatal is een agentschap dat Zuid-Afrikaanse kunst op een
nieuwe manier op beurzen presenteert. De
vraag naar galeries die door lokale markten worden gestuurd, wordt steeds groter.
Collectieven zijn sterker: je kunt gezamenlijk funding ophalen voor projecten (en dan
delen). Wat je ziet bij collectieven die met
NFT’s, non-fungible tokens, werken – zoals
Frerara, dat ik samen met Frederick Calmes
en Raul Balai heb opgericht – is dat waar je
bent niet zo belangrijk meer is. Het belang
van NFT’s, ook al zijn ze niet zonder problemen, is dat de kunstenaar centraal komt te
staan, dat de eigenaar belangrijk wordt, en
dat het een open markt is.
Veel collectieven halen hun voordeel
uit een fluïde werkwijze. Je kunt een studio delen, maar ook kennis bij elkaar brengen. Denae Howard doet dat met Culture
Push in New York: een instituut zonder
vaste plek, met een nomadisch bestaan.
Het wordt erkend als een collectief dat buiten de lijntjes van het systeem kan groeien.
Visuele statements – ik denk bijvoorbeeld
aan het werk van de Zuid-Afrikaanse activist en fotograaf Zanele Muholi – kunnen
hele community’s meedragen op hun tocht
naar verandering, vanuit een emotie of een
kracht, door een boodschap uit te dragen en
door het delen van kennis.
Wat je feitelijk als kunstenaar wilt, is je
eigen ecosysteem vormen: je wilt alles binnen bereik houden. Een collectieve vorm
zorgt ervoor dat je nog meer bereik hebt om
een verhaal te vertellen. Je hebt verschillende facetten van het kunstenaarschap nodig
om dat voor elkaar te krijgen.

Raquel van Haver, Dionysus, 2017, privécollectie

Raquel van Haver (1989) werd geboren in
Bogota, Colombia, en woont en werkt in
Amsterdam. In 2012 studeerde ze af aan de
Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht). Ze
staat bekend om haar rauwe, narratieve en
figuratieve schilderstijl en haar werken op
groot formaat. Haar werk is bekroond met de
Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst, ze had
een solo-expositie in het Stedelijk Museum
Amsterdam (Spirits of the Soil, 2019) en stelde
over de hele wereld tentoon, van Londen tot
Miami.

Sébastien Hendrickx
De vraag die je als dramaturg het vaakst
krijgt voorgeschoteld: ‘Wat is een dramaturg?’ In het Frans gaat het om een schrijver van toneelstukken. Mijn praktijk situeert zich eerder in de Duitse traditie. Een
dramaturg helpt daar, vanuit een brede
kennis van het theaterrepertoire, een regisseur om stukken te kiezen, te bewerken en
te ensceneren. De postdramatische golf,
die in de jaren tachtig en negentig op dreef
kwam en in Vlaanderen een van de dominante krachten werd, heeft dat werk ingrijpend veranderd. Het repertoire, de dramatische ontwikkeling en soms zelfs de taal in
het algemeen, verloren hun centrale rol.
Andere media, performativiteit, beweging,
licht, muziek, geluid, scenografie en video
kwamen op meer gelijke voet te staan met
tekst. Sindsdien moeten dramaturgen binnen elk creatieproces hun praktijk min of
meer heruitvinden. Ook de kennis waarover ze dienen te beschikken, staat niet vast.
Geen wonder dat we soms als vage alchemisten worden gewantrouwd! Toch vind
ik mijn werk behoorlijk concreet. In grote
lijnen gaat het om drie grote opdrachten:
voorbereidend artistiek onderzoek voeren
en begeleiden, feedback geven op een voorstelling in ontwikkeling, en ten slotte het
publieke leven van een stuk ondersteunen
met programmateksten en nagesprekken.
Méér dan het gros van de kunsten en de
literatuur zijn de podiumkunsten het product van creatieve samenwerking. Spelers,
dansers, scenografen, componisten, lichten kostuumontwerpers zijn zelden zomaar
de uitvoerders van een blauwdruk die geïsoleerd opdoemt in de geest van een regisseur,
theatermaker of choreograaf. Vaker zijn zij
medemakers, medeauteurs. Of een artistiek
team eerder horizontaal of verticaal werkt,
een voorstelling ontstaat op het kruispunt
van transindividuele verbeeldingen. De
positie van een dramaturg is particulier:
hij of zij staat met één voet in en één voet
buiten het creatieproces. Afhankelijk van
het project bevind ik me meer aan de kant
van de maker of van het publiek. Net als
heel wat collega’s-dramaturgen ontwikkelde ik gaandeweg een complexe verhouding
tot auteurschap: onvermijdelijk brengen we
steeds eigen speculaties over een voorstelling mee, terwijl we ons vanuit een dienende rol moeten inleven in de verbeelding van
de auteur(s) waarmee of waarvoor we werken. Wat ik soms moeilijk vind, is ook wat
me onafgebroken blijft boeien: dramaturgie
als een oefening in esthetische empathie.
Terwijl ik me de afgelopen jaren met veel
hartstocht kon verplaatsen in de uiteenlopende poëtica’s van onder meer Benjamin
Verdonck, Thomas Bellinck, Luanda Casella
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en Alexander Vantournhout, groeide het
verlangen naar eigen auteurschap. De weg
naar de première van mijn debuutvoorstelling The Good Life (2021), een soloperformance rond het goede leven in tijden van
ecologische catastrofe, was lang en hobbelig. Ik had geleerd om me te verplaatsen in
het werk van anderen; hoe kon ik me verplaatsen in mijn ‘eigen werk’? Welk soort
podiumkunst wilde ik maken? Nu ik aan
de andere kant stond, eindelijk met twee
voeten in het creatieproces, merkte ik pas
goed hoezeer je stem zich ontwikkelt onder
invloed van (en in confrontatie met) vele
andere verwante stemmen. Zonder de verbeeldingen van lichtontwerper Michaël
Janssens, componist Jürgen De Blonde, spelcoach Lucius Romeo-Fromm en dramaturg Kristof van Baarle was er geen ‘eigen’
debuut geweest – geen solide basis voor toekomstig ‘eigen’ werk.
Sébastien Hendrickx (1983) is podiumkunstenaar, dramaturg en kunstcriticus. Hij maakt
deel uit van de redactie van Etcetera en geeft
les aan KASK/School of Arts in Gent. Na zijn
debuut The Good Life werkt hij aan Moddertong,
rond moeder, taal en aarde. Als activist is hij
verbonden aan Extinction Rebellion en Het
Burgerparlement.

B-ILD, Warot, Herent, 2020, foto Jeroen Verrecht

Kelly Hendriks
Ik ben zelfstandig architect geworden, niet
zozeer omdat ik eigen projecten wou realiseren, maar omdat ik op zoek wou gaan
naar een ander proces om architectuur te
maken. Dat leek me boeiender, en het was
de drijfveer om een bureau te beginnen
in 2009, samen met Bruno Despierre. Ik
heb voor Christian Kieckens gewerkt, voor
51N4E, en ook een korte periode bij OMA in
New York. Dat waren verschillende ervaringen en uiteenlopende vormen van samenwerken. Met B-ILD wil ik auteur proberen
zijn van een proces, eerder dan van een
architectonisch object als eindresultaat. Die
klassiekere vorm van auteurschap kan en
wil ik niet claimen.
Dat werd mij al duidelijk tijdens mijn
opleiding aan Sint-Lucas in Gent, waar ik de
opvattingen te eng vond, te veel op individueel auteurschap gericht. Ik heb daarom ook
elders gestudeerd: in Barcelona, in Tokio,
in Fukuoka, maar ook aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Ik wou zoveel mogelijk leren kennen, en die jaren beschouw ik
als een solotraject waarin ik me bewust ben
geworden van de complexiteit van architectuur en van het belang van het proces. Een
gebouw is meer dan een pennentrek of een
schets. Ik ontwerp bijna nooit – ik ben de
hele tijd bezig met het garanderen en optimaliseren van een proces.
Het zijn de medewerkers van B-ILD die
het werk doen. Bruno is de office manager,
en ik superviseer alle projecten. Dat is een
betere structuur dan in de beginjaren, toen
we allebei een identieke rol probeerden op
te nemen, en er soms onduidelijkheid en
verwarring ontstond, ook bij onze werknemers. Er is een persoonlijke visie op ontwerp
en architectuur, maar dat gedeelte van een
project wordt beperkt gehouden. Er moet
voldoende tijd en ruimte overblijven om
anderen bij de totstandkoming te betrekken, zoals de bouwheer, de gebruikers, de
ingenieurs en de onderaannemers, maar
ook de architecten waarmee we samenwerken. De financiële haalbaarheid staat
voorop, maar mag kwaliteit niet belemmeren. Daarom zijn er regels. We maken
geen details, en we beperken ons tot basisaansluitingen. Per project introduceren we
niet meer dan één nieuw materiaal of één
bouwtechniek waar we nog niet eerder mee
gewerkt hebben. Er ontstaat dan voldoende tijd om dat nieuwe aspect uitgebreid te
onderzoeken. Rationaliteit, helderheid, economische aspecten en vormen van symmetrie staan voorop, gewoon om zeker te zijn
dat het gebouw te realiseren valt, ook zonder dat je een beroep moet doen op virtu
oos vakmanschap. Dat is de realiteit waarbinnen ik wil werken, en de medewerkers
weten dat. Het is daarom ook, denk ik, dat
het werk coherent en herkenbaar blijft.
Door voortdurend met zoveel mensen
samen te werken en te overleggen, heb ik
soms het gevoel te weinig met mezelf bezig
te zijn – met mijn eigen vorming en ontwikkeling. Daarom ga ik toch op zoek naar
manieren om buiten het bureau te stappen.
Ik heb recent besloten om op vrijdag les te

Emke Idema, RULE, 2014, foto Thomas Lenden

geven aan de UHasselt. Door studenten
basisbeginselen bij te proberen brengen, ga
je je automatisch veel kritischer opstellen –
je vertelt niet zomaar wat aan je studenten.
Onderwijs is dus een manier om scherp te
blijven, door één dag per week persoonlijk
en alleen bezig te zijn.
Kelly Hendriks (1981) is architect en stedenbouwkundige. Ze leidt het Brusselse bureau
B-ILD, dat in 2019 werd onderscheiden met
de prijs Jo Crepain in de categorie ‘Beloftevol
Architectuurbureau’. De voorbije jaren realiseerde B-ILD onder meer een multifunctioneel gebouw voor de gemeente Herent, een
schoolgebouw in Tienen, een skatepark in
Blankenberge en een huis voor twaalf kinderen
in Linter voor de vzw Levenslust.

Bas van den Hurk &
Jochem van Laarhoven
‘Decisive here is the idea of an inessential commonality, a solidarity that in no
way concerns an essence,’ schrijft Giorgio
Agamben in La comunità che viene, vertaald
door Michael Hardt. ‘Taking-place, the
communication of singularities in the attri-

bute of extension, does not unite them in
essence, but scatters them in existence.’ De
openingszin van het boek uit 1990 luidt:
‘The coming being is whatever being.’ Dat
duidt niet op willekeur (‘being, it does not
matter which’), maar op precies het tegenovergestelde: ‘being such that it always
matters’. Agamben ageert tegen een vastomlijnd denken over identiteit en reflecteert
op een gemeenschap die voorbijgaat aan
elke definitie van zichzelf.
In ‘The Artist as Producer in Times of
Crisis’ uit 2004 introduceert Okwui Enwezor
het begrip van een een networked collective:
een ‘flexibel, niet-permanent samenwerkingsverband, waarin de voorkeur uitgaat
naar samenwerkingen op projectbasis’.
Conventionelere vormen van collectiviteit
hebben volgens Enwezor een ‘gestructureerde modus vivendi, gebaseerd op permanente en vastomlijnde groepen makers gedurende een langere periode. Het auteurschap
van dergelijke collectieven representeert de
uitingen van de groep als geheel in plaats
van die van de individuele kunstenaar.’ Ons
collectief, Networked Collective, verwijst in
naam en praktijk naar Enwezors begrip van
samenwerken als een plooibare configuratie,
wat voor ons onder andere tot uiting komt
in kruisbestuivingen tussen verschillende

Networked collective, It is part XXVIII Nai Patta Officiel or: Lust for Life, videostill, 2022

kunstvormen en media. Maar ook in bredere zin benaderen we de notie van artistieke
collectiviteit door, in de methode en vorm
van het werk dat we maken, steeds ernaar te
streven om vaste omlijningen te doorbreken
en te bevragen – om een openheid te creëren
waarin whatever wordt omarmt.
Networked Collective bestaat uit een wisselende groep van ongeveer dertig kunstenaars, theatermakers, acteurs, performers,
theoretici en studenten die samen residenties
doen en tentoonstellingen, voorstellingen en
publicaties maken. Collectief onderzoeken
we het spanningsveld tussen het sociale proces van samenwerken en samenleven enerzijds, en de formele autonome kwaliteiten
van het werk dat daaruit voortkomt anderzijds. Onze praktijk is steeds een voorstel over
deze wisselwerking. Een kenmerkend onderdeel van ons werk zijn layer-sessions, gebaseerd op het simpele principe van de overdub.
Iemand improviseert een liveperformance,
een set of een run. Dat kan met een klassiek
instrument, maar ook met de eigen stem,
een schilderskwast, een ui of de vloer. Er
wordt een podium gecreëerd, waarin anderen de performance vastleggen, met camera,
geluid en licht. Er ontstaat groepsconcentratie. In een volgende opname voegt iemand
een nieuwe laag toe, speelt er overheen.
Camera’s, kostuums, instrumenten en opnameapparatuur: alle media, attributen en
rollen rouleren. Dat resulteert in videoclips
waarin alle participanten met elkaar samen
spelen of samen iets maken door verschillende tijds- en geluidslagen heen.
Dit principe nodigt zowel uit om het ritme
en tempo te volgen als om ertegenin te gaan.
Het niet-dogmatische, onbepaalde samenspel waarin je plezier hebt, is voor ons whatever being. Het is radicaal open, alles kan
gebeuren en alles is extreem belangrijk. Je
luistert naar elkaar, je voegt iets toe, je bent
stil, aanwezig, je gaat mee of vormt de dissonant, je bent on stage, off stage.
De pluriformiteit van de layer-sessions
zorgt ervoor dat ze op verschillende manieren begrepen kunnen worden. Het resultaat kan functioneren als een opzichzelfstaand kunstwerk, maar ook als soundtrack
voor een ander videofragment. Autonomie
en toepassing wisselen elkaar af en dagen
elkaar uit. Is het een jamsessie? Is het
muziek? Is het een soundtrack? Is het collectief? Is het individueel? Zoals Anna
Lowenhaupt Tsing schrijft: ‘Telkens weer
word ik daarbij geconfronteerd met patchiness, met dat mozaïek van open assemblages van verstrengelde levensvormen die elk
op hun beurt weer leiden naar een mozaïek van ritmes in de tijd en krommingen in
de ruimte. Mijn stelling is dat we pas zullen
opmerken in wat voor toestand onze wereld
verkeert, als we erkennen dat de gehele aardbol zich in een staat van precariteit bevindt.’
Bas van den Hurk (1965) en Jochem van
Laarhoven (1988) werken sinds vier jaar aan
een onderzoek naar de verhouding tussen
beeldende kunst en theater, vaak in collectieve
vorm. Deze tekst kwam mede tot stand aan de
hand van gesprekken met kunstenaars/acteurs
die onderdeel zijn van Networked Collective:
Samieh Shahcheraghi, Marijn van Kreij, Lotte
Driessen, Felix Kindermann, Chrys Amaya
Michailidis en Reinout Scholten van Aschat.

Emke Idema
‘Pas als je aan het baren bent of aan
het sterven heb je een excuus om niet te
komen opdagen!’ Dat riep de docent tijdens mijn eerste les op de toneelacademie
in Maastricht, terwijl iedereen er gewoon
was. Tijdens de opleiding werd ons geweten
gebrandmerkt met een ethiek van samenwerken: je bent verantwoordelijk voor
elkaar, je mag de ander nooit laten zitten.
Theater ontstaat telkens opnieuw, tijdens
maken, repeteren, testen en uitvoeren, door
bereidwillige samenkomst en openheid voor
elkaar. Als het aan die toneelacademiedocent lag, zelfs tegen elke prijs.
Je zou kunnen zeggen dat theater een
mini-samenleving is. Je hebt elkaar nodig
om te kunnen functioneren: een speler, een
regisseur, een ruimte, licht, een publiek,
iemand die een publiek wijst op het bestaan
van het kunstwerk, en hoe meer je investeert in de relaties, des te beter je gezamenlijk bestaat, althans, dat is de premisse. Dat
maakt de praktijk van theater maken en de
kunstwerken die daaruit voortkomen uitermate geschikt voor het oefenen van allerlei
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sociale en politieke relaties. We zijn namelijk al bereidwillig samen, en hoe vaak is dat
nou eigenlijk het geval?
Hoe vind je balans tussen eigenbelang
en het belang van het geheel? Hoe pleeg je
doeltreffend verzet tegen de (regel)systemen
waar je in leeft? Hoe bouw je samen het best
een nieuwe orde op? Rond die vragen maakte ik de laatste jaren, met anderen, een serie
spellen die hun uiteindelijke vorm pas vinden als een publiek ze speelt – zonder elkaar
zijn we niets.
Als de ruimte van het theater op deze
manier een samenleving blijkt te zijn, zowel
binnen de voorstelling als binnen het maaken productieproces, dan schept dat morele
verplichtingen: dezelfde verplichtingen die
er in een samenleving bestaan. We moeten
zo inclusief mogelijk zijn, zo collectief mogelijk samenwerken, ons maakproces moet
ons ideale politieke systeem representeren,
onze voorstelling trouwens ook, we moeten
altijd naar iedereen luisteren, onze vormen
en ideeën mogen niemand uitsluiten…
En zie, daar heeft Martine het overgenomen. Martine is mijn kunstenaarssuperego, en ze kan verschrikkelijk dwingend zijn.
Ik heb het regelmatig met haar aan de stok.
Ik voel me schuldig als ik de stroperigheid
van het samen beslissingen maken beu ben,
als ik gefrustreerd raak wanneer iemand
anders geen geduld heeft met mijn gestotter,
of andersom, als ik me terug wil trekken om
ongestoord te fantaseren. Ik voel me schuldig als ik liever iets alleen doe. Ben ik een ontaarde theatermaker omdat ik de momenten
van werkelijk inzicht in mijn eentje beleef?
Dat de ideeën die mijn meest hartstochtelijke maakdrift genereren meestal niet te plaatsen zijn voor mijn partners?
De stem van mijn intuïtie is zacht en
klinkt telkens anders. Ze laat tijdens samenkomsten met anderen wel weten wat ze niet
goed vindt, maar om te horen waar ze zelf
heen wil moet ik alleen zijn. En zodra ik
alleen ben, overschreeuwt mijn superego
haar. Hoewel de vorm van mijn werk mijn
moraal representeert, Martine to the max,
mis ik soms de warmte en de schijnbare
gekte van mijn intuïtie. Ik wil dat ze beter
samenwerken. In een kunstenaarspraktijk
in topconditie worden ze allebei gehoord.
Emke Idema (1980) studeerde Nederlands
in Groningen, rondde de toneelacademie in
Maastricht af en volgde de Master of Theatre
bij DasArts in Amsterdam. Vanuit haar achtergrond als theatermaker doet ze artistiek
onderzoek naar groepscultuur, relaties tussen
individu en systeem, en de menselijke blik op
de niet-menselijke omgeving. Ze maakte onder
andere de theatrale spellen STRANGER, RULE
en FOREST. In de eerste coronalockdown
stelde ze het Omhelzingspakket samen: negen
audio-aanraakverhalen die je aan iemand kunt
schenken.

Saskia Noor van Imhoff
Het is voor mij een ingewikkeld begrip: de
individuele kunstenaar. Dat is bijna een
onmogelijke gedachte. Om echt alleen te
werken zou je je moeten afsluiten van werkelijk alles en iedereen. Zo zie ik bijvoorbeeld
informatie, ontmoetingen, lezen en zelfs kijken (op verschillende niveaus) als een vorm
van samenwerking. Het is daarom al een
onmogelijk idee om te denken dat alles vanuit mijzelf is ontstaan. Je gaat een relatie
aan met de dingen die je meemaakt, leest,
ziet of bespreekt. Ik werk met verschillende
mensen, materialen, verhalen en planten
om me heen. Waar ik elke keer opnieuw een
verhouding mee aanga, een samenwerking.
Toch zit er uiteindelijk ook een individuele
vertaalslag van mij in het werk. Ik ben altijd
de laatste schakel in het proces en neem een
besluit. Misschien spreek je van individualiteit op het moment dat je het kadert; hoe
je iets ziet, op welke manier je het opneemt
in je lichaam, hoe je iets interpreteert of op
welke manier je de informatie opslaat. Dat
wordt gedaan door één individueel brein.
Dit heeft te maken met de verhouding die je
hebt tot jezelf, het onderscheid tussen wat je
van jezelf acht en wat van de ander. Waar
ligt deze grens? Daarom spreek ik heel vaak
over ‘we’. Mensen vragen dan steeds: maar
wie is toch dat ‘we’?
Mijn eigennaam wordt verbonden aan
en staat onder een kunstwerk, maar ik blijf
het gek vinden dat die eraan verbonden is
en blijft. Het voelt heel abstract. Mijn naam
onder een kunstwerk of mijn naam op mijn

ren. Het zal wel zo zijn dat het invallende
zonlicht en de avondmaaltijd van de soldaten invloed hebben gehad op het verloop
en de uitkomst van de Slag bij de Milvische
Brug in Rome op 28 oktober 312. Toch is
keizer Constantijn fundamenteel aansprakelijk voor alle consequenties van die veldslag. Een geschiedenis zonder eigennamen
is nauwelijks overdraagbaar; altijd weer is
de idiosyncratische auteur vereist, als een
individu dat het verschil heeft gemaakt.
De formalistische kunstgeschiedenis à la
Heinrich Wölfflin is enerzijds niets anders
dan een geschiedenis zonder namen – een
geschiedenis van generieke visuele tendensen – maar anderzijds zocht Wölfflin altijd
naar de persoonlijke gestes die het spel van
de kunst hebben veranderd.
Het nadeel van collectieven is dat ze tot
al te organische processen leiden: iedereen
gaat te snel akkoord met iedereen, net om te
garanderen dat er van een collectief sprake
kan zijn. En toch ontsnapt er soms een stem
die het verschil maakt, en auteurschap
opeist. Daarom: zoek altijd, in de gemoedelijke sensus communis van het collectief,
naar de dissensus die het verschil in het denken maakt. Terug naar het auteurschap!
Saskia Noor van Imhoff, Cross Section (natural), Four floating patches, secondary shoots, Grimm Gallery,
Amsterdam, 2020

paspoort – dat voelt totaal anders aan, ook
al is die naam precies hetzelfde geschreven. Toen ik van de academie kwam, had ik
nog niet het idee dat mijn naam ‘iets’ zou
gaan betekenen – zou gaan staan voor een
bepaald ‘individueel’ oeuvre. Het is onmogelijk te zeggen of ik achteraf gezien voor
een collectieve benaming of een ander
woord had moeten kiezen. Ik kan alleen
zeggen dat er al vanaf mijn afstudeerwerk
een thema, of beter gezegd een manier van
kijken is geweest: hoe (of hoe niet) ik een
grens tussen mij en het andere of de ander
aanbreng, en hoe je verder kunt kijken dan
de aangeboden kaders. Zo is het ook met kijken naar zoiets als de naam van een kunstenaar. Als je verder kijkt, is er altijd samenwerking, en is het maar de vraag wat de
individuele kunstenaarsnaam betekent. Ik
heb wel eens geprobeerd om alle mensen
die betrokken waren bij de totstandkoming
van een werk in de credits op te nemen; dat
is oneindig. Hoe compleet je ook probeert te
zijn, er zijn altijd onderdelen en schakels die
worden vergeten of gemist.
Sinds de laatste maanden werk ik samen
met (mijn partner) Arnout Meijer in en
rondom een oude stolpboerderij uit 1873,
achter de dijk van het IJsselmeer. We werken aan de gebouwen en in het landschap
op een manier die we beiden toepassen in
onze individuele praktijk. Ik vroeg me bijvoorbeeld bij bestaande museumcollecties
af waarom iets wordt bewaard of achterhouden of weggegooid. En Arnout probeert
altijd te werken met de materialen en elementen die er al zijn. Het is een plek die mijn
eigen werk verrijkt, maar er ontstaat ook
een nieuwe gezamenlijke manier van werken. Misschien word ik, naast mijn eigen
naam, toch ook nog een echt collectief.
Met dank aan een gesprek dat ik ooit voerde met
Melvin Moti in de Ateliers, en aan Arnout Meijer.
Saskia Noor van Imhoff (1982) studeerde aan
de Gerrit Rietveld Academie en ontwikkelde
haar werk vervolgens bij de Ateliers en in
Künstlerhaus Bethanien (Berlijn). Ze stelde onder
meer tentoon in De Appel, Stedelijk Museum
Amsterdam, het Arnulf Rainer Museum (Baden,
Oostenrijk) en het Centre Georges Pompidou in
Parijs. In 2017 was ze de laureaat van de ABN
AMRO Kunstprijs en genomineerd voor de Prix
de Rome. Haar werk is opgenomen in diverse
publieke en private collecties.

Vlad Ionescu
Ideeën en posities komen altijd voort uit een
botsing met andere ideeën en posities: het
denken heeft weerstand nodig. Vandaar de
traditie van de gefantaseerde dialoog, zoals
bij Plato en Diderot, Leopardi, Valéry en
Lyotard – auteurs die ideeën hebben gecreëerd door in één tekst contrasterende stemmen te laten horen. Leopardi laat de dood
en de mode dialogeren; de mode overwint
nadat ze de mensen ervan overtuigd heeft
niet meer in zinloze onsterfelijkheid te geloven. Zonder didascalia ensceneren dergelijke
dialogen het denken als een drama, en soms
als een tergend proces.
Het is wel zo dat het denken, hoezeer het
ook afhankelijk is van een collectief van posities, door individuele auteurs ‘uitgesproken’
wordt. Begin jaren negentig bijvoorbeeld, in
een periode waarin Vlaamse cultuurhuizen erudiete filosofische teksten publiceerden, schreef Dieter Lesage een belangrijk
essay voor de reeks De dans verschriftelijkt,
onder redactie van Johan Reyniers. In ‘Het
lijk van de componist’ heeft Lesage het over
de problematische auteursnaam John Zorn,
en over diens uitgebreide samenwerkingen
met ontelbare loffelijke musici. De eigennaam is een ‘religieus residu’; elke opname
van Zorn bevat vele andere stemmen. Werk
maken betekent: zich uitdrukken binnen
een vermorzelend mozaïek dat artistiek en
cultureel is bepaald. Ook een kritisch essay
is een poging om een complex proces desondanks als essentie te bestendigen.
Na jarenlange deconstructie blijft de vraag
naar de mythische rol van de eigennaam geldig. Natuurlijk is het zo dat architectuur of
opera, jazz of film, samen worden gemaakt.
Net daarom kan het onbepaald blijven wie
de eindverantwoordelijkheid draagt voor
een cultureel product. Auteurs consolideren
verwoordingen en gedachtegangen, en ze
maken een breder proces zichtbaar. Terwijl
in principe niemand afzonderlijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor collectieve processen, blijft het auteurschap – en
het oeuvre – een noodzakelijke mythe met
verantwoordelijkheid.
Dat geldt ook voor historische gebeurtenissen en betekenissen, die eveneens te relateren zijn aan specifieke gebaren en acto-

Guilio Romano, Slag bij de Milvische brug, 1520-524

Vlad Ionescu (1978) doceert kunst- en
architectuurtheorie en -geschiedenis aan de
Faculteit Architectuur en Kunst (UHasselt)/
PXL-MAD. Zijn belangstelling gaat uit naar
kunstgeschiedschrijving en de relatie tussen
kunst en architectuur. In 2021 leverde hij
onder meer een bijdrage aan Les Œuvres dans
Villeneuve-d’Ascq. Photographie et recherche,
samengesteld door Catherine Grout (Editions
Ensapl, 2021), en (samen met Maarten Van
Den Driessche en Louis de Mey) aan Palgrave
Handbook of Image Studies, samengesteld door
Krešimir Purgar (Palgrave Macmillan, 2021).

Natasja Kensmil
Mijn atelier is een soort cel vol beelden die
aan de muren hangen, op tafel en op de
grond liggen. Voor mij is die ruimte een toevluchtsoord. De plek waarin ik in eenzaamheid en beslotenheid kan werken. De plek
waar ik de veelheid aan beelden in allerlei
verbanden kan plaatsen en vanuit verschillende perspectieven kan bekijken. Beelden
die mijn denken en mijn kijk op het verleden en het heden beïnvloeden. Mijn atelier is een vrije vorm van alleen-zijn, waar
ruimte is voor zelfreflectie. Hier bestaat er
geen angst voor eenzaamheid maar wordt
die omarmd. Het is een zelfgekozen isolement dat het mogelijk maakt helderder te
zien. Een toestand waarin verbondenheid
gevonden kan worden met ‘iets hogers’,
waarin dieper nagedacht kan worden en
creativiteit tot uiting komt. In deze veilige omgeving verken ik ook de negatieve
gevoelens van leegte, verdriet, angst of zinloosheid. Eenzaamheid, en de pijn die daarmee gepaard kan gaan, hangt voor mij ook
samen met geheimhouding, schaamte en
uitsluiting, met het verstoppen van kwetsbaarheden uit angst voor de afwijzing van
anderen. Maar tegelijkertijd, in een geïsoleerde toestand, volledig los van alle anderen, kan ik genieten en kan ik berusten in
mijn alleen-heid.
Eenzaamheid bestaat ook omdat we als
cultuur bepalen welke stemmen we willen horen en welke stemmen we uitsluiten.
Bij de vele documenten, archiefbeelden en

Natasja Kensmil, Psalter Orgiën, 2015
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GALERIE ONRUST

GALERIE RON MANDOS

01/04–30/04

26/03–01/05

MAGIC TULIP
Frank Nitsche

SOLO EXHIBITION
WonderBuhle – Unyezi

12/05–18/06

MAALSTROOM
Axel Linderholm
CALLING INTO THE WIND
Emma Talbot

11/05–12/06
Planciusstraat 7
020.420.22.19
do–za: 13:00–18:00
(en iedere dag op afspraak)
www.galerieonrust.nl

SLEWE

11/05–15/05

AMSTERDAM ART WEEK
19/05–22/05

02/04–07/05

Domenico Bianchi, Nunzio

12/05–18/06

Adam Barker-Mill, Alan Johnston

Kerkstraat 105 A
020.625.72.14
wo–za: 13:00–18:00
www.slewe.nl

18/05–22/05

ART ROTTERDAM

EENWERK

PAINTING OTHERWISE
Beppie Gielkens

23/04–28/05

IK JAN CREMER ICOON
60 JAAR ’N ONVERBIDDELIJKE BESTSELLER
Jan Cremer
18/05–22/05

ART ROTTERDAM

Koninginneweg 176
062.299.87.72
do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)
www.eenwerk.nl

04/06–09/07

SELF PORTRAIT
Martin Margiela

ANDRIESSE EYCK
GALERIE
19/03–7/05

BERT BOOGAARD
Paletten II

12/05–25/06

Stephen Wilks

Prinsengracht 282
+31(0)20.320.70.36
wo–za: 12:00–18:00
zo: 12:00–17:00
www.ronmandos.nl

t/m 06/05

THE ARTIST’S REPERTORY
Bart Julius Peters

SPARK ARTFAIR VIENNA
Charlotte Dumas

ART ROTTERDAM
Atelier Van Lieshout, Sebastiaan Bremer,
Robert Devriendt, Kendell Geers,
Katinka Lampe, Muntean/Rosenblum,
Hans Op de Beeck, Erwin Olaf,
and Gilleam Trapenberg

THE MERCHANT HOUSE

t/m 16/04

24/03–27/03

SOLO EXHIBITION
Philip Vervaet
GROUP EXHIBITION
Curated by Sofie van de Velde
and Jason Poirier dit Caulier

Leliegracht 47
+31(0)20.623.62.37
wo–za: 13:00–18:00
(enkel op afspraak
max. 2 pers)
www.andriesse-eyck.com

GALERIE
VAN GELDER
RAADPLEEG DE WEBSITE

Planciusstraat 9 A
020.627.74.19
di–za: 13:00–17:30
www.galerievangelder.com

04/03–02/04

STIJLKAMER PROJECT
Hilarius Hofstede & Kokou Ferdinand Makouvia
08/04–06/05

ART PRACTICE
Elsa Tomkowiak, André de Jong, Hilarius Hofstede, Mengzhi
Zheng
15/05

AMSTERDAM ART WEEK SPECIAL
Mary Sue
11/05–02/07
Opening 12/05, 18:00–20:00,
met Amsterdam Art Week Agenda

VIER DECENNIA ‘RETTANGOLO
Pino Pinelli

Herengracht 254
020.845.59.55
vr: 12:00–19:30
TAGLIATO’
(en op afspraak)
www.merchanthouse.nl
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illustraties van historische gebeurtenissen
en figuren in mijn atelier, die ik gebruik ter
inspiratie voor mijn werken, vraag ik mij af
welke verhalen wel of niet verteld worden.
Ik richt mij op die aspecten van het verleden
die in de geschiedschrijving doorgaans in de
schaduw blijven. Het beeld van geschiedenis waarbij wij ons comfortabel voelen, wil
ik deconstrueren. In de schilderijen en tekeningen die ik maak, doorbreek ik dat beeld
en ontvouw ik de verontrustende elementen die erin verborgen liggen.
Alleingang is voor mij noodzakelijk. Het
brengt mij dichter bij de thema’s die ik
behandel. Op die manier ontstaat er een
dialoog tussen mij en mijn werk. Een tussenkomst van derden verstoort de intimiteit
en haalt de authenticiteit uit het maakproces. Alleingang is een absolute voorwaarde.
Pas als het werk voltooid is, kan ik beginnen
met samenwerken.
Natasja Kensmil (1973) woont en werkt in
Amsterdam en laat zich inspireren door de
geschiedenis van machthebbers en historische
figuren. Ze richt zich op het isolement, de eenzaamheid en de wanhoop die hun macht over
hen uitstraalt – op de tragedie van de menselijke conditie. Recente tentoonstellingen zijn
de groepstentoonstellingen RAUW. De afkeer
van idealisering in Museum Het Rembrandthuis
(Amsterdam) en ICONS in het Fries Museum
(Leeuwarden); de solotentoonstelling
Monument der Regentessen in het Amsterdam
Museum/Hermitage en de dubbelsolotentoonstelling, met Sadik Kwaish Alfraji, in Kunsthal
KAdE (Amersfoort), die gepaard ging met de
verschijning van A Poison Tree, uitgegeven door
KAdE en Alauda Publications.

Anne-Mie Van Kerckhoven
Twee dingen mogen niet verward worden:
het idee en de uitvoering ervan. Zover ik
weet kunnen geen twee mensen hetzelfde
idee op hetzelfde moment krijgen. Evenwel:
soms gebeurt het dat, op verschillende
plaatsen in de wereld, zoals op kwantumniveau, gelijktijdigheid van ingeving zich
voordoet.
Ideeën ontstaan altijd onder invloed van
wat er al is, maar het moment van het doen,
die beslissing, dat is waar in eerste instantie
het individu zich manifesteert. Wanneer er
iets nieuws in de wereld is gekomen, zal dat
onder invloed van anderen evolueren.
Het baanbrekende artefact komt tot leven
op een moment van samensmelting: in een
handeling ontstaat iets toekomstgerichts,
in dialoog met een regressief besef van ‘oerzijn’. Werken in afzondering is hiervoor
een heel goede methode, hoewel dit proces
zich evengoed kan afspelen bij mensen die
zich bevinden in een eenheid van plaats en
tijd. In ieder geval is het zo dat, in een volgend stadium, de collectiviteit breekt wanneer het bepalen van een eindpunt cruciaal
wordt: stop, dit is het, niets meer aan te doen.
Onvermijdelijk en onherroepelijk. Het ding
wordt aan een derde blik onderworpen, de
intieme eenheid tussen mens en ding is verbroken.
In de jaren tachtig en negentig vormden Danny Devos en ik een noise band: Club
Moral. Het kader was ons dagelijkse leven;
een tekst of een onderwerp, meer werd er
vooraf niet vastgelegd. De rest gebeurde op
de plaats waar we optraden – een principe
zoals bij Fluxus. Voorbereide basisritmes en
klankexperimenten kwamen ad hoc samen.
Op dit niveau werd concreet en intuïtief
gewerkt aan muziek, en geen van ons beiden kon daar een claim op leggen. Er was
sprake van symbiose, een samenspel van
uiteenlopende idiomen die opgingen in een
structuur die op voorhand werd afgesproken en tegelijkertijd ook niet. Er was geen
derde die kon beslissen over wat wij maakten en wanneer. Onze autonomie was compleet tot op dat punt. De consensus over de
waarde van wat werd gecreëerd, ontstond
samen met een publiek.
Anders is het wanneer iets gedrukt moet
worden en je niet uit de bescherming van
een concept kan breken. Een zeer recent
voorbeeld is de publicatie Veerkracht thuis!
die ik in december 2021 met Maxim Preaux
afwerkte. Eind 2019 had ik een manuscript
klaar dat ik wilde uitgeven, een vademecum in 96 punten. Ik wou het aan jonge
kunstenaars uitdelen, maar het zag er zo
droog en onaantrekkelijk uit. Na twee jaar
zwoegen – teksten bij elkaar brengen, uitschrijven en verbeteren – zat ik met een
manuscript waar ik geen uitgever voor

tie die vaart onder het motto ‘ik doe wat ik
wil’. Maar ‘ik’ blijft ‘wij’: de nieuwe onbeschoftheden bevestigen de digitale connectie als primaire vorm van sociale integratie.
Benjamin sprak decennia geleden al van
ervaringsarmoede.
Rudi Laermans (1957) is socioloog. Hij is
als gewoon hoogleraar verbonden aan het
Centrum voor Sociologisch Onderzoek
(KU Leuven), waar hij theoretische sociologie
en kunstsociologie doceert. Recente publicaties: Ik, wij, zij. Sociologische wegwijzers voor
onze tijd (Owl Press, 2020) en Gedeelde angsten.
Kleine sociologie van de maatschappelijke onzekerheid (Boom, 2021).

Sven Lütticken

Club Moral, hommage Guy Schraenen, Museum Reina Sofia, Madrid, 2020

vond. Ik heb er dan maar kleine bundeltjes van gemaakt, at random opgefrist met
prints. Een van die bundeltjes kwam terecht
bij Maxim, en hij vroeg me of hij een keuze
van werken en tekeningen uit mijn database kon maken, om die selectie als publicatie vorm te geven. Ik gaf hem carte blanche. Het resultaat was perfect geschikt om
uit te delen aan studenten en medewerkers
van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen, waar Maximum
afstudeert. De directie heeft het project triomfantelijk via de eigen kanalen naar de
professionele wereld geëxporteerd.
Terzijde: in de binnenwereld van de scheppende mens is er de autonomie en de ontwikkeling van een idee. De connectie met de
wereld, en al wat daarbij komt kijken, kan
collectief tot stand komen. Als je het belang
van die binnenwereld in te hoge mate nuanceert, rest er alleen nog een algemeenheid
aan esthetische aspecten, en is er geen sprake meer van kunst zoals wij die tot nu toe
definieerden. Dan wordt alles commentaar.
Anne-Mie Van Kerckhoven (1951) is kunstenaar. Van eind januari tot eind februari was in
Zeno X de tentoonstelling Placenta Saturnine
Bercail te zien, waarin werd teruggeblikt op
veertig jaar samenwerking tussen kunstenaar
en galerij. Eind januari liep in de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen de
tentoonstelling AMVK in druk. Boeken, zines,
efemera, teksten & ontwerpen van Anne-Mie Van
Kerckhoven. Op 29 maart ontvangt zij een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen.

Rudi Laermans
De zaal verduistert, de scène licht op, het
‘spektakel’ begint. Naar een voorstelling
kijk je alleen, zij het binnen een relatie van
sterke afhankelijkheid: je geeft je over aan
het theaterdispositief als specifieke aandachtsmachine. De geregisseerde focus
op de scène verhevigt je kijken en luisteren; losjes gekoppeld aan deze zintuiglijkheid suggereert je brein af en toe een flard
begrip. Het paradigma is dat van het poëzie
lezende, in zichzelf gekeerde individu.
En toch: er staan mensen op het podium,
je zit niet alleen in de verduisterde zaal. Je
bent alleen tezamen met andere alleen-zijnden. Je solitaire opmerkzaamheid is sociaal
gestempeld: ze wordt gestuurd door zowel
de handelingen op het podium als de tot een
collectieve blik verdichte publieksaandacht.
Het neemt niet weg dat autonome kunst je
bevestigt als autonoom individu.
Toeschouwende ‘allenigheid’ is bij geslaagde kunst synoniem voor belangeloos welbehagen, aldus Kant. De keerzijde heet grenzeloze verveling: die werpt je pas echt op jezelf
terug. Ze de-solidariseert ook. Je begint de
performers bovenmatig aanstellerig te vinden; je verliest elke band met de geïnteresseerde kijkers om je heen; je zinkt weg in
een bijzondere zintuiglijke en mentale slaap,
onderbroken door het soort van zelfverbeelding waarin je bijvoorbeeld een verbaal
steekspel met een naaste vriend opzet.
Geslaagde esthetische communicatie is
communicatie die zichzelf doorstreept. Ze
gebruikt zintuiglijke ervaringen, die voor

een ander nooit toegankelijk zijn, als primair medium voor het meedelen van informatie, het oproepen van betekenissen.
Alle kunstcommunicatie poogt iets onmogelijks: wat buiten het sociale valt alsnog
socialiseren. Het lukt nooit, maar wat doet
het er ook toe: de kloof tussen betekenaar
en betekenis, tussen binnenvallende waarnemingen en uitblijvende interpretaties,
creëert een tussenzone waarbinnen intimiteit en anonimiteit elkaar ontvlammen.
Niet: ‘ik kijk’, wel: ‘iets kijkt in mij’ – juist
daarom begrijpt dat ‘ik’ lang niet altijd het
kijken dat het uit gewoonte zichzelf aanrekent. Allenigheid van de toeschouwer-luisteraar: alle geslaagde kunst is een subjectieve vorm van de-subjectivering. Zoiets als: op
een hoogst eigen manier onteigend worden.
Naast de liefde is het de meest leefbare vorm
van de ontologische eenzaamheid die elke
vorm van bestaan kenmerkt.
Goed tien jaar geleden begon je eerst
met mondjesmaat, vervolgens steeds vaker
opera
voorstellingen en klassieke muziekconcerten te bezoeken. Een deel van het
nieuwe plezier is je vermeerderde allenigheid.
Je stapt vaak in je eentje richting muziekhuis, je kent amper mensen in de muziekwereld. Het rituele verschil tussen voor, tijdens
en na de voorstelling vervalt. Je bent niet
eerst sociaal, vervolgens een beginneling
in eigen omstandigheden, en dan weerom
een prater. Je hoeft vooraf weinig bekenden
gedag te zeggen, je bent achteraf slechts per
uitzondering een kennis uitleg verschuldigd. Jij bent iemand en niemand: gewoon
een operabezoeker. De ‘een’ is de pointe: singulariteit rijmt op anonimiteit.
Je wantrouwde altijd al premières of openingen, waarbij gezien worden primeert
op zien. Je verbaast je over het toenemende
geklets in musea of kunsthallen; je bent nog
altijd verbijsterd over het oplichten van een
telefoonschermpje tijdens een voorstelling
of, godbetert, het omhooggaande mobieltje van iemand die zo nodig een foto van de
geconcentreerd spelende pianist wil nemen.
Allenigheid, versie neoliberalisme: kunstparticipatie is vrijetijdsgebruik, dus consump-

Onze economie is er een van tegenstrijdige
imperatieven. Enerzijds word je geacht aan
je eigen brand te werken en jezelf op de (culturele, intellectuele) markt te positioneren;
anderzijds wordt samenwerken niet alleen
gestimuleerd in de wereld van universitaire
onderzoeksaanvragen, maar ook in sommige segmenten van de kunstwereld. Wat de
schijnbare tegenpolen met elkaar verbindt,
is netwerken. ‘Nooit werken’ werd ‘altijd
netwerken’, en de netwerker verruilt het
versus voor het én. Als netwerker zap je tussen samenwerkingsverbanden en probeer
je daarbinnen en daarnaast ook je eigen
auteurschap uit te leven. De collectieve en
individuele momenten worden als elkaars
dialectische tegenpolen in de praktijk geïntegreerd. Kunstenaars als Kader Attia of
Natascha Sadr Haghighian lijken de feedbackloop tussen solo en collectief werken
te hebben geperfectioneerd, maar voor de
meesten van ons (en vermoedelijk ook voor
hen) blijft het een lastige evenwichtsoefening.
In Nederland moet vrijwel iedereen opereren in een (para-)academisch en cultureel
veld waarin een handvol private en openbare geldschieters via megaprojecten de agenda bepaalt. De ideale constructie zou als
volgt zijn: overheidsfondsen A en B financieren een academisch-artistiek onderzoeksproject met meerdere promovendi én
artistieke residenties in postacademische
werkplaatsen K, L en M; privéstichting C
sponsort vervolgens een reeks tentoonstellingen van deze kunstenaar-onderzoekers
in presentatie-instellingen X, Y en Z, begeleid door een publicatie waarin het (voor het
privémuseum-in-oprichting van stichting
C gereserveerde) werk van de kunstenaars
door de promovendi van context wordt
voorzien. Ondertussen regeert de paranoia
in de polder, en niet geheel ten onrechte. Precaire kunstenaars krijgen van welmenende curatoren te horen: vertrouw in
deze kunstwereld niemand, en al helemaal
geen curatoren. Samenwerking is oorlog; je
potentiële partner is ook een potentiële vijand. Geef vooral niet te veel over je project
prijs vóór er een waterdicht contract ligt.
Je zou bijna vergeten dat er zelfgekozen samenwerkingsverbanden zijn, tot
stand gekomen zonder noemenswaardige
dwang; dat geldt voor veel formele groepen zoals kunstenaarscollectieven of redacties, maar zeker ook voor hechte netwerken
die in wisselende constellaties op projectbasis samenwerken. De waarde daarvan
wordt pas echt duidelijk op het moment

Natascha Sadr Haghighian, installatie van I Can’t Work Like This, 2007, Casco, Utrecht
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GALERIE MAURITS
VAN DE LAAR
Herderstraat 6
+31 (0)70/364.01.51
wo–za 12:00–18:00
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

The Hero with a Thousand Faces
Folkert de Jong, Dirk Zoete, Jockum
Nordström, Bart Nijstad, Sven ’t Jolle,
Jantien Jongsma, Pieter Jennes, Jan
Dietvorst, Delphine Courtillot, Klaas
Rommelaere, Irene de Boer, Chris Cogan,
Robert Teplin, Pierre Tol
10/04–15/05
The Solo Project
Christie van der Haak
Susanna Inglada
Circularium, Liverpool 1 Building, Brussel
28/04–01/05

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

Een keuze uit het oeuvre
OSSIP
Assemblages en foto’s
t/m 03–04
Ten - four
Joncquil
Sculpturen, schilderijen
10/04–15/05

NEST

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

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

Everybody is an artist but only the artist
knows it
Pierre Bismuth
25/03–10/07
ism Centre Pompidou
Coalescence
Asad Raza
25/03–10/07
The Artist as Revolutionary
Paul Robeson
04/03–04/03
Alphabetum X
The Serving Library
25/03–26/06
Events:
GRAND OPENING AMBASSADE 2022
4 nieuwe exposities, performance, films
and live music van Rhodri Davies,
Yeah You en Jéricho
25/03, 19:00–24:00
The Haraway Bookshelf
Online reading group convened by Baruch
Gottlieb
Every last Sunday of the month

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

Positions: Time-Based
Tentoonstelling met videowerken van vijf in
Den Haag gevestigde kunstenaars
Eliane Esther Bots, Hannah Dawn
Henderson, Karel van Laere, Tineke van
Veen & Barbara Prezeljac, Annemarie
Wadlow
t/m 03/04

Every moment a junction
Anca Bârjovanu, Carolin Gieszner, Cy X,
PHILTH HAUS, Juliette Lizotte, Sarah Naqvi,
hugo x tibiriçá, Linnéa Sjöberg, sWitches
(Ines DeRu, Ella Hebendanz, pamela varela)
Een tentoonstelling van Nest ism melanie
bonajo en Orlando Maaike Gouwenberg
13/05–31/07

Publieksprogramma Positions: Time-Based
Presentaties rond de werken van Hannah
Dawn Henderson en Annemarie Wadlow
24/03

DÜRST BRITT
& MAYHEW

Yvonne Dröge Wendel
Solotentoonstelling + onthulling van haar
beeld in De Beeldengalerij (op 22/06)
14/05–10/07

Van Limburg Stirumstraat 47
+31 (0)63/398.47.83
do–zo 12:00–18:00
en op afspraak
www.durstbrittmayhew.com

Mingle
Rachel de Joode
t/m 08/05
Frontspace: Orca
Maja Klaassens
t/m 08/05
Spark Art Fair, Vienna
Wieske Wester
Expanded: David Roth
24/03–27/03
Art Düsseldorf
Group presentation
08/04–10/04

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

PP-22 Verzamelen Verzameling
De Doos
Time-Based Media werken uit de collectie
van Frits Bergsma met o.a.: Josefin Arnell,
Martha Colburn, Astrit Ismaili, Laura
Jatkowski, Lucas Michael, Julika Rudelius,
Nora Turato
24/04–03/07
Zomerstop
04/07–03/09

Publieksprogramma Positions: Time-Based
Presentaties rond de werken van Eliane
Esther Bots en Tineke van Veen & Barbara
Prezelj
31/03

THE BALCONY

Nieuwe Molstraat 14-A2
za 13:00–17:00 ma–vr op afspraak
www.thebalconythehague.com

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 two: Misfortunes of
the turbo-tasking

The present exhibition looks at how artistic labour fits
within the realm of the economical functioning of society.
In which case the multiplicity of identities is a strategy for
artistic freedom, opportunities and sometimes economical
self-defence. The overlaps between leisure and labour are
topics that run through our program and this exhibition in
particular.

Why is produced what is produced
Liam Gillick
PATRONS & Microsoft Word drawings
Joséphine Kaeppelin
One-pot-system
Vincent Knopper
Opening: 07/05, 18:00
07/05–16/07
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dat die constellaties uiteenvallen. Dat betekent niet dat eerst alles pais en vree was.
Samenwerkingsverbanden zijn optimaal als
ze productieve dissensus mogelijk maken.
Dat betekent dat de leden het over een aantal fundamentele zaken eens moeten zijn;
deze basale consensus verleent focus en
maakt kritische dialoog op het scherp van
de snede mogelijk. Het zijn voor de buitenwereld wellicht onmerkbare (menings)verschillen, soms op de vierkante millimeter,
die de geest en de praktijk scherp houden.
Soms stopt de samenwerking omdat deze
gebaseerd was op een privérelatie, zoals bij
diverse kunstenaarsduo’s het geval is – al
blijft menig duo ook daarna doorgaan, óók
omdat het gezamenlijke merk te sterk is om
opgegeven te worden. Soms blijkt die basale consensus shaky te zijn, of gebaseerd op
misverstanden, of de individuele ontwikkelingslijnen en -ritmes lopen niet gelijk op. Ik
heb ooit geprobeerd dit te problematiseren
in een korte tekst voor het honderdste nummer van Texte zur Kunst met de titel ‘Falling
Apart, Together’. De vraagstelling van die
tekst was ongeveer: (hoe) kunnen we proberen om met elkaar in gesprek te blijven en
productief samen te werken, als we het over
steeds minder eens zijn? Een begin zou misschien een echt gesprek over die tekst zijn
geweest, maar dat is er nooit gekomen.
Als een groep of een andersoortig hecht
samenwerkingsverband uit elkaar drijft en
uiteindelijk uiteenvalt, resteert een virtueel
netwerk; een virtualisatie van de samenwerking. Je praat wellicht niet meer met
elkaar, maar bent je nog steeds bewust van
de positie en praktijk van de ander. Op dergelijke momenten van herkalibratie kan het
zinvol zijn om de eigen positie en praktijk
weer sterker te ontwikkelen en adorniaanse
flessenpost de wereld in te sturen – haunted
by the ghosts of collaborations past while working toward collaborations future.
Sven Lütticken (1971) doceert kunstgeschiedenis en coördineert het researchmasterprogramma Critical Studies in Art and
Culture (VU Amsterdam). Tot zijn publicaties
behoren de bundels Futurity Report (met Eric
de Bruyn, Sternberg Press, 2019) en Deserting
from the Culture Wars (met Maria Hlavajova,
MIT Press, 2020). Binnenkort verschijnen Art
and Autonomy. A Critical Reader (Afterall) en
Objections (Sternberg Press), het eerste deel van
het tweeluik Forms of Abstraction.

Melissa Mabesoone
Joan Didion schreef het volgende in ‘On
Keeping a Notebook’: ‘Ik heb dus nooit een
notitieboekje bijgehouden om nauwkeurig
vast te leggen wat ik deed of dacht – en dat
geldt nog steeds. Dat is ook een heel andere drijfveer, een manier van omgaan met de
werkelijkheid waar ik soms wel jaloers op
ben maar die volstrekt niet bij mij past. Het
is me nooit gelukt een normaal dagboek bij
te houden; mijn houding jegens het dagelijkse leven varieert van een extreme vorm
van slordigheid tot louter afzijdigheid, en de
paar keer dat ik plichtmatig pogingen heb
gedaan de gebeurtenissen van een bepaalde
dag vast te leggen vond ik dat zo slaapverwekkend dat het resultaat op zijn best mysterieus te noemen is.’
Op mijn veertiende stopte ik met dagboekschrijven nadat mijn moeder me confronteerde met enkele vragen over een passage die ik in code had neergepend. Op mijn
negentiende begon ik opnieuw, in het besef
dat er altijd iemand (ongevraagd) kan meelezen. Mijn notitieboekjes kregen een al dan
niet opgelegde vorm en werden gevuld met
dialogen, proza, gedichten, korte verhalen,
in verschillende talen. Ik vulde vellen met
gespreksonderwerpen en schreef maandenlang vlak na het ontwaken mijn dromen op.
Schrijven was en is voor mij een privéruimte: ik kan kiezen hoeveel ik deel en naar buiten breng.
Bijna tien jaar werk ik met Oshin Albrecht
intensief samen onder de naam ‘buren’. We
zien ‘buren’ als een werkwoord, iets dat we
actief doen en waar we ons toe verhouden.
Het is een naam die tegelijk iets anoniems,
iets intiems en iets formeels heeft. We spelen
samen en pingpongen veel. We leggen dingen voor elkaar klaar op bureau- en treintafels: vragen, gedachtes, verlangens, ideeën. We converseren via Google Drive, sms,
Messenger links, spraakberichten, grote
bladen met korte zinnen. Soms geeft de
een de aanzet, dan weer de ander. Soft dri-

eerste instantie met mezelf in gesprek ben.
Daarnaast loopt een andere ontwikkelingslijn naar de uitvoerders van het gordijn,
waarvoor ik samenwerk met TextielLab
uit Tilburg, specialisten in onder andere
hedendaagse weeftechnieken. Het gesprek
met die expertise is een dialoog: de wetenschap van het ambacht duikt met die van de
kunstenaar in een waar taalbad. Tijdens die
hele maakprocedure heerst er wederzijdse
betrokkenheid, waar ik als kunstenaar heel
dicht bij alle materiële beslissingen sta, om
zo het werk te realiseren dat ik voorvoelde.
Het gaat niet alleen om het materiële aanschijn maar vooral om het ‘fijnstellen’ van
een werk, dat in elke context zoveel mogelijk
zichzelf moet zijn. Ik waak over het specifieke karakter dat het bij het maken verwerft
en nadien belichaamt. Dat rijke, meerkoppige gesprek, die doorgedreven samenwerking neemt een bijzondere plaats in binnen de ontwikkeling van een kunstwerk en
maakt inherent deel uit van mijn persoonlijke kunstenaarschap.

buren, COMPUTER_SONG, 2021

ves worden hard. Notities worden geprinte
documenten en fysieke experimenten.
Je zou kunnen zeggen dat ‘buren’ mijn
vaste domicilie(adres) is, en mijn notitieboek de voor- of achtertuin, of een bungalowhut op het platteland, voor mijn individuele praktijk, waarin ik tijd heb om alleen
te zijn. Een andere plek waar ik vaak alleen
ben is, zoals bij zovelen, achter het computerscherm. In 2016 schreef ik een liefdesnummer voor de computer. Vermoedelijk
stond het eerst in een notitieboek met nephouten kaft dat ik ben kwijtgeraakt. De
Photo Booth-file ‘Film op 04-10-2016 om
18.49’ is een eerste poging om van de tekst
een nummer te maken op de muziek van
‘Come Here’ van Kath Bloom. De eerste zinnen gaan als volgt: ‘How does it feel when
I turn you on 8.30 in the morning sun?
Computer, computer. You don’t blink, you
just mostly stare. Do you feel my touch? Do
you even care?’
Ik schreef de tekst tijdens een residentie bij
Vooruit in Gent toen we met ‘buren’ de performance Spare Time wilden maken. Spare
Time werd in 2020 SPARE TIME WORK.
Door de lockdown werd de voorstelling een
jaar uitgesteld en besloten we COMPUTER_
SONG op te nemen samen met muzikant,
masseur, foodconnaisseur, producer en sinds
2018 special collaborator Benne Dousselaere.
Een tweede deel schreven we à l’improviste. De stem van Oshin, haar invulling en
ideeën, en Bennes muzikaliteit en kwaliteiten als producer maakten het nummer uitdagender, verrassender. Voor de online editie van Beyond the Black Box van De Brakke
Grond maakten we een videoclip met cinematograaf Anaïs Chabeur. Haar expertise,
techniciteit en visie tilden het werk naar een
hoger niveau.
Het is niet vanzelfsprekend om met mensen een artistieke, intellectuele klik te hebben, om een gemeenschappelijke taal te
spreken, om een gevoel voor humor te delen,
maar ook je twijfels. Het gaat over gelijkaardig engagement, over samen de tijd spenderen die een werk nodig heeft. ‘Learn to love
solitude,’ zegt Tarkovsky, maar samen spelen is een gevoel van onschatbare waarde. To
combine business & pleasure, what a treasure.
Melissa Mabesoone (1988) studeerde wijsbegeerte (UGent) en beeldende kunst (KASK).
Haar werk was te zien in Sale Dockx, M HKA
(Antwerpen), Verbeke Foundation (Stekene),
en werd gepubliceerd in nY. Ze trad op voor
onder meer Dora García, Assaf Gruber, Lies
Pauwels (NTGent) en Peter Aers, en maakt deel
uit van Engagement, een beweging die seksuele
intimidatie, seksisme en machtsmisbruik in de
kunsten aanpakt. Sinds 2012 werkt ze nauw
samen met Oshin Albrecht als ‘buren’.

Valérie Mannaerts (1974) woont en werkt
in Brussel en Genève. Ze nam deel aan tentoonstellingen in onder meer Kunsthalle
Münster, Bozar (Brussel), Roger Raveel
Museum (Machelen-aan-de-Leie), Extra City
(Antwerpen), RedCat Gallery (Los Angeles),
Kiosk (Gent), de Appel (Amsterdam),
Culturgest (Lissabon). Publicaties: Valérie
Mannaerts. An Exhibition, Another Exhibition
(Sternberg Press, 2011), Hit Me With Your
Colour Stick (MER Paper Kunsthalle, 2013).

wendelien van oldenborgh

Valérie Mannaerts, studie voor project Pleegzorg
Vlaams-Brabant en Brussel, in samenwerking met
URA Architecten, 2020

tie en weg van de waan van de dag. Zie het
eerder als de groei van een cactus met zijn
eigen seizoenen en specifieke levensloop.
Ik sta voortdurend open voor het gesprek
dat mijn werk als een monologue intérieur met me voert. Op die manier ontwikkel ik de interne logica van een oeuvre. Dat
is een uiterst gevoelig en complex orgaan
dat ik al doende leerde begrijpen en steeds
blijf uitbouwen. Met die structuur ga ik in
het atelier aan de slag. Werken die ik alleen
realiseer, stellen een talig bestaan uit tot ze
openbaar zijn gemaakt. Bij het werken in
samenspraak dien ik veel sneller te exterioriseren. Bij samenwerkingen zoek ik onder
meer de expertise van technische kennis;
door tijdsdruk zoek ik bij momenten de
assistentie van medewerk.st.er.s.
Momenteel werk ik bijvoorbeeld aan een
monumentaal gordijn dat permanent deel
zal uitmaken van een pleegzorginstelling.
In de ontstaansgeschiedenis van dat werk
zitten de gesprekken met en de eisen van
architecten, opdrachtgevers en gebruikers
vervat. Die ‘wereldlijke’ kant loopt parallel met een meer teruggetrokken, intiemere ontwikkeling in het atelier, waar ik in

Voor het maken van een filmwerk is samenwerken een cruciaal aspect. Dit gegeven
trok mij aan om een cinematografische productiemethode als een metafoor te zien voor
het produceren van potentieel constructieve situaties. Niet alleen zijn er verschillende handen, ogen en oren nodig om de verschillende apparatuur te kunnen bedienen,
het is juist ook de samenkomst van verschillende kennis en kunde die tot een werk leidt.
Ik heb moeite mijn eigen weten als totaal
en interessant te ervaren en was altijd al
geïnteresseerd in hoe ik in het maakproces
van een werk juist de uitwisseling van kennis centraal kon stellen om samen tot nieuwe inzichten, connecties en composities te
komen. Zowel vóór als achter de camera (en
de microfoon) speelt die uiteenlopende kennis mee in het geheel.
De manier van werken die ik door de jaren
heen ontwikkelde zet deze vraag centraal:
hoe kan kennis groeien en uitzaaien door
samenkomst? Wat kan een samenkomst
generen als ik deze een filmshoot noem? En
een vraag die daarop volgt: hoe zijn de ontstane momenten zo te ordenen en structureren dat het ook in een volgend collectief
moment – het moment van publieke presentatie – leesbaar wordt voor anderen? In
het werkproces wisselen intensieve collectieve momenten en alleen werken elkaar
af. Beide zijn cruciaal en hebben een geheel
andere dynamiek.
Voor een recent werk, obsada (2021),
nodigde ik een groep jonge vrouwen uit om
samen met hen een film over hen te maken.
Ze studeren allemaal als PhD- of masterstudent aan de beroemde Łódź filmschool,

Valérie Mannaerts
Kunstenaars leven niet geïsoleerd van de
wereld, ze zijn er deel van, via hun werk
treden ze in permanente dialoog met hun
omgeving. De vragen van De Witte Raaf lijken wat dit betreft een binaire, polariserende stelling te propageren die mij weinig
constructief lijkt en niet in relatie staat tot
de realiteit van het creatie- en realisatieproces. Beeldend kunstenaars zijn geen in ‘cultuur’ gezette organismen die gedijen in de
eenzaamheid van de ivoren toren. Ik zie het
‘werk’ van een kunstenaar eerder als een
weerbarstig, intern proces, waarbij je zowel
in afzondering als in samenspraak werkt. De
omgeving die ikzelf creëerde om het creatieproces te stimuleren en mogelijk te maken
is uiterst persoonlijk, in permanente evolu-

wendelien van oldenborgh, obsada, 2021, videostill Jakub Danilewicz
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Ontdek in bijna veertig belangrijke
kunstwerken de minimalistische trends
in de Belgische hedendaagse kunst en
de geometrische abstracte kunst die sinds
de jaren 1920 een van de belangrijkste
artistieke ontwikkelingen in ons land op
gang trokken.
Een tentoonstelling georganiseerd in
samenwerking met de galerie Ronny Van de Velde.

Kunstenaars
—

Felix de Boeck, Jan de Cock, Luc Coeckelberghs, Jo Delahaut,
Lili Dujourie, Willy de Sauter, Pierre-Louis Flouquet, Francine
Holley, Alice Janne, Ann Veronica Janssens, Bernd Lohaus,
Guy Mees, Marc Mendelson, Jacqueline Mesmaeker, Jozef
Peeters, Jules Schmalzigaug, Victor Servranckx, Camiel van
Breedam, Edmond van Dooren, Philippe van Snick, Georges
Vantongerloo, Guy Vandenbranden, Dan van Severen, Didier
Vermeiren, Marthe Wéry.
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wordt gesteld dat een kunstenaar een reisgezel nodig heeft: ‘Het volstaat dat één mens
zijn daarom niet onkritische, maar instemmende zegel slaat op wat anders te alleen, te
kwetsbaar zou zijn om overeind te kunnen
blijven.’ Ik nam het fragment uit zijn dagboek integraal over in het mijne, omdat dat
delen-terwijl-ik-onderweg-was een onmiskenbaar gevoel van wederkerigheid in zich
droeg, dat de tocht niet alleen minder eenzaam, maar ook – en vooral – mogelijk
maakte.
Ellen Schroven (1983) maakt en schrijft in een
poging de gaten in de taal te dichten, of ze in
ieder geval een beetje kleiner te maken. Recent
was haar tekendialoog met Palmer Nuyttens
te zien in de groepstentoonstelling Het Nieuwe
Geniaal in Cultuurcentrum Mechelen. Op 30
april vindt haar literaire wandeling Gouden
omweg van een aangelande plaats in het natuurgebied De Maten in Genk. In mei neemt ze deel
aan de tentoonstelling Binnen Buiten in het
Emile Van Dorenmuseum. Momenteel werkt
ze met onder meer Jan Swerts en Joachim
Badenhorst aan het landschapsproject Berg.

Ellen Schroven, Kleine ode aan de wederkerigheid, 2021

waar ze in verschillende opleidingen aan
hun toekomst werken. De crew was in dit
geval ook direct de cast, en de filmshoot
was voor hen bekend terrein. In de maanden die voorafgingen aan de opname ontmoetten we elkaar regelmatig als geheel en
in kleinere eenheden om te spreken over de
centrale kwesties die we aan het licht wilden brengen en over de technieken waarmee we al werkten. Allemaal waren ze
ook in hun eigen producties meer geneigd
om in samenwerking en overleg met anderen te werken dan wat er op de filmacademie in Łódź nog altijd als een noodzakelijk aspect van het vak wordt onderwezen:
autoriteit en manipulatie op de set. Al in de
jaren zeventig had een groep zich hiertegen verzet en zich losgemaakt van de filmschool om collectief en experimenteel te
werk te gaan. De avant-gardegroep, die als
Film Form Workshop bekend geworden is,
bestond tot onze verbazing oorspronkelijk
geheel uit mannelijke makers. Tegen deze
achtergrond besloten we niet alleen over
onze ervaringen als vrouw in de filmindustrie te spreken maar ook nieuwe beelden toe
te voegen aan de alternatieve geschiedenissen die er al waren.
In deze processen zie ik auteurschap in
het licht van verantwoordelijkheid. Het
genererende moment van de samenwerking met anderen is, als het goed gaat, verrijkend en vormend voor alle betrokkenen.
En het werk dat eruit ontstaat zou diezelfde
kwaliteit moeten uitstralen, wat verder verrijkend en wie weet transformerend werkt.
Het is een gericht proces, waarin ik als initiator van het geheel een leidende rol heb, en
een verantwoordelijkheid voor het verloop.
Maar zonder een open samenwerking ontstaat er geen waardevol materiaal. Als ik na
een shoot alleen aan de montagetafel werk,
probeer ik in concentratie de vorm te vinden
waarmee al wat er op de set ontstond ook
gedeeld kan worden met een publiek. Naast
eigen inzicht en een verlangen naar een
bepaalde vorm, speelt ook in die momenten
verantwoordelijkheid mee; de verantwoordelijkheid om recht te doen aan de samenkomst die heeft plaatsgevonden.
wendelien van oldenborgh (1962) ontwikkelt
werken waarbij het filmische format wordt
gebruikt als methodologie voor productie en
als basistaal voor verschillende presentatievormen. Ze werkt hiervoor samen met participanten in verschillende scenario’s. Recente solopresentaties zijn onder meer tono lengua boca in
CA2M, Madrid, 2020 en Cinema Olanda, in het
Nederlands Paviljoen op de 57ste Biënnale van
Venetië (2017).

Ellen Schroven
Bij het werk aan mijn doctoraat O of de vertaling van een cirkel (2011-2017), waarin ik op zoek ging naar beelden (en bij uitbreiding ervaringen) die ontsnappen aan
de taal, liet ik mij omringen door filosofen,
schrijvers en kunstenaars, waarvan ik de
meesten enkel kende uit boeken en musea.
Het onderzoek nam de vorm aan van een

dagboek, met tekeningen, beschrijvingen,
foto’s en videofragmenten van schaduwen,
reflecties en allerlei andere terloopse maar
daarom niet minder intrigerende verschijnselen, die meestal even snel uit mijn blikveld verdwenen als ze erin waren opgedoken. Daar voegde ik woorden van anderen
aan toe, die grensden aan, of alleszins op
een bepaalde manier resoneerden met de
vage contouren van wat ik zocht. Een tweede boek – een essayistisch verslag van een
Voortdurende treinrit – was verbonden met
het eerste door een numeriek systeem.
Een van de fragmenten kwam uit het dagboek van Virginia Woolf: ‘Het vraagstuk dat
ik nu aan de orde wil stellen is het vraagstuk
van mijn essays en hoe ik ze tot een boek
zou kunnen verwerken […]. Eén hoofdgedachte moet steeds terugkeren – maar wat
die hoofdgedachte moet zijn kan ik alleen
achterhalen als ik ze allemaal doorlees.’
Vlak voor de boeken in druk gingen, voegde ik in potlood tussen de regels bedenkingen toe, die mee werden opgenomen in de
finale versie. Aantekeningen bij de aantekeningen. Onder Woolfs ‘hoofdgedachte’ had
ik ‘WEDERKERIGHEID?’ genoteerd. In kapitalen, weliswaar meteen ontdaan van hun
stelligheid door het vraagteken dat erop
volgde. Ik was er dus niet zeker van, maar
het leek mij een potentieel sleutelwoord in
de zoektocht die ík gedurende zes jaar had
ondernomen.
Af en toe leek die wederkerigheid zich als
een oneindige woordeloze lus tussen binnen en buiten – tussen alles rondom mij
en mezelf – te tonen in een paar lijnen op
papier. Dat gevoel overviel mij in ieder geval
een aantal keer tijdens de drie dagen waarop ik alles tekende wat op en rond Place
Saint-Sulpice te zien was. En ik meende
iets soortgelijks te herkennen in de manier
waarop Merleau-Ponty over een schilderij
schreef als ‘het binnen van het buiten en
het buiten van het binnen’ (enkel mogelijk
gemaakt door het feit dat een schilder zijn
lichaam inzet), of bij de kunstenaar André
Marchand, die het gevoel beschreef dat de
bomen naar hem keken. John Berger plaatste die intrinsiek wederkerige aard van het
zien – dat dus altijd ook gezien worden
impliceert – tegenover het streven van de
gesproken taal om wederkerigheid te benaderen ‘in een poging uit te leggen hoe jij de
dingen ziet’. Een beschouwing die allicht in
de lijn ligt van de zeldzaamheid waarmee
een echte, ‘wederkerige’ dialoog tussen twee
mensen plaatsvindt.
Omdat mijn werk de manier centraal stelde waarop ikzelf – op alle mogelijke manieren – de wereld waarnam, lag het voor de
hand dat de cirkelvertaling een solitaire onderneming zou (en moest) zijn. Bij
Rilke had ik gelezen dat het funest, zelfs
destructief zou zijn voor een kunstenaar
om gedachten te delen nog voor ze voltooid
worden in het uiteindelijke werk, maar toch
stuurde ik de mijne – hoe precair ook – met
grote regelmaat al schrijvend en tekenend
naar iemand bij wie ik het gevoel had dat ze
grond vonden. Ergens halverwege de tocht
beantwoordde zij een van mijn tekeningen
met een citaat van Leonard Nolens, waarin

Koen Sels
Je schrijft aan De Witte Raaf dat je ziek bent. Je
herleest de tekst die je voor Jakob schreef en
die jou ook voor dit nummer geschikt leek,
maar nu twijfel je, en de lezer zal die andere tekst ook elders kunnen lezen, dus moet
je toch maar iets anders schrijven. Maar je
moet ook recupereren en liggen, je wil wat
lezen, je zou wat moeten schrijven, nu je
ziek bent en niet moet werken, wat schrijven
voor ‘jezelf ’, bedoel je. Je hebt het leeslint
tussen pagina’s 146 en 147 van Moby-Dick
gestoken en het boek bovenop pagina 26
van Kapitaal in de 21ste eeuw gelegd, om te
onthouden waar je was, maar nu ziet het
er belachelijk uit, en eigenlijk ziet je hele
bibliotheek met al die ruggen met auteursnamen en titels er de laatste tijd vaak belachelijk uit. Vanuit het leven, bedoel je, dat
arbeid is. Zou leven dan datgene moeten
zijn wat geen arbeid is? De arbeid waaraan
je niet verbonden bent door een contract?
Wel door het leven zelf dan? Er zijn mensen
die door auteurs gelegitimeerd moeten worden. Maar je wil geen autoriteit die zich moet
uitdrukken en die om ruimte vraagt… Papa,
wil je lezen? Koenie, kun je even? Wij zijn bezig
met een tentoonstelling… Je bent onderwezen
in een esthetiek van stilte, ballingschap en
list. Een concrete praktijk, achter gesloten
deuren. Je wordt gestoord. In de mate waarin je onthecht bent of verdeeld wordt. Zoals
Reynolds Woodcock (gespeeld door Daniel
Day-Lewis) zegt in Phantom Thread: ‘The tea
is going out, the interruption is staying right
here with me.’ Wil jij dan nog de ander storen, vele pagina’s lang? Want wij worden
allemaal gestoord. Je kunt het recht niet
opeisen om met rust gelaten te worden. Was
dat recht namelijk geen voorrecht? Nu ben je
online. Je wil nog steeds je eigen stem horen,
welke die ook mag zijn. Je bedoelt het lawaai
dat je alleen in stilte kunt horen, de concentratie die vorm geeft aan een lichaam. Je wil

soms voor een tijdje misschien een moment
van zijn ontwaren, een punt, een lijn: geen
derde, vierde, vijfde golf, geen gemiddelden,
maar toch een figuur, een beetje tijd, wat
continuïteit. Inkopen, eten, links kijken,
rechts kijken. Hoe marcheert dit? Het individu is geen eenheid, maar een gemeenschap
is ook niet zomaar een verband, geen verband van individuen. Een relatie: relatiebreuken. Verzenden. Onze vermogens om
te affecteren en om geaffecteerd te worden
noemen we affecten. Zijn we dan wat ons is
aangedaan en wat wij elkaar aandoen? Of
moet ik dit eindeloos veel kleiner denken?
Uitstelgedrag, trauma van de middelmaat.
Middenklasse, spanning, zenuwpijnen. Het
geweld dat je uitstelt is gelijk aan de ‘terreur van de vrede’ (maar zet je Deleuze &
Guattari niet maar beter weer in de kast?).
Voor nu is schrijven helaas klagen: het is te
veel voor jou, want jij bent Koenie maar, en
dit zijn je krachten en je klachten maar, of is
het soms niet ook de kosmos die middels jou
tot stress, schaamte en uitstelgedrag in staat
is? Zo vouw je alles plat, zo leer je anders
gestoord te zijn. Er zijn andere zorgen.
Koen Sels (1982) is schrijver en secretaris van
de probatiecommissie bij het justitiehuis van
Turnhout. Hij publiceerde twee boeken en heel
wat teksten over kunst en voor kunstenaars.
Sinds 2020 werkt hij (onderbroken) aan een
boek over leven, werk en werkleven, onder de
werktitel Een dag in België.

Dirk Somers
Samenwerkingen kunnen cultureel waardevol zijn, maar net zo goed een bron van
ergernis en tijdverlies. Essentieel is dat er
voldoende gedeelde belangstelling is en
genoeg raakvlakken zijn. Dat geldt in de verhouding tussen medewerkers en een zaakvoerder evenzeer als in de samenwerking
tussen bureaus.
Binnen Bovenbouw doe ik mijn best om
de opendebatcultuur in stand te houden:
medewerkers moeten en mogen hun mening
zeggen, hoewel het natuurlijk een hiërarchische verhouding blijft. Dat is het nadeel
van alleen werken: op snelheid neem je
soms slechte beslissingen, en dan heb je een
team nodig om weerstand te bieden. Dat is
heel belangrijk: het overeind houden van
checks-and-balances. Dat is ook het verschil
tussen een democratie en een dictatuur.
Je kan zeggen dat mijn medewerkers allerlei dingen uitproberen, en dat ik – zeker als
er weinig tijd is – in die probeersels een soort
‘vonk’ probeer terug te vinden waaruit
een project kan ontstaan. Bart Verschaffel
heeft dat proces heel goed omschreven in
onze monografie. Maar dat kan je, vind ik,
moeilijk delegeren. Er zijn bureaus waarin
auteurschap aan projectleiders of medewerkers wordt uitbesteed, maar in het oeuvre dat op die manier ontstaat, lijkt minder
risico terug te vinden. Je kan geen receptuur
schrijven voor een project. En het gebeurt
soms, weliswaar minder vaak, dat een ontwerp niet in de juiste plooi valt. Het wordt
dan soms toch uitgevoerd, maar daarna

Bovenbouw, Sergison Bates, Kattendijkdok, 2021, foto Stijn Bollaert
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verdwijnt het naar de achtergrond, omdat
het narratief of de punch ontbreekt.
Wat de uitwerking betreft is delegeren eenvoudiger, omdat medewerkers op de hoogte
zijn van voorkeuren. Wat zich laat objectiveren laat zich ook makkelijk communiceren. We hebben een Word-document dat De
Ezelsteen heet, en daar staan allerlei regeltjes in – negentig procent daarvan is heel
pragmatisch of technisch, maar er staan
ook handzame tips in die met ontwerpen te
maken hebben. Voor architectonische compositie bestaan een hele hoop vuistregels,
die ik onophoudelijk herhaal binnen het
kantoor.
We werken vaak samen met andere
bureaus, en dat is meer dan vroeger een vereiste om deel te kunnen nemen aan wedstrijden voor publieke projecten. Als opdrachtgevers moeten kiezen tussen blauw en rood,
en ze krijgen plots rood-blauw gestreept
aangeboden, dan is de keuze snel gemaakt.
Selectiecommissies zitten vaak met veel
mensen rond de tafel. Een portfolio met
werk van verschillende bureaus kan meerdere mensen tegelijkertijd aanspreken en
lijkt zo in het voordeel. Je moet als bureau
ook referentieprojecten kunnen voorleggen: om een museum te mogen bouwen
moet je al eerder een museum gebouwd
hebben, dus vaak is het gewoon noodzakelijk om je te associëren. In ons geval is het
zo dat hoofdzakelijk Britse en Nederlandse
bureaus in ons een lokale partij zien voor
wedstrijden in België. Omdat ik alleen een
bureau leid, vind ik dat vaak verrijkend.
In sommige samenwerkingen ontwerpt
ieder bureau een ander deel van een bouwblok. Samen één gebouw ontwerpen, wat
we bijvoorbeeld doen voor de ombouw van
het kantoorgebouw van Royale Belge in
Watermaal-Bosvoorde met het Londense
bureau Caruso St John, is heel intens en
intiem. Dat kan je enkel doen met iemand
met wie het ‘dik aan’ is. Samen een gebouw
ontwerpen met iemand die een andere blik
heeft op architectuur, dat is een marteling.
Daar begin ik niet aan, dan gaat er te veel
tijd en energie verloren aan discussies, en
dat gaat ten koste van het eindresultaat.
Tijdens de pandemie zag je een heel andere dynamiek ontstaan in dit soort samenwerkingen. De grenzen vervagen tussen
samenwerkende bureaus, vanwege de combinatie van virtuele platformen als Zoom,
Miro en Slack, en door meer thuiswerk. Na
verloop van tijd vergeet je een beetje wie
voor welk bureau werkt. Dat is mooi!
Dirk Somers (1976) leidt het Antwerpse
bureau Bovenbouw Architectuur en doceert
aan de UGent en TUDelft. Hij was curator
van Composite Presence, de Belgische bijdrage
aan de Architectuurbiënnale van Venetië
in 2021, die eind dit jaar wordt hernomen
in Z33 (Hasselt). In 2019 liep in deSingel in
Antwerpen de tentoonstelling Bovenbouw
Architectuur. The House of The Explorer, en
verscheen het boek Living the Exotic Everyday
(Vlaams Architectuurinstituut).

Berend Strik
De basis voor mijn boek Deciphering The
Artist’s Mind uit 2021 ontstond zo’n twaalf
jaar geleden in New York. Ik bezocht de
voormalige studio van Marcel Duchamp. Ik
wilde dit doen nadat ik eerder de gelegenheid had gekregen om mijn favoriete werk
uit de collectie van het Stedelijk Museum
Amsterdam, no. XX de vingt boîtes-en-valise
XX/XX (1949) in het depot te bestuderen.
Daar zag ik dat de koffer ook bewerkte, ingekleurde zwart-witfoto’s van zijn schilderijen bevatte. Die waren niet door Duchamp
ingeschilderd, maar door specialisten. Ook
de inrichting van de koffer was het werk
van een specialist, de architect Frederick
Kiesler. Deze personen werden nergens
vernoemd. Bij navraag hoe dit werk in het
Stedelijk terecht was gekomen, bleek er een
briefwisseling tussen de toenmalige directeur Sandberg en Duchamp te bestaan. De
gezwollen Franse taal van Duchamp moet
indruk gemaakt hebben. De brieven van
Sandberg doen vermoeden dat hij niet goed
begreep wat de betekenis van de koffer was.
In bronnen kwam ik ook foto’s tegen van
Duchamp die zijn studio gebruikt om zijn
sculpturen/objecten te bestuderen. Of zoals
hij zelf zegt: ‘erbij te mijmeren’. Inmiddels
is de studio veranderd in een kantoor en is
er van de vroegere ruimte niets meer te herkennen.

strenge beoordelingscommissie. In mentale vorm zijn we met velen. 3. Wat ik met
mijn schilderijen wil? In die samenleving
staan. In de hoop, eigenlijk in de overtuiging, dat de reikwijdte van een zelfportret
verder gaat dan het in verf weergeven van
een naar binnen gekeerde zoektocht naar
een zelf. Het wil door ‘nu in deze wereld te
zijn’ juist raken aan gevoeligheden bij de
toeschouwer. Op weg naar een bedenking,
een bekentenis, een gesprek… aansluiting
misschien? Zeg maar: gedeeld auteurschap.
2. En ook. In verf hard maken. Dat ik ik mag
zijn, en niet iemand anders. Ik besta – alvast
– in verf. 1. En zo kan het gebeuren dat er
ineens een Jezus uit mij komt. En dat het
toch een zelfportret is. Een schuchtere Jezus,
weliswaar. En… geloof het of niet, ik keek in
de spiegel terwijl het ontstond!

Berend Strik, Deciphering the Artist’s Mind (studio M.D.), 2011

Ik zag een parallel tussen Duchamps
bewerkte fotografie en mijn eigen werk.
Vervolgens bezocht ik kunstenaars als
Jan Dibbets, Ger van Elk, John Baldessari,
Martha Rosler, Mickalene Thomas en vele
anderen, die vergelijkbare uitgangspunten
hadden en de fotografie als basis gebruikten.
Kunst kan wel vernieuwend zijn, maar staat
tegelijkertijd ook op de schouders van eerder
gemaakte kunst. Ieder kunstwerk heeft een
relatie met een ander kunstwerk. Zo heeft
iedere kunstenaar een relatie met andere
kunstenaars. Om dit proces te onderzoeken
en beschrijven, vroeg ik Marja Bloem, senior
curator van het Stedelijk Museum en directeur van de Stichting Egress Foundation,
begeleidende teksten te schrijven. Dit resulteerde in 75 teksten bij 75 studiobezoeken.
Door het voortdurend heen en weer bewegen van teksten en nieuwe studiobezoeken,
werd het een proces van woord naar woord,
en van woord naar studio en vice versa. Het
leek een nooit eindigend proces. Voor het
omzetten van het materiaal naar een boek
was weer samenwerking met specialisten
nodig. Pas daarna kon Irma Boom een boek
ontwerp realiseren.
Duchamp, Irma Boom en ik voeren de
regie, de interactie met derden leidde tot de
realisatie. Vanaf dag één van mijn beroepspraktijk heb ik voor de uitvoering van mijn
ideeën, kennis en vaardigheden gebruikgemaakt van derden. Eindverantwoordelijk
heid ligt altijd bij mij. Door schade en schande heb ik dat moeten leren.
Berend Strik (1960) studeerde aan de
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten
(Amsterdam). Zijn werk is opgenomen in tal
van (bedrijfs)collecties en musea, waaronder
Stedelijk Museum Amsterdam en Museum
Boijmans Van Beuningen (Rotterdam). Hij
wordt vertegenwoordigd door galerie Fons
Welters en Jack Tilton Gallery.

Nele Tas
Zelfportret zonder titel. Jezus. Ik sta voor de
spiegel en kijk naar mezelf. ‘Ik’ schilder vervolgens ‘zelf ’. Gehoorzaam als de schilder is
aan de hedendaagse plicht tot zelfkennis en
zelfinzicht. Oneigentijdse portretten.
1. Een eerlijk antwoord op je vraag? Vanaf
het prille begin zoek ik samenwerking op.
Het is wat ik wil: samen met iemand ‘iets
doen’. Met anderen zijn. Maar ‘in het holst
van de nacht’, voor het meest wezenlijke
van mijn praktijk, ben ik helemaal alleen.
Moet ik helemaal alleen zijn, helaas. Helaas?
Ik weet het niet: het is een vaststelling, geen
waardeoordeel. 2. Om vervolgens bij individueel auteurschap uit te komen. Deze keer
écht helaas: de term ‘genie’ is in onbruik
geraakt, individueel auteurschap in twijfel
getrokken. Ik zou als vrouwelijke schilder
ook wel graag even onder de hartverwarmende (en portemonneevullende) douche
van de genialiteit willen staan. Even maar.
Want vast staat dat ik dit werk vervaardigd
heb, alleen. 3. Alleen…? Onzin! Ik ben geboren en opgevoed in een cultuur die haar
ideeën hard gemaakt heeft in gebouwen,
vormgegeven in objecten en neergeschreven in boeken en wetten. Die altijd – atheïst of alternatist – haar invloed uitoefent.
Alles ademt: ‘ik besta al’. 4. ‘Ik besta nog
niet.’ Tijdens het schilderen probeer ik een

Nele Tas (1978) is beeldend kunstenaar. Ze
woont en werkt in Borgerhout. In haar praktijk
zoekt ze samenwerking op in tentoonstellingsprojecten zoals Temporary City (2007, Lokeren;
2009, Berlijn en 2014, Antwerpen), de salon
(2018, Wenen), Tell Me about You (2019, Tokio)
of in het lopende project 3 24 51 76, met
onder meer Tine Colen en Jan Van Goethem.

Dennis Tyfus

Nele Tas, Zelfportret zonder titel (beschrijving, Jezus),
2017, foto We Document Art

opening te laten voor het onverwachte.
Witruimte. Een schilderij is voor mij tegelijk een plek voor lampzwart en naakt doek.
Een verzamelplaats voor ongecontroleerde
afwijkingen, voor kleuren die zichzelf kiezen en voor nog maar eens een penseelstreek die ongewild wegglijdt. Voor leegtes,
fouten, breuken. 5. En zo kan het gebeuren dat er ineens – uit het kruisen van het
bekende en het onbekende – een Jezus uit
mij komt. En dat het toch een zelfportret is.
Jezus! Tegelijk icoon én popster van onze
cultuur. Leesbaar en herkenbaar voor eenieder uit deze contreien.
5. Een eerlijk antwoord op je vraag? Vanaf
het prille begin besef ik dat ik alleen ben.
Het is ook wat ik wil: alleen zijn. Maar ‘in
het holst van de nacht’, voor het meest
wezenlijke van mijn praktijk, ben ik nooit
alleen. Kán ik nooit helemaal alleen zijn. 4.
Wanneer ik schilder, zit de wereld in mijn
hoofd. Van individueel auteurschap is geen
sprake. Ik ben deel van een ‘samen’ – of ik
het nu wil of niet. Neem nu ‘familie’, ‘de
wereld’, ‘de kunstgeschiedenis’. Of zelfs
zoiets vuigs als ‘zelfkritiek’ – die botte buffer tussen atelier en buitenwereld. In fysieke vorm ben ik als maker enig lid van die

Tussen 2006 en 2017 werkte ik vaak samen
met Vaast Colson. De samenwerking was
altijd los-vast (wij waren nooit een uitgesproken kunstenaarsduo) en toch hadden
we soms het gevoel dat ons eigen werk nog
amper uitgevoerd kon worden, bijvoorbeeld
omdat we bezig waren met het organiseren
van een concert of een tentoonstelling in
een van de ruimtes die we samen uitbaatten, zoals Gunther, Stadslimiet, Vansteensel
& De Caigny Gallery en Pinkie Bowtie.
Ik kom waarschijnlijk niet met groot
nieuws wanneer ik stel dat zowel een solitaire atelierpraktijk als een samenwerking
in mijn persoonlijke ervaring voor- en nadelen met zich meebrengt. Beide manieren
van werken zijn sinds het begin van mijn
volwassen bestaan even belangrijk binnen
mijn praktijk, maar de laatste jaren is er
voor beide meer ruimte, door een duidelijke
afbakening in de tijd.
Dankzij het paviljoen De Nor, dat ik
samen met FVWW Architecten bouwde
voor de groepstentoonstelling Experience
Traps (2018) in het Middelheimmuseum
in Antwerpen, keren mijn bezigheden elk
jaar om: een solitaire, methodische (teken)praktijk wordt een zomerse, collectieve
praktijk. De Nor is door het jaar te bekijken als onderdeel van de collectie van het
Middelheimmuseum, maar van begin juni
tot eind augustus wordt het paviljoen geactiveerd via wekelijkse concerten, performances, debatten, lezingen en presentaties allerhande. De Nor kan wat mij betreft
enkel bestaan als de ruimte ook jaarlijks
wordt geactiveerd. Voor de organisatie van
deze wekelijkse luim kan ik rekenen op een
ruime groep kennissen, zonder wie alles als
een pudding in elkaar zou zakken: de artiesten op het podium, de technieker die ervoor
zorgt dat er klank uit de luidsprekers galmt,
de mensen die aan de deur tickets controleren, het barpersoneel en de medewerkers
die het servies ophalen en afruimen in de
ruime tuin rondom het paviljoen, de kok die
voor de artiesten en het personeel kookt, en
natuurlijk het publiek. Hoewel we geen vast

Dennis Tyfus, FVWW Architecten, De Nor, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2018, foto Ans Brys
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collectief zijn, is het team medewerkers al
jaren min of meer ongewijzigd.
Dit gezegd zijnde doe ik voor bijna al mijn
werk, de tekeningen niet meegerekend, een
beroep op derden. Ik heb moeten leren dat
technische problemen of onmogelijkheden
bijna altijd een oorspronkelijk idee in de
weg zitten. Ik ben dit gaan zien als een deel
van het werk, en als iets spannends. Door
telkens met dezelfde mensen te werken voor
het maken van sculpturen, geluidswerken,
video’s en neonwerken, bepalen zij voor
een deel mee hoe het werk eruitziet, omdat
ik geregeld kom aanzetten met ideeën die
onmogelijk uitvoerbaar blijken te zijn. Dat
kan nadelig lijken, maar ik vind het net
prettig dat je zo ook een soort toeschouwer
wordt van je eigen werk. Het is een bijna
psychedelische ervaring.
Het grootste voordeel van samenwerken
is dat er meestal enorm veel plezier gemaakt
kan worden: je steekt elkaar aan, en daaruit ontstaan nieuwe ideeën. Ik vergelijk het
graag met een rondtrekkende band, zoals
Beastie Boys. Wanneer ik hun muziek hoor,
merk ik zonder uitzondering meteen hoe
ongelooflijk veel plezier ervan afstraalt.
Dennis Tyfus (1979) is een Belgisch beeldend
kunstenaar, muzikant, uitgever, radio-omroeper en applausmeter. Hij wordt vertegenwoordigd door Tim Van Laere Gallery in Antwerpen,
waar hij begin dit jaar deelnam aan de
groepstentoonstelling Swim the Mountain Climb
the Sea, en waar tijdens de zomer van vorig jaar
zijn solotentoonstelling Satellite of Lard te zien
was. Op zaterdag 11 juni viert hij de vijfentwintigste verjaardag van uitgeverij en platenlabel Ultra Eczema, samen met de heropening
van De Nor.

Cecilia Vallejos &
Matthijs de Bruijne
Het kan zijn dat de meeste kunstwerken niet
door één persoon tot stand gebracht worden, maar betekent dit dan dat elk werk
van een kunstenaar het resultaat van een
samenwerking is? Voor ons zijn er voorwaarden om überhaupt van een samenwerking te kunnen spreken. Denk aan het
bewustzijn van de context waarin je werkt,
het delen van een doel met een ander of
een belofte die gedaan is. In ieder geval is
samenwerken geen werkmodel, een methode die we systematisch kunnen reproduceren. Wat nodig is voor een samenwerking
is het samenvoegen van specifieke kennis
en vaardigheden, het bijeenbrengen van
elkaar aanvullende invalshoeken, van jou
en van die ander.
Onze langstdurende samenwerking is die
met de schoonmakers die zich hebben verenigd in de Vakbond van Schoonmakers
FNV – tegenwoordig FNV Schoonmaak. Aan
het begin van deze eeuw was de Federatie
Nederlandse Vakbeweging een logge en
polderende reus. De afstand tussen de
bestuurders en de leden was enorm en de
arbeidsomstandigheden in Nederland verslechterden in die jaren. De Vakbond van
Schoonmakers was een van de eerste bonden binnen de FNV die zich met behulp van
organizing (een methode om werknemers,
met name in de dienstensector, van onderop
te organiseren en zo druk uit te oefenen op
werkgevers) opnieuw heeft uitgevonden en
weer een collectief van arbeiders is geworden, krachtig genoeg om de eigen arbeidsvoorwaarden te bepalen. Tijdens deze vernieuwing, die nog steeds grote invloed heeft
op de ontwikkelingen van de andere bonden
binnen de FNV, werden kunstenaars uitgenodigd om samen met de schoonmakers te
werken aan hun verhalen en beelden.
In deze tien jaar durende samenwerking
zijn er in 2010, 2012 en 2014 drie lange
stakingen van schoonmakers geweest.
Doordat tijdens die maandenlange stakingen treinen, stations, ministeries, scholen en kantoren niet schoongemaakt werden, kreeg de slogan van de schoonmakers,
‘Nooit meer onzichtbaar’, steeds meer betekenis. De schoonmakers en hun werk werden zichtbaar. Door zich te presenteren als
een zelfbewuste voorhoede van de arbeidersklasse, die in staat was haar arbeidsomstandigheden te verbeteren, wonnen zij het
respect van de Nederlandse samenleving.
De inspanningen van deze relatief kleine groep schoonmakers gaven de FNV als
beweging een nieuwe impuls.
Maar de verkregen zichtbaarheid van

Work No Pay!, 2012

de schoonmakers staat in schril contrast
met die van een specifieke groep binnen
de Vakbond van Schoonmakers: de domestic workers. De arbeidsomstandigheden van
deze huishoudelijk werkers verschillen fundamenteel van die van andere schoonmakers. Zij hebben geen standaardcontracten, noch de mogelijkheid tot een cao. Ze
hebben geen toegang tot een ziektekostenverzekering of recht op vakantiedagen. Elk
aspect van hun leven wordt bepaald door
het feit dat zij in een onzichtbare sector van
de Nederlandse economie werken, die gekarakteriseerd wordt door een grote groep
ongedocumenteerde werkers. Deze sector
had een andere strategie nodig om zichtbaar en erkend te worden.
Een werk dat deel uitmaakte van de campagne ‘100.000 Families Vertrouwen Ons’
was de video Work No Pay!. De campagne,
die in oktober 2012 van start ging, was
gericht op de regulering van huishoudelijk
werk in Nederland en tegen de criminalisering van ongedocumenteerde werkers.
Work No Pay! is een visuele allegorie die het
dilemma weergeeft van veel Nederlandse
gezinnen die deze werkers vertrouwen. Ze
overhandigen hen de sleutels van hun huis,
laten hun kinderen hele dagen met hen
alleen, terwijl hun politici de domestic workers bestempelen als criminelen.
Gedurende de lente van 2012 veranderde in de avonduren de grote vergaderzaal
van het FNV-kantoor in Amsterdam in een
tijdelijke repetitiestudio. De domestic workers bespraken samen met kunstenaars
hun dagelijkse arbeidservaringen. Ze visualiseerden deze gezamenlijk in korte scènes,
in de vorm van een schimmenspel. Bij de
opnamen van deze video waren vervolgens
een beeldend kunstenaar, een illustrator en
een dramaturg betrokken, én de huishoudelijk werkers die zichzelf speelden als anonieme silhouetten op een witte achtergrond.
Wij als kunstenaars brachten onze beeldende vaardigheden in en de domestic workers, vanuit hun invalshoek, de realiteit. De
inhoud, de boodschap van de video Work
No Pay!, werd vanaf het begin voornamelijk door hen bepaald. Daarnaast hadden de
werkers ook invloed op de visualisering van
de boodschap, zij vonden hun eigen methodes uit om te acteren en elkaar te regisseren. Voor ons als kunstenaars betekende
dit een andere manier van werken, waar-

bij de grens tussen kunstenaar en werker
voortdurend vervaagde. Het was een van de
meest dynamische samenwerkingen in die
tien jaar. Door de context en het specifieke
doel werd deze video geen kunstwerk over
huishoudelijk werk, maar een video met
domestic workers voor een specifiek publiek:
de politici van de Tweede Kamer. De eerste
vertoning vond plaats in de gebouwen van
de Tweede Kamer in Den Haag op 1 oktober 2012. ‘Over’ en ‘met’ zijn op het oog
twee eenvoudige voorzetsels, maar in wezen
zijn ze bepalend voor de rolverdeling in een
samenwerking.
Dramaturg en onderzoeker Cecilia Vallejos
(1969) en beeldend kunstenaar Matthijs de
Bruijne (1967) werkten veelvuldig samen.
Sinds 2019 delen ze een professoraat aan
het Department of Visual Arts van de
Kunsthochschule Kassel.

Jozef Wouters
Decoratelier is geen collectief. De organisatievorm komt voort uit mijn werk, is er een
logisch gevolg van. Decoratelier is een ruimte. Eerst was het een fictieve ruimte binnen
een instituut: de KVS in Brussel. Omdat ik
daar in 2016 Infini maakte, een samenwerking met zestien andere kunstenaars, had
ik een andere ‘auteur’ nodig dan mijn eigen
naam. Decoratelier was de oplossing. Nu ik
sinds 2017 onder de vleugels van Damaged
Goods werk, is Decoratelier een fysieke plek
geworden in een oude fabriek in Molenbeek.
Het fungeert als productieplek voor mijn
eigen werk, maar ook als een open atelier
dat werk, ruimte en ondersteuning geeft
aan jonge kunstenaars en mensen uit de
buurt.
Wat me het meest interesseert aan samenwerkingen is de dynamiek van de uitnodiging. Wie nodigt wie uit? Onder welke condities? In die eerste beweging wordt vaak al
veel beslist. Rollen worden verdeeld en die
geven vrijheid. Ik maak heel ander werk
wanneer ik uitgenodigd word dan wanneer
ik zelf uitnodig.
Ik voel me verbonden met andere kunstenaars die niet enkel hun werk willen
maken, maar die ook willen nadenken over
de manier waarop dat werk gemaakt wordt.
De verdeling van credits en middelen is veel

Decoratelier Jozef Wouters, Globe Aroma, Underneath Which Rivers Flow, 2019, foto Robbrecht Desmet

meer dan een contract dat op voorhand getekend moet worden. Het is deel van het werk
en geeft er mee vorm aan. Elk project is een
nieuwe onderhandeling en veroorzaakt een
economie die groter is dan enkel geld, namelijk een complexe economie van aandacht,
vertrouwen, loyaliteit en auteurschap.
Door elk proces heen loopt een zoektocht
naar wie de auteur is. De auteur aan het
begin is vaak niet dezelfde als die aan het
eind. Wanneer ik een project initieer ben
ik de eerste auteur maar tijdens het proces
is er vaak een punt waarop het een andere auteur nodig heeft. De auteur van Infini
werd zoals gezegd Decoratelier, maar bij
Underneath Which Rivers Flow (2019) werd
dat Decoratelier Jozef Wouters. In het eerste
geval moest mijn naam verdwijnen opdat ik
de samenwerkingen niet zou recupereren,
in het laatste was het omgekeerd en zorgt
mijn naam ervoor dat ik de eindverantwoordelijkheid niet ontloop.
In de wereld waarin ik werk, vormen
verbinding en samenwerking de basis. In
zo’n netwerk is het belangrijk en handig
om verschillende namen te kunnen aannemen binnen diverse constellaties. Ik zou
het benauwd krijgen als ik enkel mijn eigen
naam zou kunnen gebruiken, enkel mijn
eigen werk zou kunnen maken.
Het genie dat zijn of haar werk alleen
maakt, lijkt een fantasma dat nog slechts
in de hoofden van enkele verzamelaars van
beeldende kunst bestaat. Ik begrijp dat niet
goed. Hoe komt het dat een filmproject erin
slaagt om tot in detail te vermelden wie wat
heeft bijgedragen, maar dat er op de grote
ramen van musea vaak maar plaats is voor
één naam?
Jozef Wouters (1986) is scenograaf en theater
maker in Brussel. Vanuit Decoratelier in
Molenbeek initieert hij projecten en artistieke
samenwerkingen. Sinds 2017 is hij autonoom
kunstenaar in residentie bij Meg Stuart/
Damaged Goods. In 2019 mocht hij voor
Decoratelier een Vlaamse Cultuurprijs (Ultima)
in ontvangst nemen.
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‘Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen’
(Tonnus Oosterhoff)
CHRISTOPHE VAN GERREWEY,
NOORTJE DE LEIJ & DANIËL ROVERS
Mythes
Het verhaal van de moderne kunst is te schrijven als een lange reeks afrekeningen met de
pompeuze cultus van het persoonlijke meesterschap en de mythe van de soevereine scheppingsdrang. […] Het gaat daarbij om het zoeken naar vormen van beeldproductie die meer in
overeenstemming zijn met de sociale, culturele
en economische condities van de eigen tijd. […]
En iedere poging tot demystificatie van de kunst
roept direct nieuwe mythes in het leven, waar
volgende generaties dan weer mee af te rekenen
hebben.
– Camiel van Winkel1
Christophe Van Gerrewey: Het boek De
mythe van het kunstenaarschap van Camiel
van Winkel dateert uit 2007, en het is
opmerkelijk dat samenwerking, of collectief gemaakte kunst, in zijn tekst nog niet
wordt genoemd. Het collectief is blijkbaar
pas in het voorbije decennium een wijdverbreid alternatief geworden voor de mythe
van het individuele kunstenaarschap. Zoals
een aantal antwoorden op de questionnaire
dat aangeven, kiezen kunstenaars vandaag
ofwel voluit voor het collectief, ofwel hebben
ze het gevoel dat ze zich tegen collectivisering moeten verzetten.
Daniël Rovers: Sommige kunstenaars zeggen zich niet in die tweedeling te herkennen. Tegelijk is er kritiek op het al te makkelijke, zo je wil modieuze gebruik van het
begrip ‘samenwerking’ in de kunsten en
vormgeving. Het is soms een manier voor
makers om zichzelf opnieuw in collectieve
zin te branden, zo werd opgemerkt, en lang
niet alle ‘samenwerkingen’ vinden daadwerkelijk ‘samen’ plaats. Een zekere vorm
van collectief werken is beslist een trend, die
in veel gevallen wordt onderschreven.
C.V.G.: De vraag is dan of samenwerking,
met z’n tweeën of in groep, inderdaad ‘meer
in overeenstemming’ is ‘met de sociale, culturele en economische condities’ van deze
tijd, zoals Van Winkel schrijft. Is de mythe
van de individuele kunstenaar gedeconstrueerd, en vervangen door werk dat met
meerdere mensen tegelijkertijd wordt uitgevoerd? Of is het samenwerken ongemerkt of
onbewust zelf een mythe geworden? Wat is
het dan dat door deze actuelere mythe aan
het zicht wordt onttrokken?
Noortje de Leij: En wat wordt er zichtbaar
door? Als de mythe van de individuele kunstenaar – simpel gesteld – het welbekende ‘symptoom’ was van de Verlichting en
van een sociaal-economische organisatie
gebaseerd op het individu en op competitie tussen individuen, wat drukt de hang
naar collectiviteit dan uit over onze hedendaagse structuur van denken, en over de
verlangens die daarachter schuilgaan? Het
lijkt niet langer in de eerste plaats te gaan
om een directe tegenreactie op individualiteit, wat nog typerend was voor de historische avant-gardes of voor de pogingen
auteurschap uit te wissen in de jaren zestig en zeventig. De erkenning van onderlinge afhankelijkheid is wellicht een uitgangspunt geworden. Individueel auteurschap
hoeft niet meer weerlegd te worden – wie
gelooft daar nog in? Uiteraard is dat een
weerslag van sociale, culturele en economische condities. Daarin is, zoals al vaak
beargumenteerd is, de cybernetische structuur van het netwerk het dominante model
geworden. Het is het cliché van onze tijd:
ons leven is bepaald door totale connectiviteit, we zijn altijd zichtbaar en staan in verbinding met alles en iedereen, maar we blijven toch maar alleen.
C.V.G.: Je kan verwachten van kunst dat
ze die condities weerspiegelt, maar dat wil
niet zeggen dat die condities intellectueel of
artistiek werk mogelijk maken. Ik vind dat
bijvoorbeeld schrijven nog altijd iets is zoals
slapen: je kan beide, in theorie, doen met
een tiental mensen samen, maar makkelijk
lijkt me dat niet. Continu contact en overleg – totale transversaliteit, om een ander
modewoord te gebruiken – is enerzijds een
illusie, en anderzijds de hel. Wat mij altijd

verbaast is hoeveel tijd samenwerken kan
kosten – of liever: wat me verbaast is hoe
iedereen zich daarbij lijkt neer te leggen. Als
je de voltooiing van een taak of een project
langer wil laten duren, betrek er dan vooral
zoveel mogelijk andere mensen bij! Ik overdrijf misschien, maar iedereen heeft tijd te
kort, en toch moet over alles urenlang overlegd worden. Connecties staan efficiëntie
in de weg. Je kunt dat een neoliberale term
vinden, maar hoe efficiënter je een taak
opknapt, des te sneller je iets anders kunt
doen, een boek lezen bijvoorbeeld.
N.d.L.: Wordt die vrijgemaakte tijd dan
niet toch weer ingevuld met ander werk?
Als samenwerkingen gebaseerd zijn op een
strikte taakverdeling – een fabriek à la Jeff
Koons – staat efficiëntie juist voorop. In
elk geval, of kunstenaarscollectieven de
hedendaagse netwerkcultuur bekritiseren,
simpelweg spiegelen of juist versterken, de
enscenering ervan biedt de mogelijkheid
tot reflectie. Toch lijkt in het huidige ideaal
van het collectief misschien eerder de betekenis van fragmentatie te zijn veranderd.
Denkers in de traditie van de Frankfurter
Schule erkenden de ontwrichting van het
sociale weefsel, maar probeerden ook provisorische vormen van eenheid te construeren. De poststructuralisten lieten die pogingen grotendeels los, en vierden het verlies
van eenheidsillusies als bevrijdend. Maar
een conditie van fragmentatie – in zekere
zin te vatten in termen van eenzaamheid,
historisch dan wel ontologisch – speelde in
beide stromingen een significante rol. Als de
deconstructie van het individu zo ver wordt
doorgevoerd dat een duidelijk omlijnd ‘ik’
überhaupt niet meer lijkt te bestaan, verlies
je het klassieke probleem van de kloof tussen subject en object uit het oog. Dat resulteert in nieuwe illusies van eenheid, niet in
de vorm van grote verhalen, maar eerder
als een alles absorberende spons. Je kunt je –
enigszins pathetisch geformuleerd – bovendien afvragen: als het specifieke en individuele verdwijnt, wordt het dan niet steeds
moeilijker om de ‘Ander’ te zien, en blijf je
niet des te meer vervreemd van elkaar?
Uiteraard gaat het ook om een directe reactie op institutionele en maatschappelijke
tendensen: collectiviteit is in veel gevallen
een pragmatische reactie op precaire condities, die het noodzakelijk maken om strategische allianties te smeden, en om continu
te netwerken.
D.R.: Het is duidelijk dat collectieve en
vaak ook culturele voorzieningen de laatste
decennia verzwakt zijn, vanuit het neoliberale idee dat de overheid niet de oplossing,
maar de oorzaak van veel problemen is.
Dat roept alternatieven in het leven. Neem
zoiets als een Broodfonds, dat kleine zelfstandigen, onder wie veel kunstenaars, toelaat om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te organiseren, tegen de trend van
flexibilisering en individualisering in. Beide
begrippen hebben een slechte roep gekregen, want ze staan voor precariteit en de
ontbinding van solidariteit. Vroeger waren
kunstenaars die voor zichzelf werkten en
geen pensioen hadden een uitzondering.
Er viel een zekere trots aan zo’n bestaan te
ontlenen. Nu maken al die kunstenaars deel
uit van een miljoenenpoel vol zelfstandigen,
allemaal zonder vast dienstverband.
De dood van de auteur
Since 1896, The Architectural Review has
scoured the globe for architecture that challenges and inspires. The AR believes that places are
built by collective ideas, not single authors. The
critical writing in these pages shines a spotlight
on the thoughts that put walls up and tear them
down.
– Manon Mollard2
C.V.G.: Sinds Manon Mollard in 2018
hoofdredacteur werd van het Britse maandblad The Architectural Review, het oudste
architectuurtijdschrift ter wereld, worden
er nauwelijks nog besprekingen van recente
gebouwen gepubliceerd. De ‘directe’ architectuurkritiek van de actuele productie
vormde sinds 1896 nochtans de bestaansreden van AR. De nieuwe redactionele lijn

Philipp von Foltz, Perikles hält die Leichenrede, 1852

wordt ook weerspiegeld in het motto architecture, not architects (met een doorgestreept
portret van Le Corbusier erbij). Het centrale
idee is ook hier dat individueel auteurschap
niet bestaat, zeker niet van gebouwen:
architecten zijn slechts radertjes in een groter architecturaal proces.
D.R.: Een kunst- of architectuurtijdschrift
verhoudt zich altijd op een synecdochische
manier tot het veld waarover wordt geschreven: een tijdschrift werkt met auteurs en
met redacteurs, maar is toch ingesteld op
individuele bijdragen. Je kan je inderdaad
afvragen in hoeverre een dergelijke auteursfunctie aanwezig is in bijvoorbeeld de architectuur, de muziek, het theater, de kunsten.
In andere kunstvelden is de ‘auteur’ een
retorische figuur, bijvoorbeeld ingezet in de
auteurscinema uit de jaren vijftig, aanvankelijk door critici die aandacht vroegen voor
de artistieke capaciteiten van regisseurs in
een uiterst commerciële branche. Het was
een manier om autonomie te verwerven,
of artistieke erkenning. Blijkbaar is dat niet
meer nodig, of zelfs in zekere zin ongewenst.
C.V.G.: Het erkennen van één auteur impliceert altijd dat andere mensen niet de
auteur zijn, en dat steekt. Er lijkt een paradox verbonden met de huidige kritiek of historiografie die het ‘individu’ afvoert – art,
not artists – omdat persoonlijk auteurschap
een paternalistische of elitaire fictie is. De
keuze tegen kunstenaars, makers of architecten leidt niet noodzakelijk tot meer kunst
of architectuur. Wat in The Architectural
Review de afgelopen jaren aan bod is gekomen, is uitermate breed: de architecturale
omgang met dieren, de rol van verlichting
in steden, het belang van ‘grond’ of ‘aarde’
enzovoort. De auteur schrappen impliceert
geen terugkeer naar het werk zelf. Eerder
wordt dat werk, als het eenmaal losgemaakt
is van de individuele maker, zo breed opgevat dat het geen kunst of architectuur meer
lijkt te zijn, althans niet in de traditionele zin van het woord. Zodra auteurschap
gedeeld wordt, lijkt het resultaat van dat
auteurschap mee te verruimen.
N.d.L.: Het begrip van wat überhaupt telt als
het resultaat van werk wordt steeds vaker verlegd naar de maatschappelijke impact ervan.
Dat zie je zowel in de academische als in de
kunstwereld. Projectaanvragen moeten zoveel
mogelijk directe relevantie hebben voor de
samenleving. Het is niet zozeer de kunstenaar
of de onderzoeker die op basis van haar of zijn
kunnen subsidie krijgt, maar het is een beoogd
resultaat dat al dan niet gefinancierd wordt.
Individuele onderzoeksbeurzen, waarvoor je
wel een project moet voorstellen, maar waarbij je ook de vrijheid hebt om dat naar eigen
inzicht in te vullen of te wijzigen, zijn schaarser geworden. De Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
vraagt in de tussentijdse evaluatie van een dis-

sertatie in de geesteswetenschappen nadrukkelijk wat de ‘resultaten’ of ‘uitkomsten’ van
je onderzoek zijn, alsof het om exacte wetenschap zou gaan. Ook bij De Witte Raaf krijgen
we daarmee te maken: het Mondriaan Fonds
wil niet langer instaan voor de vaste kosten
die horen bij het maken van een tijdschrift,
maar enkel nog op projectbasis aanvragen
beoordelen. De autonomie van een redactie
wordt zo behoorlijk beknot, en er is weinig
vertrouwen: of er geld beschikbaar is, hangt
af van het onderwerp dat je wil aansnijden.
De recente ‘verdwijning’ van de kunstenaar
of van de auteur kan ook te maken hebben
met een groeiende internalisering van resultaatgericht denken: investeren in een geconsolideerd projectplan lijkt al te menselijke
onvoorspelbaarheid uit te sluiten. Het individu is op z’n best de juiste kandidaat om tot
een resultaat te komen, en in het slechtste
geval niet meer dan een pion of een obstakel.
D.R.: Het zou kunnen dat de keuzes van The
Architectural Review uit noodzaak zijn genomen, omdat ze geen goede critici meer vinden. Dat klinkt flauw, maar het is niet makkelijk om auteurs op het spoor te komen
die de tijd en de vaardigheden bezitten om
zich in een oeuvre te verdiepen, en daar een
monografisch essay over te schrijven.
N.d.L.: Ook daar speelt vast weer de druk
om iets te doen dat de schijn van maatschappelijke of kritische relevantie heeft.
Als je kunst en architectuur in termen van
collectieve en sociale ideeën beschouwt, heb
je meer directe mogelijkheden om het over
‘de rest van de wereld’ te hebben. Bij een
gedetailleerde monografische tekst is dat
minder evident.
C.V.G.: Kiezen voor collectieven lijkt in hoge
mate structuralistisch geïnspireerd: we zijn
geen individuen, maar we worden gevormd,
of zelfs gedetermineerd, door de maatschappijstructuren waarin we ons bevinden. Hier dient zich nog een paradox aan,
omdat individuele verantwoordelijkheid
vandaag desondanks alomtegenwoordig is.
Wat er ook gebeurt, of wat er vroeger ook
gebeurd is, we zijn er zelf verantwoordelijk
voor. Ik heb dat nooit scherper beseft dan
toen een student mij een paar jaar geleden
streng toesprak omdat ik te weinig teksten
van vrouwelijke auteurs aan bod liet komen
in mijn colleges: ‘C’est votre responsabilité!’
Je zag het ook vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne: de president van de EPFL,
de school waar ik lesgeef, stuurde officiële
mails naar de hele school om het geweld en
de Russische inval te veroordelen en steun
uit te spreken voor de Oekraïense bevolking. Geen twee dagen later volgde een mail
van een studentencollectief dat hem eraan
herinnerde, opnieuw terwijl de hele school
meelas, dat woorden niet volstonden en
dat er daden nodig waren, in de vorm van
een boycot bijvoorbeeld, of door het over-
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maken van een smak geld aan het Rode
Kruis. Ik hoorde ook dat een literatuurprofessor in Italië zijn cursus over Dostojewski
na protesten heeft moeten staken. Daarin
komt die tweede paradox natuurlijk prachtig samen: weg met één auteur, maar toch
vooral omdat het een Rus is! Enerzijds is
auteurschap in de kunsten en in de architectuur dus achterhaald, want het is moeilijk om nog in je eentje een kunstwerk of
een gebouw te claimen; anderzijds zijn we
zelf als ‘auteurs’ schuldig aan nagenoeg
alles wat slecht gaat in de wereld, en is het
fout om nog maar te suggereren dat je niet
in staat bent om de wereld te veranderen, of
om Poetin op andere gedachten te brengen.
N.d.L.: Als je onderdeel bent van alles en
iedereen heb je geen enkele invloed, maar
tegelijkertijd kun je alles en iedereen influencen. Een echte, historische oorzaak aanduiden, is een stuk complexer. Ik wil het belang
ervan niet ontkennen, maar een doorgeslagen nadruk op representatie suggereert ook
een vorm van onmacht ten overstaan van
reële, materiële condities.
Macht
Wij denken namelijk – een gedachte die gebaseerd is op vermoedens ten aanzien van de
goden, maar op zekerheid aangaande de mensen
– dat beiden, als gevolg van een wetmatigheid
van hun natuur, overal heerschappij uitoefenen
waar dat in hun macht ligt. Wij gehoorzamen
die wet, zonder die zelf te hebben ingesteld en
zonder die als eersten te gehoorzamen sinds ze
eenmaal is ingesteld; wij hebben haar als een
bestaande wet overgenomen en zullen haar
als een voor altijd blijvende wet nalaten, en
wij weten dat u en anderen, wanneer u dezelfde machtspositie zoudt verwerven als wij, op
dezelfde manier zoudt handelen.
– Thucydides3
C.V.G.: De problemen die de mythe van de
individuele kunstenaar veroorzaakt, of eerder nog verbergt, zijn welbekend: machtsonevenwichten, intentional fallacies, toe-eigening van andermans werk en ideeën,
discriminatie van wie niet over voldoende macht beschikt om individueel auteurschap op te eisen. De mythe van de samenwerkingskunstenaar of van de auteurloze
auteur is redelijk recent, hoewel er antecedenten bestaan. Dus nogmaals: wat verbergt deze mythe, of wat pretendeert ze op
te lossen? Heel algemeen gaat het hier over
het probleem van de macht.
N.d.L.: De meest idealistische vormen van
collectiviteit zijn een experiment in radicale
democratie. Het lijkt me van belang dat je
dat steeds als een experiment blijft beschouwen (en niet als een rooskleurig alternatief),
met meerdere uitkomsten, waarin machtsrelaties onoverkomelijk zijn. Misschien is
het wegwuiven van de auteur ook eenvoudigweg een kwestie van intellectuele onmacht, en kun je alleen auteurschap
opeisen in totale naïviteit, in blissfull ignorance. Je wordt er onophoudelijk mee geconfronteerd dat alles al eens eerder is gezegd
of geschreven. In mijn studietijd haalde ik
als ik een paper moest schrijven een stapel
boeken uit de bibliotheek, en schreef met
die beperkte selectie literatuur een tekst.
Versterkt door het feit dat mijn kennis van
een onderwerp nog niet zo diepgaand was,
kon ik de illusie koesteren iets ‘nieuws’ te
hebben geschreven. Nu beland je al snel in
een eindeloze reeks digitale boeken en artikelen die je met de zoekfunctie kan doorspitten. Dan vind je altijd wel iemand die
dezelfde these heeft ontwikkeld, of dezelfde connectie heeft gemaakt. Het is waarschijnlijk niet zo’n slechte strategie om die
vaststelling te omarmen: alles wat we doen
of zeggen is slechts een citaat, en alles wat
ik doe is ideeën bij elkaar zetten. Dat is een
bescheiden positie, maar als in een droste-effect herhaal je allerlei problemen; de
ontkenning van je individuele positie is
evengoed problematisch.
D.R.: Bij de samenwerkingen die ik als auteur
ben aangegaan, onder meer met kunstenaars, zie ik vooral onmacht die deels voortkomt uit een gebrek aan inzicht in de andere discipline. Hoe kun je een ander bijsturen,
als je geen weet hebt van de finesses van zijn
of haar discipline? Ik schreef erover in het
voorwoord bij het eerste nummer van De
Witte Raaf over Alleingang: in 2020 deed ik
mee aan een project over eenzaamheid, drie
auteurs schreven een essay, en een kunstenaar maakte beeldend werk. De kunstenaar
had het project aangevraagd, en de auteurs

leverden keurig hun tekst in. Er was geen
ontmoeting, de essays werden op een website gepubliceerd, en dat was het dan – een
teleurstellend resultaat, vind ik, en eenzaam bovendien. Maar hoe weet je dat van
tevoren? Nu zou ik zeggen, mede op grond
van de questionnaire: door een samenwerking op te zetten! Dan heb je zelf greep op de
samenwerkingsvoorwaarden. Maar kan je
het dan nog samenwerken noemen?
C.V.G.: Dat is de vraag. Je kan, zo lucide
mogelijk, vooropstellen dat elke menselijke
relatie uit een machtsonevenwicht bestaat.
In zijn boek over de Peloponnesische Oorlog
laat Thucydides, in de beroemde bovenstaande passage die ook Simone Weil heeft
becommentarieerd, de Atheners aan het
woord. Zij proberen even koel als redelijk
de Meliërs te overtuigen zich over te geven.
Als dat niet lukt, slaan ze op gewelddadige wijze het eiland Melos plat. De woorden
van de Atheners bevatten een uitgangspunt
dat de ambitie van elk collectief deconstrueert, en dat – fatalistisch of realistisch – het
kwaad in elke mens onder ogen ziet. In elke
samenwerking trekt diegene die beweert dat
er geen machtsonevenwicht is, meteen de
macht naar zich toe. Collectiviteit idealiseren of tot mythe verheffen, brengt het risico
met zich mee dat echte hiërarchieën, afhankelijkheden, jaloezie en competitie verdrongen worden.
N.d.L.: Aan het cultiveren van collectiviteit
liggen ook – op zijn minst ten dele – egocentrische of narcistische impulsen ten grondslag. Zoals Benjamin het mooi omschreef:
in elke vorm van deugdzaamheid zit de
ambigue behoefte vervat om die deugd aan
de wereld te tonen, wat teruggaat op een
primitieve drang je te onderscheiden of
bewonderd te worden.
D.R.: Alweer vanuit dit tijdschrift gedacht:
we werken samen, als redactie, met de
auteurs, de eindredacteur, de zakelijk leider, de redactiesecretaris en de vormgever,
maar ik zou ons geen collectief noemen: het
is belangrijk dat redacteuren en schrijvers
het inhoudelijk oneens kunnen zijn, of dat
je teksten publiceert waar je over twijfelt,
bijvoorbeeld omdat ze politiek ongevoelig
lijken, of eenzijdig, of hard en zelfs grensoverschrijdend. Het is met andere woorden belangrijk niet te snel aan zelfcensuur
te doen. En dat is moeilijk, juist omdat het
tegendeel al even onzinnig is: teksten plaatsen alleen omdat ze een duidelijke en sterke
mening ventileren. Een goede redactie laat
dissensus toe, niet ondanks, maar op grond
van inhoudelijke overtuiging en argumentatie. Dat is, geloof ik, een vorm van
machtsdeling, terwijl het woord ook altijd
dient om de heersende macht – een tautologie – te bekritiseren.
N.d.L.: Je kan stellen dat collectieven idealiter drijven op individualiteit: het is juist de
onkenbaarheid van de ander die kan leiden
tot iets dat je zelf niet had kunnen bedenken
of voorzien.
Solidariteit
Samenwerking kan worden gedefinieerd als
een transactie waar beide partijen van profiteren. Dat is duidelijk herkenbaar bij chimpansees die elkaar vlooien, kinderen die samen een
zandkasteel bouwen of mannen en vrouwen die
met zandzakken een overstroming willen voorkomen. Duidelijk herkenbaar, want wederzijdse
hulp zit in de genen van alle sociale dieren: ze
werken samen om dat wat ze alleen niet kunnen, toch voor elkaar te krijgen.
– Richard Sennett4
D.R.: Chimpansees die elkaar vlooien – dergelijke biologische analogieën vind je vaker
terug, waarschijnlijk omdat we decennialang om de oren zijn geslagen met de metafoor van the survival of the fittest uit de evolutietheorie. Ik word er wat narrig van.
Toevallig ben ik een boekje over kraaien
aan het lezen, die vaak op ons dak huizen
en dan angstaanjagend veel kabaal maken.
Kraaien zijn, zo heb ik geleerd, solidair als
hun jongen worden aangevallen door vossen en buizerds, maar de grootste vijand
voor kraaien met jongen zijn doorgaans
andere, zogezegd ‘kinderloze’ kraaien. Die
hebben de tijd om verre afstanden te overbruggen en vreten ondertussen de nesten
van hun foeragerende soortgenoten leeg.
N.d.L.: Ik heb wel waardering voor de
poging om met deze wijze van denken onze
relatie tot de natuur anders voor te stellen. Maar afgezien van de vraag of het gaat
om een romantische idealisering van de
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natuur, het probleem met biologische analogieën voor onderlinge afhankelijkheid
van alles wat leeft, is dat ze geen begrenzing
kennen: waar houdt het op? En wat is de
inhoud van die onderlinge relaties voorbij
de vaststelling dat ze bestaan? Het cybernetische model van het netwerk, dat doorwerkt
in veel biologische metaforen voor symbiose, is te horizontaal, waardoor hiërarchieën onderbelicht blijven. Mijn collega Jan
Overwijk promoveerde onlangs op de these
dat de sociale werkelijkheid beter begrepen
kan worden in termen van een binnen en
een buiten, naar analogie met een organisme in een omgeving, zodat je zowel eenheid
als verschil, zowel symbiose als autonomie,
kunt duiden. Dat is een benadering die meer
ruimte biedt om in paradoxen te denken,
wat nodig is om de complexiteit van de werkelijkheid te kunnen vatten.
C.V.G.: Het is opmerkelijk dat Sennett in
Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit, het boek waaruit dit citaat komt,
artistieke noch literaire voorbeelden noemt,
tenzij uit de podiumkunsten en de dans. Dat
lijkt niet meer dan eerlijk: tenslotte staat ook
zijn naam helemaal alleen op de cover. Wat
er zeker mee te maken heeft is dat Sennett
conservatief is wat betreft zijn begrip van
creativiteit – Samen is deel van een trilogie waar ook De ambachtsman. De mens als
maker deel van uitmaakt. Collectiviteit in
de kunst is, net als alle ogenschijnlijk onartistieke of immateriële activiteiten die eruit
voortvloeien, ook een voorlopig laatste
gevolg van deskilling: om artistiek samen te
werken hoef je niet echt iets te kunnen. Het
is echter ook mogelijk dat er bij het samenwerken net één grote, uitzonderlijke gave
is die zich manifesteert. Alleen kunstenaars
kunnen echt en solidair samenwerken; alle
andere, gewone, talentloze, neoliberale
mensen maken ruzie.
N.d.L.: Word je niet gedwongen tot méér
samenwerking naarmate je succesvoller
wordt als kunstenaar? Onbekendheid staat
je nog toe om je eigen weg te gaan. Deskilling
gaat ook gepaard met een grote mate van
professionalisering. Voordat je de (financiële) mogelijkheid hebt om assistenten in te
huren, en anderen het werk voor je te laten
doen, moet je naam hebben als kunstenaar.
En als je een collectief vormt, zal je aan je
organisatiestructuur moeten werken, en

inderdaad over andere, meer sociale vaardigheden moeten beschikken. Boris Groys
wees al op dat onbedoelde effect van deskilling: de ene vaardigheid wordt door de andere vervangen.
D.R.: In het eerste nummer van De Witte
Raaf over Alleingang staat een door Mark
Wildschut vertaald fragment uit Das Prinzip
Hoffnung van Ernst Bloch, de destijds in
Amerikaans exil verkerende Duitse communist. Hij spreekt van de in elke mens
bestaande wil tot onafhankelijkheid: het
verlangen naar een eigen kamer, ‘des te
meer naarmate er minder van zijn’. Wat
blijft van dat verlangen over in een tijd
van sociale netwerken en immer ververste
nieuwspagina’s? In de questionnaire in dit
nummer zijn het vooral de cultuurcritici die
zich over die vraag hebben gebogen. Wat als
onbaatzuchtige aandacht, net als individualiteit, achterhaald is geworden? En wat als
aandacht, toch een fundament van solidariteit, verdwijnt als gevolg van een tekort aan
afzondering? Is dat niet wat Job Koelewijn
verbeeldde met zijn tentoongestelde cassettebandjes, in de reeks Relief, met geluidsopnames van de boeken die hij elke ochtend
hardop las? De ambachtsman van Sennett
was een van die boeken.
N.d.L.: De notie van aandacht als voorwaarde voor solidariteit vind ik mooi. Marx
poneerde solidariteit en collectiviteit als
voorwaarden voor het realiseren van individualiteit; dat het individu in het marxistische gedachtegoed verloren zou gaan in
het collectief is een misvatting. En Adorno
– van dezelfde school als Bloch – duidde
het vermogen om het puur individuele, het
niet-identificeerbare of het ‘Andere’, niet te
usurperen, maar er integendeel aandacht
voor te hebben, zelfs als een vorm van liefde.
Netwerkkapitalisme
The affirmative recourse to collectivity threatens to obscure the fact that the concept of community sometimes becomes the central resource
in network capitalism.
– Katharina Hausladen en Geneviève
Lipinsky de Orlov5
C.V.G.: Een vaak genoemd voordeel van collectief werk luidt: het resultaat kan niet verkocht worden. Ten eerste is dat niet altijd
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waar, want ook collectieven kunnen objecten voortbrengen (of beelden) die tot handelswaar worden gemaakt. En ten tweede
hebben collectieven instituten nodig, of minstens platformen, met alle gevolgen van dien
– want waarom is collectiviteit zo in vandaag? Waarom wordt Documenta deze zomer
geleid door een collectief? Waarom is collectiviteit ‘innovatief ’, ‘relevant’ en ‘urgent’?
D.R.: Alle structuren die een alternatief bieden voor een op winst gerichte organisatie
door het kapitalisme kunnen gerecupereerd
worden – dat zal geen geheim meer zijn.
Maar ik moet zeggen dat ik er beducht voor
ben om initiatieven en collectieven meteen
plat te slaan met het verwijt dat ze het neoliberalisme faciliteren. Al zie ik ook nadelen
van collectief werk: iedereen blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alles. Over
managers, directeurs of ‘leiders’ wordt vaak
geklaagd, omdat ze te veel verdienen en niet
genoeg vakkennis hebben, maar misschien
is dat het hele punt: ze worden betaald om te
kunnen slapen ondanks al die eindverantwoordelijkheid. Soms denk ik wel eens dat
‘leiders’ zich daardoor kenmerken: door een
groot talent voor onverschilligheid.
N.d.L.: Ik ben het met je eens dat het waarschijnlijk niet meer zo veel zin heeft om kritiek te uiten op het feit dat alles uiteindelijk,
links- of rechtsom, ten dienste staat van de
sociaal-economische structuur waar het
deel van uitmaakt. Toch blijft het relevant
om na te denken over de manier waarop die
structuur weerspiegeld of gespiegeld wordt,
zodat er verbuigingen of discrepanties
ontstaan, en zodat er experimenten kunnen plaatsvinden. Anders blijven er enkel
pragmatische of morele oplossingen over.
Misschien schuilt er juist in het idee dat
collectiviteit netwerkkapitalisme is, en dus
capitulatie, een bijna intrinsieke vorm van
individualiteit: we kunnen nu eenmaal niet
anders dan zelfbehoud nastreven.
C.V.G.: De architecten die deelnamen aan
de questionnaire benadrukken dat ze zich
moeten associëren om wedstrijden te kunnen winnen: het laat bouwheren toe om
een ontwerp te selecteren dat een vorm van
diversiteit belichaamt, gewoon omdat het
door verschillende architecten is bedacht.
Het is als op een festival een rockgroep programmeren waarvan alle leden om beurten achter de microfoon plaatsnemen: de
kans wordt groter dat elke toeschouwer
minstens één stem zal appreciëren. Kiezen
voor een collectief kan dus ook aantrekkelijk zijn omdat het om een pseudokeuze
gaat, en omdat je – economisch gesproken –
verschillende publieksprofielen aanspreekt.
Het lijkt alleszins de ideale manier om te
vermijden dat er te veel macht bij één persoon komt te liggen, en het bewijs dat een
dergelijke machtsconcentratie vreselijke gevolgen kan hebben, wordt inderdaad
nog bijna dagelijks geleverd. Maar er wordt
terecht ook veel geklaagd over politieke versnippering – regeringen bestaan uit minstens vijf verschillende partijen die elkaar
niks gunnen, en hebben daarom nauwelijks nog slagkracht. Wordt die versnippering door collectivisering ook niet in stand
gehouden? Je ziet het bij grote infrastructuurwerken: als je echt wil dat iedereen
akkoord gaat – dat alles mensen mee zijn –
dan blijft het bij plannen en komt er geen
uitvoering, of het nu om een brug, een tunnel of een overkapping gaat. Is echte verandering daarom onmogelijk als je voortdurend met de meest uiteenlopende belangen
rekening moet houden? Zijn (en nu wordt
het helemaal gevaarlijk) historische veranderingen bewerkstelligd door individuen of door grote groepen mensen? Er wordt
altijd gezegd dat we de klimaatverandering
samen moeten aanpakken, maar is ondertussen niet duidelijk dat het tegendeel waar
is? Moet er niet juist een verlicht despoot
opstaan die iedereen dwingt om anders te
gaan leven?
Documenta
We don’t see ourselves as a curatorial collective,
we have to say. Our artistic practice has been
called curatorial in the past, too. We really don’t
know what to do with these labels ourselves.
What we are sure about is that we have built
our own realities on our own terms.
– ruangrupa6
C.V.G.: Het staat er echt: ‘Waar we zeker
van zijn is dat we onze eigen werkelijkheden hebben gebouwd op onze eigen voorwaarden.’ Wie kan dat zeggen? Wie is daar
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ooit in geslaagd? Wie kan in de spiegel kijken en zonder ironie verklaren: ik heb mijn
eigen werkelijkheden gebouwd op mijn eigen
voorwaarden? Zou het structuralisme dan
toch een maat voor niets geweest zijn? Het
is zeker een andere mutatie van het kunstenaarschap, dat eeuwenlang gebaseerd
is geweest op zelftwijfel en zelfonderzoek.
De raison d’être van het kunstcollectief, of
althans van ruangrupa, lijkt niet langer kritische distantie ten opzichte van het collectief zelf te zijn. Het collectief moet doen wat
in het echte leven en in de echte wereld niet
kan – de raison d’être van ‘groepskunst’ is,
met andere woorden, de utopie waarmaken, niet in de maatschappij, maar op of tijdens een tentoonstelling.
D.R.: Wat mij opviel in het interview dat
Texte zur Kunst met ruangrupa voerde, was
dat zij de nadruk leggen op hun onderwijzende taak, en dus op de (financiële) ruimte die nodig is om kennis te delen. Ze houden er rekening mee dat hun collectief kan
exploderen door een overvloed aan middelen en exposure. Daar treedt er dus wel degelijk onzekerheid op.
C.V.G.: Ja, maar hun uitgangspunt blijft ook
in dat geval de zuiverheid die ze samen hebben gecreëerd op hun ‘eigen voorwaarden’
– een zuiverheid die vervolgens besmeurd
kan worden zodra ze geld krijgen en bekend
worden. Dat is een romantische en op een
rare manier toch weer autonome positie:
alleen de anderen kunnen hen uit evenwicht brengen.
D.R.: Ze maken in dat interview een vergelijking tussen hun manier van werken
en die van een jazzband. Net als zo’n band
is ruangrupa eindeloos uitbreidbaar, met
steeds nieuwe stemmen en instrumenten. Ze werken al improviserende. Die vergelijking wordt ook in de questionnaire
gemaakt. Als volledig mislukte drummer –
ik kon geen maat houden en heb niet één
keer in een band gespeeld – kan ik me daar
iets bij voorstellen. Maar ik herinner me ook
wat een hele goede dichter, en tevens een
redelijke jazzpianist, Marc Kregting, ooit zei:
al die zogenaamd creatieve improvisaties in
de jazz leiden vaak tot redundantie en herhaling.
N.d.L.: Adorno betichtte jazz ervan een
schijnvrijheid voor te stellen: het is muziek
die spontaan geïmproviseerd lijkt, maar juist

om het zo te doen overkomen heb je uiterst
strakke regels en kaders nodig.
C.V.G.: Het zou kunnen dat de door ruangrupa gecureerde Documenta net daarom
boeiend wordt, omdat ook zij in een schijnvrijheid werken. Elke editie van Documenta –
en elke tentoonstelling van beeldende kunst
– is aan regels onderworpen en aan plekken gebonden, en elke poging om daarvan
af te wijken – uiteindelijk altijd vanuit een
verlangen naar wat nieuw en ongezien is –
houdt risico’s in. Hoeveel mensen hebben
bijvoorbeeld de vorige Documenta integraal
bezocht, in Kassel én in Athene?
Media
In zijn werk is [Rinus] Van de Velde al zowat
alles geweest: een geograaf, een beeldhouwer, een tennisster, een schaakgrootmeester.
Waarom het bij één leven houden als je er veel
kunt leiden? Een verademing en een daad van
verzet is het in een hyperindividualistische en
zelfbewuste tijd als de onze.
– Griet Plets7
C.V.G.: Op zaterdag 12 februari 2022 was
het volledige Weekblad van De Standaard –
een van de vier weekendbijlages – gewijd
aan de Belgische kunstenaar Rinus Van
de Velde (1983), 64 pagina’s lang, ter ere
van diens solotentoonstelling in Bozar in
Brussel, die op 17 februari opende. De aandacht voor zijn werk toont de hardnekkigheid aan van de mythe van de individuele
kunstenaar, weliswaar niet in het internationale discours, maar in kranten. Is het ook
een verademing en een daad van verzet,
wanneer een krantenredactie 64 pagina’s
aan één kunstenaar wijdt?
D.R.: Ik heb Rinus Van de Velde namens
de redactie een uitnodiging voor de questionnaire gestuurd, hoewel hij het waarschijnlijk te druk zou hebben, en dat bleek
het geval. Dat is jammer, want zijn oeuvre
komt, naar het schijnt, verrassend collectief
tot stand. Ik zie zo’n inhoudelijke special bij
een Nederlands dagbladsupplement niet
snel tot stand komen. Misschien ontbeert
Nederland goede ‘volkskunstenaars’, of
misschien schept de term ‘kunst’ eerder verdeeldheid in plaats van trots. Er zijn artistieke gastredacteuren aangesteld voor de glossy bijlage DeLUXE van NRC Handelsblad,

zoals Dries Van Noten en Anton Corbijn,
onder impuls van de toenmalige hoofdredacteur Peter Vandermeersch: een kunstenaar werd ingezet om BMW’s en dure lederen bankstellen te verkopen, wat natuurlijk
het idee van artistiek elitisme enkel versterkt.
C.V.G.: Wat ik opvallend vind: er zijn duizenden kunstenaars die snakken naar aandacht en die onzichtbaar blijven, en toch
wordt, door één krant, net een kunstenaar
uitgekozen die aan aandacht geen gebrek
heeft en verschillende zalen in Bozar met
zijn werk mag vullen. De kans op herverdeling hebben ze bij de redactie hoe dan
ook laten liggen. De ombudsvrouw van De
Standaard schreef een week later dat er reacties waren binnengekomen van lezers die de
oprechte indruk hadden dat het een commerciële bijlage betrof, betaald door Van de
Veldes galerie… Waarschijnlijk spreekt uit
de hele onderneming toch weer een verlangen naar collectiviteit, naar kunst als
gedeelde waarde. Ziehier een kunstenaar,
zo lijkt De Standaard te suggereren, die wij in
Vlaanderen allemaal samen op handen dragen! De vijfsterrenrecensie die Geert Van der
Speeten na de vernissage van de tentoonstelling in dezelfde krant publiceerde, lijkt
dat alleen maar te bevestigen. Dat het daarbij gaat om een kunstenaar die in zijn werk
dagdroomt over de schijnbaar avontuurlijke en exotische levens die hij zou kunnen
leiden, als in een geïllustreerd jongensboek
met Engelstalige onderschriften, is daarom niet zo verwonderlijk: de wat wazige,
onbestemde, apolitieke, zogezegd tijdloze of
zelfs lethargische levens van het personage
‘Rinus’ komen goed overeen met de levens
van de ideale lezers van weekendbijlages.
N.d.L.: Een drang tot idolatrie lijkt in alle
samenlevingen onvermijdelijk, of dat idool
nu als een collectief verschijnt of als één persoon. Wordt niet vooral dát aangetoond in de
hele geschiedenis van de demystificatie van
auteurschap en alle pogingen tot non-hiërarchische alternatieven? Maar ook idolatrie
drijft op een dynamiek tussen onaanraakbare afstand – stardom – en de mogelijkheid tot
herkenning en gemeenschap.
Noten
1 Camiel van Winkel, De mythe van het kunstenaarschap, Amsterdam, Fonds BKVB, 2007,
p. 35, 40.
2 Toelichting op de binnenflap van ieder nummer
van The Architectural Review sinds 2018.
Zie ook: http://www.architectural-review.com.
3 Thucydides, De Peloponnesische oorlog,
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep,
2013, vertaling Wolther Kassies, p. 523.
4 Richard Sennett, Samen. Een pleidooi voor
samenwerken en solidariteit, Amsterdam,
Meulenhoff, 2016, vertaling Maarten van der
Werf, p. 30.
5 Katharina Hausladen en Geneviève Lipinsky de
Orlov, ‘Preface’, in: Texte zur Kunst, nr. 124,
2021, p. 4.
6 Nora Sternfeld, ‘Sharing Surplus Value as A
Form of Collectivity’, in: Texte zur Kunst, nr. 124,
2021, p. 76.
7 Griet Plets, ‘Voorwoord’, in: De Standaard
Weekblad, nr. 531, 12 februari 2022, p. 3.
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Beeldende kunst

Paula Rego. De 87-jarige Dame Paula Rego (1935) schildert pictures, een bescheidener term dan het als kunst gecodeerde painting. Tegelijkertijd duidt deze woordkeuze een
breder beeldbegrip aan. Inderdaad put Rego voor haar figuratieve werk – schilderijen, collages, wandtapijten, pastels, etsen, zeefdrukken, tekeningen en stoffen poppen – uit
een veelvoud aan verhalende bronnen met een hoge dramatische lading: van volkskunst en sprookjes tot mythes
en archetypen, van psychiatrisch archief tot westerse literatuur, theater, kunstgeschiedenis en Walt Disneyfilms.
In Den Haag is een rijk en representatief overzicht te zien
van Rego’s indrukwekkende oeuvre sinds de jaren zestig;
een iets kleinere selectie van een eerdere tentoonstelling in
Tate Britain. De tentoonstelling in het Kunstmuseum volgt
slechts ten dele de chronologisch-thematische ordening in
de catalogus, die denkelijk het tentoonstellingsparcours in
de grotere Londense zalen weerspiegelt. Hoewel de opzet
eveneens chronologisch is, is de thematische ordening
gefragmenteerder – waarschijnlijk simpelweg doordat de
museumzalen kleiner zijn.
Vanaf de openingszaal wordt Rego’s verzet tegen het
autoritaire bewind van dictator Salazar in haar geboorteland Portugal gethematiseerd. De repressieve Estado Novo
(1933-1974) waarin ze opgroeide was volgens Rego vooral
voor vrouwen in de midden- en hogere klasse dodelijk: ze
waren volledig ondergeschikt aan de man, mochten geen
zelfstandige activiteiten ontplooien en werden geacht heiliger te leven dan de maagd Maria. Dankzij haar progressieve vader kon Rego in Londen aan de Slade School of Fine
Art studeren, waar ze de relatieve vrijheid genoot die de
jaren vijftig en zestig aan vrouwen boden. Mogelijkerwijs
beïnvloedden haar intense ervaringen met een vrijere seksualiteit (nog voor de introductie van de pil, met een reeks
abortussen als gevolg) het schilderij Salazar Vomiting the
Homeland uit 1960: een lugubere aanklacht tegen de dictator, de viscerale afschuw voor zijn persoon en regime
gesymboliseerd als een abjecte verzameling felgekleurde
(geslachts)orgaanachtige figuren tegen een duistere achtergrond. De vandaag overbekende eenvoud van de Cobraachtige vormentaal maakt het moeilijk voorstelbaar dat het
tot 1972 duurde voordat dit werk kon worden tentoongesteld – zelfs in Engeland. Rego omschreef haar werk uit deze
tijd treffend als gutsy, wat zowel ‘gedurfd’ betekent als verwijst naar ingewanden. Verwarrend genoeg wordt het in de
wand- en catalogusteksten vertaald naar ‘brutale’ schilderkunst.
Niet enkel vanuit haar positie als vrouw voelde – en vertolkte – Rego onderdrukking door sociale normen, zowel in
de Portugese dictatuur als in Engeland. Ook als kunstenaar
diende ze zich te voegen naar de kunstwereld. In de jaren
zestig stortte ze zich op een serie zeer geslaagde collages,
een techniek die aansloot bij recente ontwikkelingen in de
kunst én bij haar emotionele huishouding. In interviews
verklaarde Rego steevast haar woede te kunnen uiten in het
knippen en snijden en de figuren in haar werk aldus te kunnen ‘straffen’. De grootschalige collages van gevonden beelden bewegen mettertijd naar assemblages van door Rego
in verschillende technieken en schalen getekende figuren,
in dichtbevolkte oppervlakken waarin ruimte en tijd door
elkaar lopen. Rego’s veelal maatschappelijk geïnspireerde
verhalen worden effectief op het beeldvlak gecondenseerd.
Tussen 1966 en 1979 ging Rego’s werk naar eigen zeg-

Paula Rego, Wife Cuts off Red Monkey's Tail, 1981
Privécollectie © Paula Rego, courtesy Marlborough, New York en Londen

Paula Rego, Angel, 1998, privécollectie

Paula Rego, The Little Murderess, 1987, privécollectie

gen bergafwaarts, niet alleen vanwege problemen in haar
persoonlijke leven (een faillissement en een dodelijk zieke
echtgenoot, gecombineerd met de zorg voor drie jonge
kinderen). Critici dicteerden dat haar schilderijen abstract
moesten zijn – een opvatting die gelukkig eind jaren zeventig weer van tafel werd geveegd. Intussen had Rego meer
dan een decennium verloren aan weinig succesvolle pogingen ‘Kunst’ te maken. Dit verklaart waarom de tentoonstelling van 1966 ineens naar de jaren tachtig springt. Toen
ging Rego weer figuratief en karikaturaal schilderen en
durfde ze weer meer van zichzelf in haar werk te leggen.
Dieren, knuffeldieren, sprookjesfiguren en meisjes fungeren
nu als bemiddelaars of vertolkers van de heftige emoties die
ze naar haar doeken bracht. De messen en scharen die in
de collages werktuigelijk Rego’s emoties kanaliseerden spelen ook hier een prominente rol, zoals de enorme schaar op
Wife Cuts off Red Monkey’s Tail uit 1981. Volgens de kunstenaar stond dit werk haar toe om zichzelf metaforisch los te
knippen van haar stervende partner.
De tentoonstelling laat prachtig zien hoe emoties, geweld
en onderdrukking de leidraad vormen in Rego’s oeuvre

44 Tentoonstellingsagenda
47 Colofon
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en hoe deze thema’s op steeds complexere wijze worden
geënsceneerd. Een nieuw thema in de jaren tachtig is de kinderwereld, waarvan ze het onschuldige karakter vermengt
met grimmige motieven. Een serie werken voert een meisje
met een hond ten tonele: de hond wordt geschoren (daar is
dat mes weer), mag onder het rokje kijken, en krijgt een veel
te zware schakelketting om. De scènes zijn ten dele biografisch te interpreteren, als een metafoor voor de steeds grotere verantwoordelijkheid voor een terminaal zieke man en
de tegenstrijdige gevoelens die dat oproept. Maar vanaf de
late jaren tachtig doet Rego steeds meer ingrepen om zulke
affecten te filteren en gelaagd te maken: ze laat bijvoorbeeld
haar modellen de emoties die ze wil verwerken naspelen;
gebruikt stand-ins voor zichzelf; voert personages uit literaire en theatrale werken op en beroept zich in toenemende
mate op kunsthistorische referenties en pathosformules (de
lijdende Christus, de wenende Maria, ‘hysterische’ psychiatrische patiëntes). Een magistraal voorbeeld is The Maids
uit 1987, naar het toneelstuk Les Bonnes van Jean Genet
(1947), gebaseerd op de moord door twee dienstmeiden op
hun werkgeefster en haar dochter in 1933. Het grote doek
zit vol ambiguïteiten: zien wij hier de originele moordscène of een assemblage van scènes uit het toneelstuk, waarin de dienstmeiden in sadomasochistische rollenspellen de
moord naspeelden? En wat symboliseert het zwijntje rechtsonder op het schilderij? De schildertechniek voegt een betekenislaag toe: de vlekkerige verfopbreng verwijst naar het
postimpressionisme, de Franse stroming uit de tijd waarin
vrouwen uit de midden- en hogere klasse opgesloten zaten
in ‘intimistische’ interieurs, terwijl vrouwen uit de lagere
klassen, net als in Salazars Portugal, rechteloos het harde
werk opknapten.
Rego heeft een unieke staat van dienst: ze is een van de
weinige kunstenaars die met behulp van schilderkunst
rechtstreeks politieke impact heeft gehad. Haar indringende serie monumentale pastels uit de late jaren negentig die de gevoelens van vrouwen na het ondergaan van
een (illegale) abortus verbeeldt – in Den Haag grotendeels
te zien – leidde na een succesvol referendum tot de legalisatie van abortus in Portugal. Een serie grote pastels naar
de Portugese roman Het vergrijp van pater Amaro (Eça de
Queirós, 1875) bracht eveneens emotionele ontregeling
teweeg. Het verhaal van een priester die een vroom meisje verleidt, wordt door Rego tot een nachtmerrie van het
onderbewuste gemaakt, waarin kindertijd en volwassenheid vervloeien. Op een van de doeken ligt de priester als
volwassen man in vrouwenkleding tussen de vrouwen uit
zijn jeugd. Een ander doek beeldt hem af in zijn cel terwijl
hij lijkt te dromen van het jonge meisje, dat onder zijn brits
te zien is. Rego aarzelt niet om in te grijpen in de gruwelverhalen over misbruik en vrouwenonderdrukking. Haar
alter ego voert ze op als engel der wrake: op het pastelwerk
Angel (1998) zien we haar favoriete model krachtig de toeschouwer aankijken, met geheven zwaard als de Judith van
Artemisia, in glooiende en glimmende kleding waarvan de
schilderkunstige schoonheid niet onderdoet voor die van de
grootste renaissancemeesters.
Merel van Tilburg
p Paula Rego, tot 20 maart in Kunstmuseum Den Haag,
Stadhouderslaan 41, Den Haag.
Zijn naam was Austerlitz. Gastcurator Sam Steverlynck,
die als kunstcriticus schreef voor onder meer De Standaard
en Hart, heeft in A Tale of A Tub in Rotterdam een tentoonstelling samengesteld met een twintigtal kunstwerken die
wat thema’s en technieken betreft doen denken aan het oeuvre van de Duitse auteur W.G. Sebald (1944-2001). Sebald
schreef over het verstrijken van de tijd en de kwetsbaarheid
van mens en natuur ten overstaan van overheersende systemen, uitmondend in een algeheel gevoel van melancholie. Tekst vulde hij steeds aan met rudimentaire beelden, om
zo een fictie van het verleden op te roepen, misschien wel
vooral in het aan Walter Benjamin ontleende besef dat ook
dat verleden nooit vaststaat – tenzij je genoegen neemt met
de aanname dat de waarheid achteraf geschreven wordt
door de overwinnaars.
Steverlynck ontwikkelde Zijn naam was Austerlitz in nauwe
samenwerking met Tlön Projects (Chris Bestebreurtje en
Petra Kuipers), dat werken uit verschillende internationale kunstcollecties opnieuw in de openbaarheid brengt.
De naam Tlön is ontleend aan een kort verhaal van Jorge
Luis Borges, over een planeet waarop de dingen verdwijnen zodra ze geen aandacht meer krijgen. A Tale of A Tub
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is gevestigd in een voormalig badhuis in het door Michiel
Brinkman ontworpen Justus van Effencomplex (1922): het
perfecte decor voor deze zorgvuldige thematentoonstelling.
De begane grond, die op heldere dagen baadt in het licht,
biedt onder meer in enkele sierlijke vitrinekasten plaats
aan een tiental werken waarin voornamelijk tekst en beeld
gecombineerd worden. Sven Johne heeft een foto van een
passagiersschip in de Oostzee ingelijst, naast het overbelichte gezicht van een witte paspop (Trelleborg II, 2014). In een
uitgesponnen onderschrift schrijft hij dat hij als Oost-Duits
kind niets liever wilde dan naar het Westen te reizen, vooral Trelleborg in Zweden sprak tot zijn verbeelding. Toen hij
er na de val van de Muur heen ging, trof hij er slechts een
ordinair winkelcentrum en heel veel leegte aan. Paulien
Oltheten combineerde foto’s van overvolle borstzakken van
witte overhemden met een geestige tekst over die keer dat
ze in Rangoon (Myanmar) volle borstzakken besloot te fotograferen (Borstzak, 2015). Daniel Gustav Cramer fotografeerde een bootje op een azuren meer, en nam een tweede
foto van hetzelfde meer nadat het bootje was weggevaren
(Tales 35, 2012). Al deze losse beelden of objecten alluderen op een groter verhaal (of een film) die in het hoofd van
de bezoeker kan ontstaan. De installatie van Alexander
Gutke is daar de belichaming van: een projector staat in
het midden van de ruimte op de vloer, de strook 16mm-film
loopt in een lus helemaal tot aan het plafond en weer terug
naar beneden. Op het eerste gezicht lijkt het ‘beeld’ te ontbreken, tot je ziet dat er een bewegende spiraal, via een spiegeltje, wordt geprojecteerd op het etiket van een vinylsingle die op de vloer ligt. De titel Vertigo (2013) is een allusie
op Hitchcocks beroemde film en, in dit verband, op Sebalds
prozadebuut Schwindel. Gefühle (1990), waarbij Schwindel
zowel duizeling als zwendel betekent.
De eerste verdieping herbergt vooral objets trouvés, die
door de zaaltekst met betekenis worden opgeladen, zoals
de kartonnen doos met (leren) handschoenen – louter
linkerhandschoenen, zo luidt de uitleg, van een in 2007
overleden vrouw. De titel van dit in 2011 door Jason
Dodge gemaakte werk, Zur Mühl 21A 53639 Königswinter,
Germany, is het adres waar de rechterhandschoenen zich
zouden bevinden. Onopvallend, haast verscholen in de
hoek, hangt dan weer een wit kinderhemdje, dat kunstenaar Stéphanie Saadé in haar jeugd gedragen zou hebben;
op het lijfje is de route geborduurd die ze, vermoedelijk in
Libanon, aflegde naar school. Deze werken bevatten zelf
geen tekst – het gaat hier eerder over de vergankelijkheid
van stemmen en schriften. Dit is wat uiteindelijk van al ons
talige leven overblijft: een aantal handschoenen, een handvol foto’s, stofgruis – het zijn tekenen, net als de kleurige
plastic en metalen duivenringen die Chaim van Luit verzamelde, en arrangeerde in een halve ellips. Maar wie blijft
over om ze te lezen?

Agnès Geoffray, Flying Man, 2015
Zijn naam was Austerlitz, A Tale of A Tub, Rotterdam, in samenwerking met Tlön Projects, 2022, foto Gunnar Meier

De donkere en koele kelder, ten slotte, laat films en filmische
installaties zien, zoals Agnès Geoffrays schijnbaar eindeloze
diaprojectie van het even dappere als roekeloze heerschap
dat in 1912 met een vleermuisparachute van de Eiffeltoren
trachtte te zweven (Flying Man, 2015). Of de installatie
Outnumbered. A Brief History of Imposture (2009) van Jasper
Rigole: een camera zoomt in op een oude groepsfoto van een
Vlaams onderwijsinstituut, terwijl een Amerikaanse stem de
(buitenissige) toekomst van al die jochies benoemt. Ook de op
zijn buik liggende ‘grootvaders klok’ van Simon Fujiwara zou
je filmisch kunnen noemen; het binnenwerk wordt zichtbaar,
en zo zie je de hamertjes voortdurend op de snaren landen
(Untitled (Jacques), 2016). De titel verwijst naar de grootvader van de kunstenaar, die volgens de familieoverlevering
overleed in de Tweede Wereldoorlog, maar in werkelijkheid
na een gevangenisstraf niet meer wilde of kon terugkeren
naar huis. Mooie bijvangst is natuurlijk dat ‘Jacques’ tevens
de voornaam is van Sebalds stille held Austerlitz.

Het is allemaal knap gedaan, en met finesse en overzicht
gecureerd. Het levert een opvallend Europees geheel op,
met een voorliefde voor quasiwetenschappelijke conservatie en onontkoombaar verval. Is de tentoonstelling daarom
unzeitgemäss? Er is in elk geval geen sprake van activistische
of collectieve tendensen, eerder van individueel beleefde
vormen van melancholie. De meeste kunstwerken stammen
uit de periode 2010-2015, toen, in de literatuur althans, de
invloed van Sebald op zijn sterkst was. Teju Cole bracht in
2011 Open City uit, een roman over meanderende cultuurwandelingen door New York, terwijl Stefan Hertmans in
2013 met Oorlog en terpentijn zichzelf opnieuw uitvond als
een sebaldiaan van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
Binnen de beeldende kunsten is die navolging minder scherp
aan te wijzen; Tacita Dean bracht in 2003 een hommage
aan Sebald, en als voorloper zou naar Christian Boltanski
verwezen kunnen worden, in wiens installaties de tijdens de
holocaust vermoorde joodse Europeanen worden geëerd.

DE WITTE RAAF
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Alexander Gutke, Vertigo, 2013
Zijn naam was Austerlitz, A Tale of A Tub, Rotterdam, in samenwerking
met Tlön Projects, 2022, foto Gunnar Meier

hoofd bieden aan repressieve autoritaire regimes waarin
tegenspraak en vrijheid van (artistieke) meningsuiting in
de kiem gesmoord worden. Deze overeenkomst wordt aangehaald als de voornaamste, om niet te zeggen enige verklaring voor de parallellen tussen de oeuvres van Karamustafa
en Ferrari. Toch blijkt in de tentoonstellingszalen al snel dat
er ook concretere en specifiekere aanknopingspunten te
bespeuren vallen.
In het werk van beide kunstenaars valt bijvoorbeeld een
fascinatie met religie te herkennen, meer bepaald met christelijk-katholieke motieven. Bij Ferrari neemt dit obsessieve
proporties aan; hij verbindt de Kerk zowel met het westerse imperialisme als de Argentijnse militaire dictatuur,
en zijn werk is zodanig getekend door deze kritiek dat het
zélf vaak barok aandoet. Het bekendste voorbeeld is zijn
metershoge sculptuur La civilización occidental y cristiana
(1965), gemaakt ten tijde van de Vietnamoorlog, van een
Christus gekruisigd aan de vleugels van een Amerikaanse
straaljager. Juicio final (1994) is een diagonaal gepositioneerde reproductie van Michelangelo’s Laatste oordeel,
bevuild met duivenpoep, en de immense serie Relecturas de
la Biblia bestaat uit collages waarin klassieke Bijbeltaferelen
uit de westerse kunstgeschiedenis worden gecombineerd
met, onder andere, pseudopornografische foto’s en oorlogs
reportages.
Ook bij Karamustafa komt religieuze iconografie terug,
maar in tegenstelling tot Ferrari heeft Karamustafa geen
nadrukkelijk iconoclastische bedoelingen; ze richt haar kritiek niet specifiek op de Kerk als instituut, maar benadert de
beelden als één enkel aspect van de westerse beeldcultuur. In
Panther Venus (1985) zien we de Venus van Botticelli tegen
een panterprintachtergrond, en in Postposition (1995), een
reeks wandtapijten die Karamustafa vond op een markt in
Istanbul, treffen we Maria aan te midden van allerlei kitscherige leeuwen, bikers, Amerikaanse vlaggen en dergelijke. Hoewel de Heilige Maagd centraal staat, laat het werk
zien hoe de beeldcultuur van het geglobaliseerde laatkapitalisme zélf religieuze beelden ontheiligt door ze gelijk te
schakelen met alledaagse, ‘ordinaire’ beeltenissen.
In haar meest programmatisch politieke werk vestigt
Karamustafa regelmatig de aandacht op de rol van vrouwen in de (Turkse) maatschappij. Painting for Poster – 1977
First of May (Woman Constantly Sewing Red Flags with Her
Sewing Machine) (1977) is hier een nadrukkelijk voorbeeld
van. De afbeelding van een vrouw achter een naaimachine, omringd door rode vlaggen, benadrukt de centrale rol
die aan vrouwen wordt toegedicht, en van de arbeid die ze
geacht worden te verrichten in de maatschappij in het algemeen en in de socialistische revolutie in het bijzonder. De
grootschalige installatie Etiquette (The Taming of the East)
(2011-2013) kiest een andere benadering. Het vertrekpunt
is een boek geschreven door Abdullah Cevdet ten tijde van
het Ottomaanse Rijk, gericht aan dames van de burgerlijke

klasse die zich de westerse conventies eigen wilden maken.
Het werk bestaat uit een indrukwekkende, rijkelijk versierde tafel, die echter niet helemaal volgens de regels van de
kunst gedekt is. Van dichterbij bekeken blijken het porselein, de glazen en de servetten stereotyperende illustraties
uit Cevdets boek te bevatten. Zo thematiseert Etiquette niet
alleen genderrollen, maar ook de (zelf)marginalisering van
de Turkse cultuur ten opzichte van Europa.
In interviews en teksten bekritiseert ook Ferrari traditionele genderrollen, die hij beschouwt als een product van
de westerse en christelijke maatschappij. Maar zijn omgang
met dit thema is ambiguer, en juist daardoor interessanter
dan zijn statements doen vermoeden. In de reeks Braille,
bijvoorbeeld, bedrukt hij allerlei bestaande afbeeldingen,
waaronder opnieuw een flink aantal Bijbeltaferelen, met
teksten in braille. Foto’s van vrouwelijk naakt, onder meer
van Man Ray, krijgen dezelfde behandeling. De vraag of
Ferrari hier het haptische fetisjisme van de mannelijke blik
op een twijfelachtige manier reproduceert of zodanig op de
spits drijft dat hij deze onderuit haalt, is niet zo makkelijk te
beantwoorden.
Parallel Lives, Parallel Aesthetics biedt met de getoonde
selectie werken voldoende concrete onderbouwing voor de
claim dat het werk van de twee kunstenaars verwantschap
vertoont. Niettemin zijn het vooral de verschillen tussen
Karamustafa en Ferrari die de tentoonstelling reliëf geven.
Ondanks de voortdurende en sterke nadruk op de politieke
repressie die beide kunstenaars ondervonden, verwordt de
tentoonstelling niet tot wat Alexander Weheliye een comparative tabulation of suffering noemt: een soort onderdrukkingsolympiade waarin gezocht wordt naar de grootste
gemene deler tussen historisch specifieke en contextgebonden vormen van sociaal onrecht, alsof deze vlot en vlekkeloos met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. De twee
oeuvres worden geplaatst in een uitgebreid historisch, politiek en biografisch kader, met aandacht voor de specifieke
contexten waarin beide kunstenaars actief waren. De expositie slaagt er zo in om Karamustafa en Ferrari inderdaad
niet simpelweg tezamen, maar parallel aan elkaar te tonen.
Tot slot is het helaas opmerkelijk, en juist daarom bewonderenswaardig, dat de aandacht gevestigd wordt op de
parallellen tussen twee niet-westerse kunstenaars. Een dergelijke ‘zuid-zuidvergelijking’, die niet via het zogenaamde
centrum van het kunstkritische of -historische discours
verloopt, is een waardevolle oefening. Referenties aan de
Europese culturele canon blijven weliswaar uitvoerig aanwezig, maar hebben als doel de te vanzelfsprekende centraliteit van en de te simplistische achting voor die canon te
ondermijnen.
Steyn Bergs
p Parallel Lives, Parallel Aesthetics. León Ferrari & Gülsün
Karamustafa liep van 27 november 2021 tot 13 maart 2022
in het Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven.

Stéphanie Saadé, Going to School, 2019
Zijn naam was Austerlitz, A Tale of A Tub, Rotterdam, in samenwerking
met Tlön Projects, 2022, foto Gunnar Meier

De tentoonstelling houdt het luchtiger, en soms dreigt
dan, ook door de herhaling van thema’s, vrijblijvendheid.
De installatie van Rigole is in deze context niet meer dan
een innovatieve gimmick bij een mooie foto; de geschiedenis blijft eerder op afstand dan dat ze ervaarbaar wordt.
Sebald trachtte zich het verleden in te schrijven, vooral
door reconstructies van gekwetste levens te schetsen, steeds
weer balancerend op de rand van de (onbetamelijke) fantasie. Zeker nu recent zijn eerste biografie verscheen, vinden
critici dat Sebald zich de geschiedenis van vervolgde Joden
toe-eigende, soms heel letterlijk, door te putten uit biografische verslagen van de kindertransporten naar Engeland.
Hijzelf verdedigde dat als een literaire strategie – wie voetnoten aan fictie toevoegt, doet aan het resultaat af; de lezer
zou moeten inzien dat een levensverhaal nooit ‘rond’ of
‘geautoriseerd’ kan zijn. Het waagstuk van Sebald: zich
verplaatsen in landgenoten, allerhande Duitstaligen die
geen deel mochten uitmaken van de allergrootste fictie – de
Heimat, het vaderland.
Bij deze tentoonstelling is de naam van een ‘oorspronkelijke’ auteur steeds aanwezig, en dat is de gelauwerde Sebald.
Ik heb me afgevraagd hoe Sebald zelf zo’n tentoonstelling
zou hebben aangepakt en, omdat dat niets opleverde, ook
het tegenovergestelde: hoe de tentoonstelling zou hebben
gefunctioneerd zonder de naam van de literator als patroon,
waardoor alle beelden en teksten bij voorbaat tot het domein
van de literaire verbeelding behoren.
Daniël Rovers
p Zijn naam was Austerlitz, tot 3 april in A Tale of A Tub,
Justus van Effenstraat 44, Rotterdam.
Parallel Lives, Parallel Aesthetics. Wat betekent het
om een parallel te trekken tussen de levens en praktijken
van twee kunstenaars? En hoe onderscheidt zich dat van
een vergelijking? Het lijken schoolse vragen, maar met
betrekking tot Parallel Lives, Parallel Aesthetics zijn ze niettemin pertinent. Eerder dan een klassieke duotentoonstelling betreft het hier twee solo-exposities, die expliciet
met elkaar in verband worden gebracht. Hoewel Gülsün
Karamustafa (1946) en León Ferrari (1920-2013) in verschillende contexten actief waren of zijn (respectievelijk
Turkije en Argentinië), lopen hun oeuvres volgens het Van
Abbemuseum parallel, in die zin dat beide kunstenaars het

Parallel Lives, Parallel Aesthetics. León Ferrari & Gülsün Karamustafa
Van Abbemuseum, Eindhoven, 2021-2022, foto Peter Cox
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Hedendaagse kunst
Gent
Galerie
S& H
De 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
t/m 02/04

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

Deelname: The Solo Project
Art fair
met werk van Siegfried De
Buck en schilderijen van
Johan Clarysse
28/04–01/05
CIRCULARIUM, Liverpool hall 1
Rue Liverpool straat
1070 Brussel

Hedendaagse juwelen
en objecten van
Siegfried De Buck
Permanent

Kristof
De Clercq
gallery

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

Agnes Maes
Spaces and Landscapes
t/m 27/03

Art Brussels
Solo show met Tuukka
Tammisaari
Group show met Veerle
Beckers, Jeff McMillan
en Thomas Müller
28/04–01/05

Solo show
Johan De Wit
08/05–05/06

Art Rotterdam
Solo show met Joris
Ghekiere
Group show met o.a. Mario
De Brabandere, Johan De
Wit, Aurélie Gravas, Peter
Morrens en Agnes Maes
19/05–22/05

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

Episode 24
KIRAC (Keeping It Real Art
Critics)
02/04–29/05

Tarik Sadouma’s & Dr
Spetter’s entanglement with
fluid anatomy
Tarik Sadouma/Ruth Spetter
02/04–29/05

GOLDEN HOUR FADED
BLACK
Thomas Renwart
t/m 30/04

etc.-artist
Vijai Patchineelam

tot Vijai Patchineelam het KIOSKteam verlaat

Het brievenproject
t/m oktober 2023

PLANET AKKOR
Felipe Muhr
until the end of it all
check our website

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 Tentoonstelling |
De Kleine Catalogus van
de Collectie van S.M.A.K.
t/m 24/04

Broodthaerskabinet
t/m 31/12

Artist in Residence Grace
Ndiritu | Healing the
Museum
02/04–02/04/2023

Splendid Isolation
14/05–18/09

Lydia Ourahmane | Barzakh
21/05–18/09

croxhapox
croxhapox.org

HO-O

Roderoestraat 2
mei 2022

When Is A House. 8m2.
Never Waste A Good Crisis
international exchangeproject
(2019 – ongoing)

croxhapox (Ghent, Belgium),
Astrid (Ghent, Belgium),
Drury&Verwimp (Berlin,
Germany), 90’x (Tbilisi,
Georgië)
Programma op onze website
en sociale media

Kunsthal
Gent

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

Nature Dream Machine,
Luke Routledge
until 08/05

Black Assembly
Black History Month Ghent

regio Gent
Deurle

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

Jardin
Massao Mascaro
t/m 24.04

Deinze

until 10/04

Zine Happening VII
Les Voizines
30/04—01/05

Ghent Art Book Fair
019
07—08/05

Endless Exhibition –
permanently on view:

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

DEVELOPMENT
PROGRAMME
Movement and Sound
Archive
Grace Schwindt
01/04—27/05

Love file
We sell reality
t/m 31/12

EVENTS

Syllabus Reading Group, monthly
on Thursdays
New season of Friday events from
01/04
www.kunsthal.gent/events for all
upcoming activities

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

A déguster lentement
Chris Meulemans &
Isidoor Goddeeris
Simon Verougstraete
t/m 10/04

mudel

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
Aspects of the Image
t/m 03/04

SHOOT

vernissage: 06/05
07/05–25/09

Machelen-aan-de-Leie

Roger
Raveel
Museum

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

Vocabularium
Kasper Andreasen, Raphaël
Buedts, Sine Van Menxel
13/03–12/06

Kom door het venster kijken
Roger Raveel in de jaren
1970 en 1980
t/m 06/11

Waregem

BE PART

www.be-part.be 056 62 94 10

Hips don’t lie
Hadassah Emmerich

25/03–22/05
Extra muros: Henri Lebbestraat 25

Live, Laugh, Limerence (An
opera buffa in four acts)
Marijke De Roover
26/03
Extra muros: CC De Schakel,
Schakelstraat 8

Bruthaus
Gallery

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, Frontspace,
Showcase
Group Exhibition - Het Oor

Annelies Van Damme, Adelheid de Witte,
Charlie De Voet, Evert Debusschere,
Jonas Dehnen, Loïc Van Zeebroek, Louise
Delanghe, Matthieu Ronsse, Nina Van
Denbempt, Pieter Jan Martijn, Steven
Antonio Manes, Svelte Thys, Svetlana
Mitrofanova, Willem Boel
In collaboration with Dauwens &
Beernaert Gallery, Barbé - Urbain
Gallery, Almine Rech Gallery, …

Extra Muros: Claessens
Canvas
A Balance Between Comfort
and Convenience
Tramaine de Senna
Opening 25/03, 19.00–22.00
25/03–17/04

Art Rotterdam
Counterparts
Nina Van Denbempt & Evert
Debusschere
18/05–22/05

Otegem

GALERIE
10 A

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

Eidolon
Lode Laperre
t/m 27/03

Solid Soil
Anne Marie Laureys
Stefan Peters
14/05–19/06

Kortrijk

BE PART
KORTRIJK

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

BLACK SUN
Ruben Bellinkx
19/03–05/06
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Anne-Mie Van Kerckhoven. Het is inmiddels veertig
jaar geleden dat de samenwerking begon tussen Frank
Demaegd van galerie Zeno X en Anne-Mie Van Kerckhoven
(1951), of kortweg AMVK. Het waren naar eigen zeggen
het ‘voorkomen’ en de ‘attitude’ van de kunstenaar, maar
ook ‘de samenwerking met Danny Devos en Club Moral’,
die Demaegd in 1981 opvielen. In het daaropvolgende jaar opende in de smalle, hoge galerie op de Leopold de
Waelplaats Industriële Typen, de eerste galerietentoonstelling van AMVK. Ze presenteerde een totaalinstallatie met
vijf reeksen kleurrijke, gelaagde schilderijen op plexiglas,
die ze bevestigde aan de muren, het plafond en op de vloer,
met teksten op posterformaat die je kon meenemen, en vanzelfsprekend vond ook een performance plaats op de luide
tonen van industrial noise.
De documentatie van die tentoonstelling, waaronder een reeks foto’s die de punkatmosfeer oproept van het
Antwerpse kunstenaarsmilieu in het begin van de jaren
tachtig, werd opgenomen in Anne-Mie Van Kerckhoven –
Zeno X Gallery. A Long-Standing Collaboration, het ietwat
conventionele overzichtsboek dat bij Hannibal Books uitgebracht werd ter ere van het lange verbond tussen galerie
en kunstenaar. De publicatie bevat een beknopte introductie door Demaegd en een aantal korte fragmenten uit interviews met AMVK, maar verder geen teksten. Niettemin
geeft de chronologische opeenvolging van foto’s, zaalzichten, drukwerk en recensies uit lokale kranten en internationale kunstmagazines uit AMVK’s archief een helder inzicht
in het parcours en de ontwikkeling van haar complexe en
omvangrijke oeuvre. Gelukkig beperkt de catalogus zich
niet tot de dertien solotentoonstellingen die bij Zeno X
plaatsvonden vanaf de jaren tachtig tot nu. Ook belangrijke museale exposities en andere projecten in onder meer
The Renaissance Society, Museum Abteiberg, Kunstverein
Hannover en M HKA werden opgenomen.
Een groter contrast tussen de trashy undergroundsfeer
uit de foto’s van Industriële Typen en de enigszins brave,
historiserende overzichtstentoonstelling die in februari
bij Zeno X liep naar aanleiding van het jubileum, is haast
ondenkbaar. Dat de tentoonstelling klassieker (en daardoor
overzichtelijker) is opgebouwd dan wat je van AMVK zou
verwachten, komt omdat ze – mogelijk met het oog op kritische distantie – zowel selectie als scenografie uit handen gaf.
Demaegd nam de opstelling voor zijn rekening, en maakte samen met Nina Hendrickx en de rest van zijn team een
selectie van vijftig werken (tekeningen, collages, schilderijen en video’s) uit het archief die de essentie van de praktijk
van AMVK goed vatten. Op enkele werken na, zoals Spiegel
(Mirror) (1987) – een portret van een SS’er die zijn mantel
opent om te laten zien dat hij geen wapens draagt, en het
vroegste werk op zaal – bestond de tentoonstelling hoofd-

Anne-Mie Van Kerckhoven, Spiegel (Mirror), 1987
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen, foto Peter Cox

eigenen en opnieuw betekenis te verlenen aan de willekeur van de woordcombinaties. De tentoonstelling kreeg de
titel Placenta Saturnine Bercail: Placenta omdat al haar werk
voortvloeit uit het vrouw-zijn, Saturnine omdat Saturnus
de planeet is van de kunstenaars, en Bercail omdat het
Oudfrans is voor de schapenstal, de moedergalerie waar ze
steeds naar terugkeert.
Een aantal werken in Placenta Saturnine Bercail was eerder te zien bij Zeno X, maar in deze opstelling hing oud en
nieuw werk door elkaar, in verschillende materialen en
formaten. Toch valt op hoe consequent AMVK inhoudelijk te werk gaat. Dat zie je terug in vier nieuwe pasteltekeningen die ze in 2021 in Oostende maakte (Engrammen,
L.F. Céline, Onder Invloed van (Under the Influence of) en
Goddelijke Proportie (Divine Proportion)), en ook in de reeks
collages uit hetzelfde jaar waarin digitale en geschilderde
lagen op elkaar inwerken (Premiere Celu Garnitures, Dudoute
Toaster Absolu, Lacazreto Onnet Coppeau en Helv Apgueong
Comprendra). Vooral de pasteltekeningen vielen op, de eerste tekeningen van AMVK op groot formaat. In de eerste
tekening uit de reeks, Engrammen, is het resultaat nog wat
onhandig: kleine tekeningen lijken te zijn samengevoegd op
één blad. Bij de andere tekeningen past de figuratie beter
bij de schaal van het blad. Op de eerste etage van Zeno X
voegde AMVK nog een video toe, als rustpunt. Ze maakte
de animatiefilm A – X + B = 12 in 2020 in opdracht voor
Risquons-Tout in Wiels, op basis van digitaal bewerkte tekeningen die teruggaan tot 1977, nog voor ze intrek vond in
haar ‘stal’. Zo functioneert de video ook als een overkoepelend werk dat het verleden met het heden verbindt.
In februari bracht de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Antwerpen, waar AMVK grafisch ontwerp studeerde, een overzicht van affiches, magazines en boeken.
De bijhorende publicatie Veerkracht Thuis! Teksten en beelden 2017-2019 werd samengesteld door masterstudent
grafisch ontwerp Maxim Preaux en bundelt 96 teksten
van AMVK aangevuld met kleine notities en schetsen. Qua
vormgeving en structuur sluit het boek nauwer aan bij het
idiosyncratisch universum van AMVK dan de overzichtscatalogus van Zeno X. De twee boeken samen bieden op complementaire wijze inzicht in een compromisloos en experimenteel oeuvre, dat lang niet alleen aan kunstliefhebbers
appelleert.
Laura Herman

Anne-Mie Van Kerckhoven, Principia Cybernetica 3. Tisiphone, 1991
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen, foto Peter Cox

zakelijk uit vrouwenportretten, waaronder vijf zelfportretten. De houding van de vrouwenfiguren die het oeuvre van
AMVK bevolken berust vaak op stereotiepe denkbeelden uit
de populaire media en kunsttraditie. Door de clichématige
weergave van vrouwen te verbinden met mystieke, filosofische en wetenschappelijke begrippen en referenties, draagt
AMVK – onder meer via haar alter ego HeadNurse – een
alternatieve visie op de maatschappij uit. In de tentoongestelde werken schuilt altijd de wens verbanden te leggen
tussen heterogene elementen: taal, metafysica, wetenschap
en technologie, en eigenlijk alles wat de kunstenaar maatschappelijk bezighoudt. Zo zijn de principes die ten grondslag liggen aan de werking van de hersenen iets wat niet
enkel de filosofie en de wetenschap aanbelangt, maar ook
de kunst. Een terugkerende interesse is hoe onzichtbare
vormen van zelforganisatie werkzaam zijn binnen bepaalde
systemen en toch een eigen logica volgen.
Dat blijkt ook uit de titel van zowel de tentoonstelling als
van een aantal nieuwe werken. De vorm van de titels werd
‘ontleend’ aan schimmige e-mails die AMVK ontving van
het leveringsbedrijf Mondial Relay, waarin bepaalde woordcombinaties algoritmisch gegenereerd werden. Cybernetica
en kunstmatige intelligentie spelen al dertig jaar een rol in
haar werk, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de zeefdruk
Principia Cybernetica 3. Tisiphone uit 1991. De taal van het
algoritme roerde haar, alsof het digitale poëzie was. AMVK
keert de logica van het algoritme om door het zich toe te

p Placenta Saturnine Bercail liep van 26 januari tot 28 februari in Zeno X Gallery, Godtsstraat 15, Antwerpen; Anne-Mie
Van Kerckhoven – Zeno X Gallery. A Long-Standing Collaboration,
Veurne, Hannibal Books, 2022, ISBN 9789464366327;
Veerkracht Thuis! Teksten en beelden 2017-2019, Antwerpen,
Track Report, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Antwerpen, 2022, ISBN 9789490521592.
Helen Levitt. De Brusselse A Stichting (de Franstalige
naam Fondation A klinkt beter) is een kunstverzameling
en een platform dat gewijd is aan documentaire fotografie. Het tienjarige bestaan wordt gevierd met een beknopte,
maar representatieve terugblik op het werk van Helen Levitt
(1913-2009), een van de meest vooraanstaande straatfotografen van de twintigste eeuw. De curator is Thomas Zander,
verbonden aan de gelijknamige galerie in Keulen die sinds
2015 de estate van Levitt vertegenwoordigt. De galeriehouder was de voorbije jaren onder meer betrokken bij publicatieprojecten over Levitt en probeert haar werk vooral institutioneel te verankeren. De tentoonstelling bij A Stichting, die
al werken van Levitt in de verzameling had, past in dat opzet.
Van Levitts oeuvre zijn er na haar dood zo’n duizend beelden in omloop, waarvan honderdvijftig in kleur. In de expo is
een selectie van een tachtigtal prints te zien, aangevuld met
een projectie van tachtig kleurdiapositieven. Levitt, geboren
en getogen in Brooklyn, nam met haar camera meer dan een
halve eeuw uitsluitend New York in het vizier, op een korte
excursie naar Mexico City na. Aangetrokken door kunst
verliet ze in 1931 de middelbare school en ontwikkelde ze
belangstelling voor fotografie. In The Bronx werkte ze als
assistent bij een commerciële portretfotograaf. De tentoonstelling Documentary and Anti-Graphic Photographs (1935) in
de Julien Levy Gallery, met werk van Henri Cartier-Bresson,
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If the body is a home,
who is our neighborhood?
A live exhibition by Kunstinstituut Melly
Friday 8 April – Saturday 23 April 2022

Witte de Withstraat 50, Rotterdam, NL
More info: melly.link/CLIP

33

De Witte Raaf – 216 / maart – april 2022

Walker Evans en Manuel Álvarez Bravo, had een grote
invloed op haar. Eveneens bepalend waren de persoonlijke
kennismaking met Cartier-Bresson in hetzelfde jaar, haar
ontmoeting met Walker Evans en haar vriendschap met
schrijver James Agee. Die laatste schreef in 1946 een essay
over Levitts vroege straatfotografie en concipieerde mee
haar eerste album, A Way of Seeing, dat pas tien jaar na het
overlijden van Agee in 1965 zou verschijnen.
Levitt richtte haar aandacht resoluut op het straatleven. Aanvankelijk toonden haar foto’s krijttekeningen en
muurteksten, gemaakt door kinderen in volkse, arme en
kroostrijke buurten als Spanish Harlem of The Bronx. Met
onbedoelde ondertonen van art brut en surrealisme suggereren ze een intrigerende fantasie- en belevingswereld. Al
snel verlegde ze haar aandacht naar de kinderen zelf, en
naar de levendige microkosmos in de genoemde buurten.
Het zijn documenten uit een vervlogen tijd die haaks lijken
te staan op het gegentrificeerde New York vandaag. In de
jaren dertig en veertig was de straat synoniem met leven,
en een visuele goudmijn. Dat leven speelde zich af op de
stoep en in portieken, maar ook open of halfopen verticale
schuiframen van appartementen fungeerden als kruispunten van het sociale verkeer. Street Scene (1931), een film van
King Vidor die zich afspeelt voor enkele façades in de Lower
East Side, karakteriseert een dergelijke agora. Als rauw-poëtische evocatie overtreft echter niets de documentaire
collagefilm In the Street (1948) van Levitt zelf, een samenwerking met Agee en Janice Loeb. Heel wat van Levitts iconische foto’s vinden er een cinematografische pendant: de
vreugde bij een opengebroken brandkraan op een broeierige zomeravond, of stoeiende, zich verkledende of spelende
kinderen… Een pancarte aan het begin van de film stelt dat
de straten van deze arme buurten een theater en een strijdtoneel zijn waarin ‘unaware and unnoticed, every human
being is a poet, a masker, a warrior, a dancer: and in his
innocent artistry he projects, against the turmoil of the
street, an image of human existence’.
Levitts beelden zijn niet ontwrichtend of spectaculair. Ze
hebben geen scherpe kantjes, tonen geen conflict, pijn of

Helen Levitt, New York, 1940
Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne Film Documents LLC

Helen Levitt, New York, 1980
Collection Institut d'art contemporain, Rhône-Alpes Yves Bresson/Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

wanhoop, maar alleen het leven van alledag in al zijn eenvoud. Levitts blik is niet toeristisch of voyeuristisch, maar
fundamenteel humanistisch, en met reden werd haar werk
in 1955 opgenomen in Steichens The Family of Man. Een
opname van Levitt ontstaat niet in een spanningsveld,
maar in een gedeelde ruimte: de fotograaf is onopvallend
aanwezig, of haar tegenwoordigheid is geen punt omdat
destijds het camerabewustzijn nog niet zo sterk was; tegelijk legt ze met affectie vast wat zich voor de lens beweegt.
Haar voorliefde voor kinderen heeft ongetwijfeld te maken
met hun benaderbaarheid, maar ook met hun beweeglijkheid, hun verbeeldingskracht – alles wat zich op elk onbewaakt ogenblik als een duiveltje uit een doosje kan manifesteren. Kinderen leven bij de gratie van het moment. Agee
dichtte Levitts beelden in A Way of Seeing terecht een ‘lyrische kwaliteit’ toe. Het gaat om die extra ervaringslaag in de
documentaire fotografie, die Walker Evans associeerde met
onbewuste productie, toevallig en zonder opzet.
In 1949 gaf Levitt voor tien jaar de brui aan de fotografie.
Bij haar terugkeer verlegde ze haar werkterrein naar The
Garment District en de Lower East Side. Van 1959 tot 1963
maakte ze voor het eerst kleuropnames met omkeerfilm
(diafilm), die goedkoper te ontwikkelen was. De meeste van
die beelden gingen in 1970 bij een inbraak in haar appartement verloren. Van 1971 tot 1988 volgde een tweede periode. Met de warme, verzadigde, contrastrijke kleurbeelden
introduceerde ze net als Ernst Haas en Saul Leiter coloriet
in de straatfotografie. In vergelijking met het vroege werk
is het interessant om te zien hoe het straatbeeld verandert.
Kinderen komen er bijvoorbeeld minder in voor en manifesteren zich ook minder als groep. Een andere vergelijking in
de tijd bieden de beelden van de New Yorkse metro. In 1938
begeleidde Levitt Walker Evans toen die in de wagons candid shots maakte van forensen. Veertig jaar later, in 1978,
deed ze die oefening over; het resultaat werd in 2017 gepubliceerd als Manhattan Transit.
Ondanks de bescheiden ruimte van A Stichting, raakt de
tentoonstelling zowat alle aspecten van Levitts werk aan –

met de film In the Street als spijtige uitzondering. De meest
iconische beelden zijn aanwezig, de afdrukken zijn uitstekend en Zanders opstelling is doordacht, ruim en gevarieerd. De titel One, Two, Three, More is een hommage aan
Marvin Hoshino (1947-2020), jarenlang de assistent van
Levitt en samensteller van een publicatie uit 2017 met
dezelfde titel, gevuld met veel nooit eerder geopenbaarde
beelden.
Paul Willemsen
p Helen Levitt. One, Two, Three, More, tot 10 april in
Fondation A Stichting, Van Volxemlaan 304, Brussel.
Lucy McKenzie. De tocht naar La Verrière in Brussel is een
hele ervaring, die langs de Waterloolaan begint met de etalages van onder meer Chanel, Dior en Louis Vuitton. Een
portier in pak opent vervolgens de deur van de winkel van
het Franse modehuis Hermès, vol sjaaltjes, handtassen,
make-upproducten en kledij in kenmerkend warme kleuren: bruin, veel oranje, en roze. Voorbij vrouwen met bontjassen en professioneel geföhnde haren ligt dan, helemaal
achterin, één grote expositieruimte, van bovenaf belicht.
Hier heeft Lucy McKenzie, geboren in 1977 in Glasgow, drie
muren gevuld met geschilderde panelen: het monumentale Buildings in Belgium, Buildings in Oil, Buildings in Silk. De
tentoonstelling is het negende en laatste deel van de reeks
Matters of Concern/Matières à panser van curator Guillaume
Désanges.
McKenzie voert een interdisciplinaire kunstpraktijk die
een waaier aan interesses omvat. Ze runt een modelabel,
Atelier E.B, samen met haar professionele partner Beca
Lipscombe; in La Verrière worden een kamerscherm en,
in een vitrine op een nepmarmeren sokkel, een kledingstuk getoond. Naast haar studiopraktijk en modelabel
heeft ze ook een platenlabel en een bar, en ze schrijft bovendien fictie. Hoewel McKenzie, van wie deze winter in Tate
Liverpool een retrospectief loopt, al sinds 2006 in Brussel
woont en werkt, is dit haar eerste solotentoonstelling in

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
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Antwerp
Art

Micheline
Szwajcer

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp
+32 (0)3 237 11 27 gms.be
wed–sat 10:0018:00 (and by appointment)

Ann Veronica
Janssens

LLS Paleis

Keteleer Gallery

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

Guillaume Bijl

Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
+32 (0)3 337 03 87 llspaleis.be
thu–sun, 14:00–18:00 (and by appointment)

In samenwerking met Lichtekooi Artspace
t/m 24/04, Gesloten op Paaszondag
25/03: Event/gesprek
Alle info via www.llspaleis.be of
www.lichtekooi.be

Affiniteiten #4
Aglaia Konrad
Kasper De Vos

Willem Oorebeek //
Liesbeth Henderickx

Opening zondag 08/05
08/05–19/06

Middelheim
museum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60 middelheimmuseum.be
tue–sun; sept: 10:00–19:00 tue–sun; octmarch: 10:00–17:00
tue–sun; april: 10:00–19:00 tue–sun; mayaug: 10:00–20:00

The future should always be better, 2021
Sharon Lockhart
t/m 30/03

Kunst in de Stad – Public Figure #2
Goshka Macuga
Stadspark Antwerp
t/m 01/05

valerie_traan
gallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59
thu–sat, 14:00–18:00
www.valerietraan.be
Archive, images: vergetelheid/ əˈblivēən
Shervin/e Sheikh Rezaei
traces and echoes
Izabel Angerer
t/m 30/04

Art Brussels solo presentation
se nourrir de l’essentiel — SHELTER
Philip Aguirre y Otegui
Art Brussels | The Cabinet
with Babs Decruyenaere among others
28/03–01/05

solo III
Gijs Van Vaerenbergh
14/05–25/06

Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20 keteleer.com
tue–sat, 10:00–18:00

t/m 14/05

KETELEER GALLERY | Bremdonck
Bredabaan 93, 2930 Brasschaat
sat–sun, 12:00–18:00

A Short Trip
Floris Van Look

Oswald my boy
Jon Pilkington

t/m 17/04

opening 14/05

Eva Steynen.
Deviation(s)

Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp
+32 (0)486 209 564 deviations.be
thu–sat, 14:00–18:00 (and by appointment)

Framed
Nick Hullegie 
Maarten Janssen

Christine Clinckx
26/05–19/06

20/03–30/04

ART ROTTERDAM
Christine Clinckx, Nick Hullegie, Wannes
Lecompte, J.U.Kubiak, Jan Verbruggen
18/05–22/05

Matt Mullican
19/05–18/06

t/m 14/05

Art Gallery
De Wael 15

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

Brainblossom
Stéphanie Leblon

Art Rotterdam 
Booth 68

Embodied Light
Martha Scheeren

Every cloud has
a silver lining
Roeland Tweelinckx

t/m 17/04

19/05–22/05

23/04–22/05

26/05–26/06

FRED & FERRY

Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen
thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

“Now on its way to the ——” “ Copy, one
Alpha” “—— enduring laboratory in orbit”
Winnie Claessens
03/04–07/05

In conversatie met de bovenkamer
Dries Boutsen & Marthe Cornelissen
03/04–23/04

Kramp & The Shakers
Stijn Wybouw

Axel Vervoordt
Gallery
Zeno X Gallery
28/04–07/05

Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
+32 (0)3 355 33 00 axelvervoordtgallery.com
sat, 11:00–18:00

Shiro Tsujimura

Germaine Kruip

Shen Chen

George Rickey

t/m 07/05

Opening 12/05

t/m 07/05

Group exhibition,
Chaos & Order

Opening 12/05

t/m 21/05

Otty Park

Laar 54, 2140 Borgerhout
+32 (0)484 07 94 26 ottypark.be
thu–sat, 14:00–18:00 (And by appointment)

MIDNIGHT BLUE
Eva De Leener
t/m 07/05

Otty Park presents
Jelle Spruyt, Yannick Ganseman, Els
Dietvorst, Benny Van den Meulengracht
Vrancx, Eva De Leener, David Maroto, Maika
Garnica & Adrien Tirtiaux
13/05–18/06

Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout
Leopold de Waelplaats 16, 2000 Antwerp South
+32 (0)3 216 16 26 zenox.com

Zeno X Borgerhout
wed–sat, 13:00–17:00
Mark Manders
Le jour se lève
Opening 21/05,
Pélagie Gbaguidi
t/m 30/04

16:00–19:00
25/05–02/07

Zeno X Antwerp South
wed–sat, 13:00–18:00
40 YEARS Zeno X Gallery: the nineties
Dirk Braeckman, Anton Corbijn, Marlene
Dumas, Johannes Kahrs, Mark Manders,
Luc Tuymans, Cristof Yvoré
Opening 02/04, 13:00–18:00
06/04–07/05

40 YEARS Zeno X Gallery:
the twothousands

Opening 26/05, 12:00–21:00
26/05–02/07
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Lucy McKenzie. Buildings in Belgium, Buildings in Oil, Buildings in Silk
La Verrière, Brussel, 2022 © Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise d’Hermès

België. Buildings in Belgium, Buildings in Oil, Buildings in
Silk is een trompe-l’oeil: een levensgroot geschilderde imitatie van deuren, houtwerk en ventilatieroosters. In dat
fictieve kader bevinden zich taferelen die refereren aan de
modegeschiedenis en het modernisme. McKenzie combineert verschillende stijlen en invloeden zoals Mexicaanse
muurschilderingen en socialistische propaganda, maar ook
modernistische iconen, allegorieën en politieke onderwerpen, tot een complexe en anachronistische reflectie op de
geschiedenis van de mode, de positie van de vrouw en de
beperkingen van de beeldende kunst.
Kenmerkend voor haar praktijk is dat ze werkt binnen de
conventies van vaak als verouderd ervaren genres en stijlen,
die ze met grote toewijding imiteert. Om trompe-l’oeiltechnieken aan te leren, heeft ze bijvoorbeeld een opleiding tot decoratief schilder afgerond aan het Brusselse Institut Supérieur
de Peinture Van der Kelen-Logelain, dat uit de negentiende
eeuw stamt. Daardoor komt ze daadwerkelijk in aanraking
met de geschiedenis van die methode, en wordt ze er ook deel
van. Ook op andere momenten in haar oeuvre heeft ze zich
op een gelijkaardige manier verbonden met kunstvormen die
er niet (meer) bij horen. Dat kan gaan om historisch geworden praktijken, maar ook om disciplines of genres die zich om
een of andere reden net buiten het kader van de beeldende
kunst bevinden, zoals stripverhalen, propaganda, decoratieve kunst, illustratie en reclame. Wat wordt beschouwd als
toegepast, populair, banaal, sentimenteel of zelfs als kitsch,
staat in productieve spanning met de ‘hoge’ beeldende
kunst die McKenzie maakt, al was het maar door de instituten waarin ze exposeert. Tegen een aantal ongeschreven
regels in, bevat de rechtermuur in La Verrière bijvoorbeeld
een gigantisch portret van de kat van de kunstenaar, terwijl
het dier ‘geschilderd’ wordt door twee mannen die zich, ook
in een trompe-l’oeil, op een steiger bevinden – een referentie
aan het werk van de Mexicaanse muralist Diego Rivera. In
de handen van McKenzie worden stijlconventies – historisch,
populair, toegepast, genre-specifiek, niet-westers – omgevormd tot verschillende talen, die ze door elkaar heen spreekt
om een complexe boodschap uit te drukken.
In de tentoonstellingstekst beschrijft de kunstenaar
zichzelf als een dubbelagent. Aan de ene kant bekritiseert
McKenzie de modernistische canon, ook omdat ze heeft
ervaren dat het discours over mode nog sterk door traditionele auteurs wordt gedomineerd die vaak niet eens mode als
hoofdonderwerp hadden. Georg Simmel wordt geportretteerd terwijl hij een groep leerlingen over korsetten onderwijst, Le Corbusier en Coco Chanel knippen de vlechten af
van een vrouw in traditionele klederdracht, en Adolf Loos
houdt een jong meisje als een handpop vast. Aan de andere kant is Buildings in Belgium, Buildings in Oil, Buildings in
Silk ook een ode aan de mode, en vooral aan de verschillende taken die vrouwen in de mode- en kledingindustrie

vervullen. Het rechterdeel van de middelste muur toont
invloedrijke vrouwelijke ontwerpers, die rond een tafel kletsen en borrelen. McKenzie zelf en Lipscombe schuiven ook
aan. Op een trap staan modellen, gehuld in ontwerpen van
Madeleine Vionnet. De materialen van de kledingstukken
zijn zeer precies en levensecht geschilderd, en het is in dergelijke details dat McKenzie’s toewijding aan de geschiedenissen die zij bestudeert zichtbaar wordt.
De panelen aan de muur aan de linkerkant vertellen over
het productieproces van de mode-industrie in de voormalige Sovjet-Unie. Mannen in grijze pakken maken aantekeningen terwijl een dame op een platform een roze jurk
demonstreert. Vrouwen produceren vervolgens de kledingstukken in een fabriek. Winkelend publiek loopt langs een
grauwe winkeletalage, en vrouwen thuis veranderen tot
slot samen de kleding naar eigen smaak. Anders dan in de
westerse mode, waarin het individu centraal staat, diende
mode in de Sovjet-Unie vooral om de superioriteit van de
staat uit te drukken.
Een dergelijk onderwerp raakt aan de kruising van esthetiek en ideologische belangen, maar toont ook hoe moeilijk
het is om je vanuit het ene wereldbeeld in het andere te verplaatsen. Dat is verbonden met het bevreemdend anachronistische karakter van het werk, waarvan de esthetiek – met
vreemde perspectieven en allegorieën, met enigszins fletse
kleuren en toch scherpe contouren – soms onwennig aanvoelt. De vaak wegkijkende gezichten van de personages lijken een boodschap te hebben die ze niet rechtstreeks prijs
kunnen geven, zoals ook fresco’s in een kerk een taal spreken
die, naar ik me voorstel, zeventiende-eeuwse kerkgangers
begrepen, maar ik niet meer. Het is een taal die je kan spreken als je uit het verleden komt, of als je je, zoals McKenzie,
helemaal in dat verleden en in die taal hebt verdiept.
Zoals zij zich stijlen toe-eigent, zo eigent ze zich praktijken toe. Als kunstenaar bootst ze een modeontwerper ‘na’,
zoals ze dat ook doet met het metier van decoratief schilder
dat ooit in Brussel in de mode was. McKenzie geeft niet toe
aan het ene of het andere: ze is niet minder schilder omdat
ze ook modeontwerper is. Als dubbelagent levert ze gelaagd
commentaar op de hedendaagse beeldende kunst, en op de
relatie met geschiedenis. Die dubbelpositie is op conceptueel niveau vergelijkbaar met de herneming van de techniek
van de trompe-l’oeil – zowel imitatie als verstoring van het
origineel. Dit werk is zowel een kritiek als een ode: het is
kritisch ten opzichte van de geschiedenis van de mode en
op zoek naar de grenzen van de hedendaagse kunst, maar
het is ook haast feestelijk present in het centrum van de
Brusselse haute couture.
Pia Louwerens
p Lucy McKenzie. Buildings in Belgium, Buildings in Oil,
Buildings in Silk, tot 26 maart, La Verrière, Waterloolaan
50, 1000 Brussel.

KUNSTRUIMTE

SPIEGELZAAL

QUEER ONTOLOGY

LE DERNIER COMBAT
Marie Aly Daan Gielis
Katrein Breukers Niko Riedinger
Bonno van Doorn Tanja Ritterbex
Arthur Stokvis

Three Tropes for Entropy. In 2021 reikten kunstplatform CIAP en Curatorial Studies – KASK & Conservatorium
voor de derde keer de Lichen Curatorial Prize uit. De partners kroonden de curatoren Laila Melchior en Koi Persyn
tot laureaten voor hun tentoonstellingsvoorstel Three Tropes
for Entropy, omdat het naadloos aan zou sluiten bij de visie
van CIAP, die reflecties over het steeds veranderende landschap hoog in het vaandel draagt. Tot een nog onbekende
einddatum krijgt hun idee vorm in de ruimtes van de voormalige mijngebouwen in Winterslag.
Tongbreker Three Tropes for Entropy valt als tentoonstelling niet een-twee-drie te lezen. Dat is duidelijk intentioneel.
Centraal staat het concept ‘entropie’: een term uit de thermodynamica die duidt op de energetische verandering, namelijk een toenemende mate van wanorde, binnen een afgesloten circuit, dikwijls niet waarneembaar met het blote oog.
Dat wil niet zeggen dat entropie geen impact heeft – integendeel. Het schoolvoorbeeld dat Melchior en Persyn aanhalen,
is dat van een ijsblokje in een glas water. Langzaam lost het
ijs op in het water waarbij de vaste, ‘geordende’, ijsblokjes,
die een lage entropie hebben, steeds verder uiteenvloeien tot
ze niet meer van het water te onderscheiden zijn.
Zo gaat het ook met de tentoonstelling. Over een periode van drie maanden ontvouwt deze zich in drie hoofdstukken, waarbij elk kunstwerk langzaam muteert. Die hoofdstukken doopten Melchior en Persyn om tot tropes, tropen.
Elke troop dient om het abstracte gegeven van entropie, of
de verandering van binnenuit, bevattelijk te maken. Het is
geen toeval dat ‘troop’ en ‘entropie’ allebei afstammen van
het Oudgriekse τρέπειν of ‘trepein’, dat zoveel betekent als
aanraken, wenden of transformeren.
De eerste troop is te zien tot 3 april. De titel, Risquer sa
mutation. Programme d’une pensée sans domaine, is ontleend
aan de gelijknamige installatie van het Brusselse collectief mountaincutters, die de ruimte domineert. Acht stalen
platformen op wielen vormen mobiele modules waarop verschillende elementen als koper, magneten, olie, maar ook
pluisjes van de kapokboom en een grote mimosaplant (oftewel Acacia dealbata) zijn uitgestald. De gemeenschappelijke
deler is het potentieel voor verandering: koper en olie tasten
het metaal aan, de gele pluisbolletjes vallen van de mimosa
en verspreiden zich op de metalen ondergrond. Her en der
plaatste mountaincutters op de podia ook enkele vormeloze, glasgeblazen voorwerpen uit de reeks Objets Incomplets
(2021). Hoewel het gegeven van transformatie binnen het
werk zelf aanwezig is, vormen de hoge en lage modules toch
voornamelijk kleine eilandjes – te ver weg om een interactie
aan te gaan met de andere kunstwerken in de ruimte.
Ook Angyvir Padilla’s installatie Fool’s Paradise (2018)
is op zichzelf teruggeplooid. In een ronde cirkel bedekt met
houtskool – ongetwijfeld een verwijzing naar de oude steenkolenmijn – plaatste de Venezolaanse kunstenaar een groot
aantal witte, gedeukte keramische cilinders, als enorm uitvergrote sigarettenpeuken uitgedrukt in een al even grote
asbak. Ondertussen klinkt het Venezolaanse lied Sabana,
dat handelt over een geliefd maar vergeten landschap. De
drie speakers die de installatie omsingelen staan naar binnen gericht, dus met met de rug naar de toeschouwer toe.
Padilla’s The Infinite Needs the Air To Be Extinguished (2015),
aan de andere kant van de zaal, is toegankelijker – of eerder
tastbaarder. Het bestaat uit een gigantische toren gestapelde kaarsen die boven alle andere werken uitsteekt. Tijdens
de openingsuren worden de kaarsen aangestoken, en smelt
de toren langzaam weg.
Daniel Steegmann Mangrané’s Systemic Grid 3b (puddle 2)
(2015) is een uitgesneden, spiegelende ‘plas’ van roestvrij staal. Het plafond van de ruimte wordt hierdoor verdubbeld, zij het in gefragmenteerde en gebroken stukken.
De overige kunstwerken in de ruimte worden expliciet niet
weerspiegeld.
Alle werken lijken in eerste instantie in zichzelf gekeerd.
De rood-wit betegelde vloer van de oude mijngebouwen
heeft iets weg van een schaakbord, waarop de werken van
de drie kunstenaars slechts hun beginpositie hebben ingenomen. In dit stadium van de tentoonstelling, waarin het
‘smelten’ nog van start moet gaan, is er nog geen sprake van entropie of mutaties. Voorlopig kunnen we slechts
speculeren wat de impact van de transformerende werken
op de ruimtes van de mijngebouwen zelf zal zijn. Zal het
kaarsvet van Padilla’s toren langzaamaan tot aan de andere werken druipen? Krijgen we toch nog iets anders te zien
in Mangrané’s spiegelende oppervlakken? Zwermen de gele
pluisbolletjes verder uit door de exporuimte?
Er worden ook een aantal films van de drie kunstenaars
getoond. In een verduisterde ruimte, tussen de grote en
indrukwekkende machinerie van de oude mijnzaal, be
klijft vooral Mangrané’s Phasmides (2012). De 16mm-film,

Leo Maher & Leon Stoffelen

2 APRIL - 29 MEI 2022

opening 2 april van 17.00 - 19.00 uur

Willem Twee muziek & beeldende kunst
Boschdijkstraat 100, ‘s-Hertogenbosch
ma - vrij: 9.00 - 17.30
za - zo: 11.00 - 17.00
www.willem-twee.nl
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MARC VANDERLEENEN
CURRENT AFFAIRS

Vocabularium

Kasper Andreasen
Raphaël Buedts
Sine Van Menxel

Opening Zondag 27.03.22 / 3 - 7 pm
Tentoonstelling 28.03 / 15.05.22

ART BRUSSELS 2022
Booth C24
Marie Cloquet - Marc De Blieck - Wesley Meuris
Pieter Laurens Mol - Dirk Vander Eecken - Marc Rossignol

28.04 - 01.05.2022
Gildestraat 2- 8
B-9870 Machelen-aan-de-Leie
+32 9 381 60 00
woe. t/m zo. 11-17u
gesloten op ma. en di.
www.rogerraveelmuseum.be

Annie Gentils Gallery
Peter benoitstraat 40 - 2018 Antwerpen
Tel. +32 477 75 67 21
anniegentilsgallery.com
mail@anniegentilsgallery.com
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Three Tropes for Entropy
CIAP, Genk, 2022, foto Chantal van Rijt

overgezet op video, slaagt erin het begrip entropie aanschouwelijk te maken. We zien een woud van takken op een
witte achtergrond. Het lijkt een abstract schilderij, totdat
je na een tijdje een wandelende tak onderscheidt. Uiterst
behoedzaam tast die met zijn voelsprieten zijn omgeving af.
Wanneer we even niet opletten, verdwijnt de wandelende
tak met zijn verfijnde camouflagetechniek uit ons blikveld.
Niets voor niets is zijn wetenschappelijke naam Phasmida
afgeleid van het Griekse woord φασμα (‘phasma’), oftewel
spookverschijning. Hij is weinig zichtbaar, maar is er wel
en heeft impact op de natuur rondom hem. Toch ondergaat met Phasmides niet zozeer het kunstwerk, maar eerder
de toeschouwer een metamorfose: plots ben je geneigd om
terug te gaan naar de eerste zaal. Om daar beter, nauwkeuriger en van dichterbij te gaan kijken naar de metamorfosen die je op het eerste gezicht niet hebt gezien. Om daar
misschien toch al een druppeltje kaarsvet naar beneden te
zien lekken. Om te voelen of het stuifmeel van de mimosa
bloemetjes wellicht aan je jas is blijven plakken.
‘Geen mens kan twee keer in dezelfde rivier stappen,
want het is niet dezelfde rivier en hij is niet dezelfde mens,’
meende de Griekse filosoof Heraclitus. Zo weet Three Tropes
for Entropy duidelijk te maken dat geen enkel tentoonstel-

lingsbezoek hetzelfde is. Volgende keer zijn de tentoonstelling, de ruimtes van CIAP en wijzelf onherroepelijk veranderd.
Dagmar Dirkx
p Three Tropes for Entropy, voorlopig zonder einddatum in
CIAP, C-Mine 10, Genk.
Enfin, le cinéma! De expositie in Musée d’Orsay gaat over
de voorgeschiedenis en de beginjaren van de cinema. Eerder
dan een analyse te bieden van de technische stappen die
noodzakelijk waren voor de uitvinding van de film, wordt
scherpgesteld op de culturele fascinaties en verlangens die
er ten grondslag aan lagen. Aan de hand van een uitgekiende scenografie die films, schilderijen, foto’s, affiches, postkaarten, sculpturale objecten en protofilmische apparaten
slim verknoopt, valt te zien hoe technische vernieuwingen,
motieven en productiemethodes in de beeldende kunst en
het populaire vermaak de komst van film voorbereidden –
en wordt tevens duidelijk wat het bewegend beeld scheidt
van het stilstaande beeld.
Wanneer de gebroeders Lumière in 1895 de filmcamera
aan de wereld presenteren, definiëren zij het apparaat als

een verlengstuk en verbetering van de fotocamera. Het toestel zou zich, zoals de net op de markt gebrachte kleinbeeldcamera’s, vooral lenen voor particulier gebruik en private
vertoningen. De nieuwigheid die de filmcamera introduceerde, was dat het voor het eerst mogelijk werd het leven
in al zijn beweeglijkheid te registreren en reproduceren. Het
idee dat film tot een sociaal spektakel zou kunnen uitgroeien, met een publiek dat betaalt om naar het gefilmde materiaal te komen kijken, kwam niet in hen op. De ontwikkeling tot de cinema zoals we die vandaag kennen, werd geleid
door ondernemers als Gaumont en Pathé, die al snel korte
films gingen produceren voor speciaal daarvoor geconstrueerde projectieruimtes. Ook populaire entertainers zagen
in het nieuwe medium een kans om hun spektakels op een
nieuwe leest te schoeien. Niet toevallig opent de expo met
Pygmalion et Galatée, een kortfilm van illusionist Georges
Mélies uit 1898, gebaseerd op het mythische verhaal over
de beeldhouwer Pygmalion die verliefd wordt op zijn eigen
creatie (Galatea), waarop hij de goden verzoekt het ivoren
vrouwenbeeld tot leven te wekken. In de versie van Mélies
ontglipt Galatea voortdurend aan Pygmalions grijpgrage armen. De film verduidelijkt op beknopte wijze de inzet
van de expo. Hij laat zien hoe oud het verlangen is om dode

foto: fragment uit het werk van Colin Waeghe

Mijn landschap / Mon paysage / Meine Landschaft / My landscape
met werk van Yves Beaumont, George De Decker, Frances Joossens, Thanh Long Lam, Benny Luyckx, Zjos Meyvis, Stefan Peters, Bart Slangen,
Bruno Van Dyck, Fik van Gestel, Anne Vanoutryve, Kevin Vanwonterghem, Sven Verhaeghe, Nils Verkaeren, Patrick Verlaak, Colin Waeghe
curator: Daan Rau

26 maart – 19 juni 2022
Opening in aanwezigheid van de deelnemende kunstenaars op zondag 27 maart vanaf 15 uur.

Morbee Gallery - Paulusstraat 7 - 8300 Knokke-Heist
Open: zaterdag en zondag en op feestdagen van 15.30 tot 19.00 uur of op afspraak
+32 475 37 43 73 - info@morbeegallery.com - morbeegallery.com

mor
bee
G A
L L
ERY

38

// galerie — EL

AN
OFFBEAT
STROKE

De Witte Raaf – 216 / maart – april 2022

JOHANNES STEENDAM
NU WE HIER ZIJN // NOW WE’RE HERE
26.03 - 17.04.2022
// OPENING WEEKEND
U P C O M I N G

26 - 27.03 > 15.00 — 18.00

/////////////////////

20 YEARS — JAAR — ANS
A selection of 20 YEARS
07.05 - 29.05.2022
s
wu
follo gram
a
inst
on
_el

gal

erie

// OPENING WEEKEND
07 - 08.05 > 15.00 — 18.00

JO DE SMEDT
TEAM APPELSAP
04.06 - 03.07.2022
// OPENING WEEKEND

drieselken
40
9473
welle
g a l e r i e - e l . b e
opening
hours
saturday
sunday
15.00
>
18.00
info@galerie-el.be

founded in 2002

04 - 05.06 > 15.00 — 18.00

39

De Witte Raaf – 216 / maart – april 2022

over te nemen, en door de wijze waarop schilders Bijbelse,
mythologische of historische gebeurtenissen verbeelden te
spiegelen. Het binden van het bewegend beeld aan een narratieve structuur werd ingezet om film artistiek op te waarderen. Dat was wellicht ook nodig omdat het ruwe en puur
registrerende karakter van het medium in zijn beginjaren
radicaal brak met de visuele conventies en codes van de
schilder- en beeldhouwkunst. Vooral vanwege de grote rol
die het onverwachte en het toevallige speelden, versterkte
film iets wat ook al twijfelachtig bevonden werd aan fotografie. De fotocamera maakte geen onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken, waardoor fotografie dreigde te vervallen tot een productiemachine van puur contingente beelden; hier leek ‘om-het-even-wat’ plaats te vinden, ‘om-heteven-wanneer’. Bij het bewegend beeld werd dit ‘probleem’
nog acuter. In tegenstelling tot het gefixeerde fotografische
beeld met haar stugge en ondoordringbare kader, zet film
de werkelijkheid niet onwrikbaar vast. Het filmisch kader
is wezenlijk poreus: er kan langs alle kanten (links, rechts,
boven en onder) een willekeurig iets of iemand het kader
binnensluipen. Telkens weer ligt het accidentele of aleatoire op de loer. Waar een foto de wereld verpakt tot een netjes
afgebakende en aandachtig te bestuderen ruimte, geeft film
de wereld weer als een onstabiele ruimte in constante flux.
Zoals Mélies al wist: film is even grillig en ongrijpbaar als
het leven zelf.
Steven Humblet
p Enfin, le cinéma! Arts, images et spectacles en France (18331907) liep van 28 september 2021 tot 16 januari 2022 in
het Musée d’Orsay, Parijs. Een aangepaste en ingekorte versie van de expo is onder de titel City of Cinema. Paris 18501907 te zien in het Los Angeles County Museum of Art tot
10 juli 2022.

Enfin, le cinéma! Arts, images et spectacles en France (1833-1907)
Musée d’Orsay, Parijs, 2021-2022, © Sophie Crépy

materie tot leven te wekken en biedt tegelijk een reflectie op
de wezenlijke ongrijpbaarheid van dit nieuwe medium. Net
zoals het plotse verschijnen van fotografie enkele decennia
eerder, is de komst van het bewegende beeld geen eenduidige gebeurtenis.
De expo besteedt relatief veel aandacht aan de complexe
relatie tussen fotografie en film. Technisch gezien vloeit film
voort uit de bewegingsstudies van Eadweard Muybridge
en de chronofotografie van Étienne-Jules Marey, en dan
vooral uit de protofilmische dispositieven die zij ontwikkelden om de vastgelegde sequenties in stop-motion te projecteren. Maar fotografie was ook op een andere manier een
stuwende kracht. De ontwikkeling van het bewegend beeld
past in een traject van technische vernieuwingen waarbij
het fotoapparaat telkens nieuwe domeinen ontsloot voor
het menselijk oog. Dat begon al in 1860 met de koppeling
van fotografie aan andere optische instrumenten zoals
de microscoop en de telescoop, waardoor zowel de microkosmos (van microben tot elektrische ontladingen) als de
macrokosmos (hemellichamen) in meer detail geëxploreerd konden worden. Enkele publicaties en affiches in de
tentoonstelling tonen hoe deze wonderbaarlijke en soms
nachtmerrieachtige beelden via gedrukte media en spectaculaire attracties hun weg vonden naar het brede publiek.
Vanuit dit perspectief kan de uitvinding van film dan ook
begrepen worden als een toevoeging aan het rijk gevuld
arsenaal van visuele spitsvondigheden die het negentiende-eeuwse publiek moest vermaken.
De fascinatie voor tijd en beweging was echter geen louter fotografische of wetenschappelijke aangelegenheid,
maar is terug te vinden in bijna alle vertakkingen van de
Franse negentiende-eeuwse beeldcultuur – van het populaire diorama van Daguerre tot de verschillende interpre-

taties van de kathedraal van Rouen door Monet, waarvan
er vier te zien zijn in de expo. Veel aandacht ging daarbij uit
naar het moderne Parijs. Het stedelijk gedruis, de introductie van nieuwe vervoermiddelen zoals de trein, de drommen
mensen op straat en in cafés, zich vergapend aan elkaar
en al het verrassends dat de stad te bieden had: alles werd
even gretig geschilderd, gefotografeerd en gefilmd. Het verlangen om de tomeloze energie van het stedelijke leven te
vatten, leidde tot nieuwe mengvormen van visuele strategieën, waarbij herkenbare effecten uit verschillende media
met elkaar gecombineerd werden. Een intrigerend voorbeeld is het schilderij Un refuge van Gustave Caillebotte uit
1880. Het centrale onderwerp is een banale stadsscène:
een handvol voetgangers die een brede boulevard oversteken, met onder meer twee mannen die staan te wachten
op een vluchtheuvel in het midden van de straat. Rechts
zien we twee rijtuigen voorbijrijden. Linksboven zijn enkele vreemde, grijsachtige vlekken geschilderd, waarvan niet
meteen duidelijk is wat ze representeren. Wanneer je even
verderop in de tentoonstelling een oude daguerreotype ziet
van een drukke menigte die een brug oversteekt – een foto
gemaakt rond 1841-1843 door Marc-Antoine Gaudin; een
van de eerste pogingen tot instantfotografie – valt pas op dat
het schilderij een bijna letterlijke vertaling is van de wijze
waarop de toen nog relatief trage fotografie beweging vatte.
Caillebotte gebruikte, met andere woorden, een typisch
fotografisch effect om een suggestie van snelheid en beweging in zijn schilderij te injecteren.
Ook elders in de expositie zien we de wederzijdse ‘besmetting’ van media steeds opnieuw opduiken. In de laatste
zalen wordt een verband gelegd tussen de beginnende narratieve cinema en het historiestuk. Film speelt leentjebuur
bij de historische schilderkunst door bekende verhalen

Archtitectuur
40 jaar wedstrijdcultuur. De expo Coming of Age. Archi
tectuurwedstrijden in Vlaanderen en Brussel, vindt plaats in
de tentoonstellingszaal van deSingel en documenteert de
kentering in de publieke opdrachtverlening tussen 1980
en 2000. Tegelijk toont Open Oproep. 20 jaar architectuur
in opdracht in de gang langs de grote podia van hetzelfde kunstencentrum hoe een ongewone wedstrijdformule,
de ‘Open Oproep’, Vlaanderen een prominente plaats gaf
op de internationale architectuurscène, en een heilzaam
effect had op de publieke ruimte en het overheidspatrimonium in Vlaanderen. Het resultaat is een beschaafde hoerastemming: architectuurcultuur en -beleid in Vlaanderen
zijn volwassen geworden, en Vlaanderen telt internationaal mee. Dat betere architectuur nog geen goede ruimtelijke ordening oplevert, is een kwestie die met de mantel der
liefde bedekt wordt.
In de naoorlogse periode wees de Belgische overheid
architectuuropdrachten geregeld toe aan architecten met
een wenselijke politieke affiliatie. Men was zich nauwelijks bewust van de impact van nieuw patrimonium op de
bredere context en het ontbrak aan een helder begrip van
het belang van ruimtelijke ordening. Rond 1980 groeide,
onder andere door de belabberde staat van veel Belgische
steden, het besef dat het zo niet verder kon. Toch bonden in
eerste instantie vooral privéorganisaties de kat de bel aan.
Coming of Age opent met een video waarin Marc Dubois
en Christian Kieckens, oprichters van van de Stichting
Architectuurmuseum (S/AM), terugblikken op die periode.
S/AM wees destijds op de vele getalenteerde ontwerpers die
geen kansen kregen. Een selectie van tijdschrift- en krantenartikels onderstreept dat er groeiende steun was voor het

12.02—01.05.2022
DON & MOKI
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Societies

ALEXANDER
KLUGE:
Minutenfilme
#3

Exhibition curated by Lawrence Kumpf,
Naima Karlsson, and Niels Van Tomme

argos centre for audiovisual arts, Brussels
www.argosarts.org
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Coming of Age. Architectuurwedstrijden in Vlaanderen en Brussel
Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, 2021-2022 © Olmo Peeters

Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht
Vlaams Architectuurinstituut, deSingel, 2021-2022 © Olmo Peeters

idee dat grote opdrachten via wedstrijden toegekend moesten worden. Die werd nog eens versterkt door de Europese
Regelgeving rond Overheidsopdrachten van 1987.
Het zwaartepunt van de expositie ligt bij tien wedstrijden die in de jaren tachtig en negentig bewezen dat getalenteerde (buitenlandse) ontwerpers het architectuurdebat in Vlaanderen konden verrijken en netelige dossiers
hielpen te ontwarren. Veel wedstrijden, zoals een voor een
niet uitgevoerde ferryterminal in Zeebrugge of een andere
voor de stedelijke ontwikkeling van Kortrijk, oogstten internationale aandacht, onder meer doordat architecten als
Bernardo Secchi en Paula Viganó, Fumihiko Maki en Rem
Koolhaas deelnamen. Binnenlandse ontwerpers als Charles
Vandenhove, bOb Van Reeth, Robbrecht en Daem of het
team Hoogpoort (Beel, Neutelings, De Geyter, Karssenberg)
kregen hierdoor eveneens meer zichtbaarheid.
Wivina De Meester, in die periode onder andere minister
van Financiën en Binnenlandse aangelegenheden, greep
het momentum aan door in 1998 de eerste Vlaams Bouw
meester aan te stellen. Die moest er met zijn team voor zorgen dat de overheid een voorbeeldige opdrachtgever werd,
onder meer door goede wedstrijden te organiseren. Op de
helling tussen de tentoonstellingszaal en de grote podia van
deSingel brengen een tijdlijn en een reeks video’s dat verhaal in herinnering; een historisch keerpunt in het Vlaamse
architectuurbeleid, ook omdat al snel andere besturen bij
de Bouwmeester aanklopten voor advies.
Van cruciaal belang was dat de eerste Vlaamse Bouw
meester, bOb Van Reeth, een bijzondere procedure instelde.

De Open Oproep is geen klassieke wedstrijd in die zin dat de
keuze niet zozeer voor het ontwerp wordt gemaakt, maar
voor een ontwerper. De wedstrijd dient om na te gaan welk
concept en welke attitude het beste aansluiten bij de ambities van de opdrachtgever, van wie wordt gevraagd dat hij
zijn visie sterk formuleert in een projectdefinitie, zonder zich
te verliezen in lijstjes van nodige lokalen. De jury oordeelt
niet (alleen) op basis van objectief meetbare parameters,
maar mede op grond van een gesprek over de ontwerpattitude. De aandachtige voorbereiding en zorgvuldige lezing
van de ontwerpen die dat vereist, zorgen ervoor dat ervaren
kantoren en beginnende ontwerpers op voet van gelijkheid
besproken worden. Dat heeft een nieuwe generatie de wind
in de zeilen gegeven en geleid tot de opbouw van oeuvres die
opvallen door hun idiosyncratische, wendbare en veelzijdige karakter. Deelnemende ontwerpers kunnen er echter niet
voetstoots van uitgaan dat hun ontwerp onveranderd uitgevoerd wordt; de discussies die volgen met de opdrachtgever,
leiden mogelijk tot ingrijpende wijzigingen.
Open Oproep, gecureerd door Maarten Vandendriessche en
Maarten Liefooghe, toont wat zevenhonderd van dergelijke wedstrijden en meer dan driehonderd gerealiseerde projecten opleverden. Blikvanger is het luik ‘Panorama’, met
een ‘gordijnkaart’ waarop met parels de projecten gesitueerd zijn. Vooral de installatie die het team rond Malgorzata
Olchowska creëerde wekt verbazing. Zeven taferelen opgebouwd uit kleurige houten platen die als bas-reliëfs gebouwen en hun context suggereren, weerspiegelen evenveel
typische ruimtelijke condities in Vlaanderen. De gebouwen
zijn bijna allemaal voor een Open Oproep bedacht, maar zo
geassembleerd dat je zou zweren naar een bestaand landschap te kijken. De installatie suggereert dat de projecten
gevoelig omgaan met de complexe, zelfs chaotische publieke ruimte in Vlaanderen. Ze schuiven die niet terzijde, maar
pogen ze van binnenuit te veranderen.
De dubbeltentoonstelling gaat gepaard met twee publicaties. Celebrating Public Architecture, uitgegeven bij het Duitse
Jovis, is een visitekaartje dat Vlaamse architecten zonder
blikken of blozen bij buitenlandse opdrachtgevers kunnen
achterlaten. De tweede publicatie, Meer dan een wedstrijd, is
van groter belang, omdat ze de Open Oproep kritisch tegen
het licht houdt. De pertinentste vraag stelt Carlo Menon in
een essay met als vertrekpunt Olchowska’s taferelen. Die
noemt hij capriccio’s: vertrouwde voorstellingen die je toch
niet met een echte plaats kan verbinden. Dat is volgens hem
mogelijk doordat ze het ‘contrastrijke’ en ‘gefragmenteerde’
karakter van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen weerspiegelen. Het individuele bouwproject remedieert het soms
ronduit vreselijke resultaat van een visieloze ruimtelijke
ordening, maar – en dat is cruciaal – haalt er ook energie
uit. De vraag is volgens Menon of al die boeiende projecten
een intrinsiek problematische situatie bevestigen, of juist
uitzicht bieden op een sprong vooruit in schaal en kwaliteit
van de ruimtelijke ontwikkeling als geheel. In zijn conclusie
schrijft hij: ‘De architectuur kan niet om haar handtas heen
blijven dansen. Dit vormt volgens mij de grootste uitdaging
waar een volwassen architectuurbeleid in België het hoofd
aan moet bieden: de esthetiek opnieuw verbinden met de
hoge strijd tegen de aanhoudende crisissen die onze maatschappelijke en bebouwde omgeving teisteren.’ Menon
slaat de nagel op de kop. Het Team Vlaams Bouwmeester
ontwikkelt al geruime tijd andere instrumenten dan alleen
maar architectuurwedstrijden. Met de Bouwmeester Scan
licht het bijvoorbeeld lokale situaties door, op zoek naar een
duurzamer en beter ruimtegebruik. Dergelijke initiatieven
krijgen zowel in de publicatie als in de expositie maar weinig
ruchtbaarheid. Met iets meer aandacht voor deze behoeften
en ontwikkelingen was duidelijk geworden dat er in veertig
jaar tijd inderdaad veel winst geboekt is, maar dat een hoerastemming voorbarig blijft.
Pieter T’Jonck
p 40 jaar wedstrijdcultuur. Coming of Age. Architectuur
wedstrijden in Vlaanderen en Brussel en Open Oproep. 20
jaar architectuur in publieke opdracht, tot 17 april in Vlaams
Architectuurinstituut, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen.

Publicaties
Without Content. Kersten Geers (1975), medeoprichter van architectenbureau Office Kersten Geers David Van
Severen, opent de bloemlezing van zijn Engelstalige pennenvruchten met een stuk over Donato Bramante. ‘Hij deed
je de andere kant opkijken, of, als een nog krachtigere oefening in manipulatie, hij deed je houden van alles wat onopgelost bleef,’ aldus Geers over de man en diens werk – ‘arrogante architectuur, totaal overtuigd van het eigen falen’
– om er vervolgens aan toe te voegen: ‘Met minder zou ik
geen genoegen nemen.’ Samen met de titel van het boek,
Without Content, vatten deze zinnen kernachtig het project
samen van dit jaloersmakend talentvolle bureau, ontstaan
tijdens de hoogtijdagen (en op de puinhopen) van het architectonisch supermodernisme, twintig jaar geleden.
Tegen de visuele leukigheden van een ‘diagrammatisch’
hyperfunctionalisme en de euforische omarming van de
digitale wereld (gestolde blobs, parametrisch dobberend
op een woeste dataflow) stelden Geers en Van Severen hun
rappel à l’ordre – een geloofsbelijdenis in de architectuur als
kunstvorm. Haar autonomie is de voorwaarde voor kritisch
engagement: architectuur, met grote A, leeft van de spanningsvolle relatie met het leven waarvoor ze een meesterlijke achtergrond vormt; idealiter is ze een gebouwde zuivere
container – absoluut, losgezongen decor, onthecht van alle
content – maar in de praktijk een met het leven worstelende

daad van verzet. Het is met vorm (tegelijk bemiddelend en
weerstand biedend) – de geometrie, maar ook de geschiedenis en de architectuurcultuur met een onuitputtelijk reservoir aan formele oplossingen – dat Office het geloof in de
architectuur bekrachtigt. Het gebouwde oeuvre van het
bureau is een doorlopende, speelse, systematische bezinning op de elementen van de discipline: de begrenzing, het
kader (en de betrekkelijkheid en ambiguïteit ervan), en dus
de muur, de gevel, het dak, enzovoorts. Zij sturen de blik,
maken een kritische uitsnede uit de contextuele oersoep en
ensceneren de botsing tussen een platonisch universum en
de (banale of zinnelijke) werkelijkheid. Het absolute en het
betrekkelijke vormen de polen van een krachtenveld waarin de architect opereert in een staat van euforische machteloosheid. ‘There are no problems’ (Koolhaas), en indien
wel, dan pakt architectuur ze met haar eigen middelen op
en sublimeert ze, blijmoedig.
Nagenoeg alle teksten in Without Content – over welk
onderwerp dan ook – zijn doorspekt met bruggetjes naar
het discours en het werk van het bureau. ‘Niet chronologisch geordend, om een meta-argument te suggereren [...]
weerspiegelen ze in zekere zin de architectuur die David en
ik de voorbije twintig jaar ontwikkeld hebben,’ zo schrijft
Geers in zijn korte inleiding. De twee laatste stukken, eerder
verschenen in geïllustreerde overzichtswerken van Office
als collectief, zijn redelijk rechttoe rechtaan, polemisch-programmatisch en belichten uitgangspunten en onderwerpen die ook aanleiding gaven voor onderwijsprojecten.
Tussen deze twee artikelen zijn acht beelden ingeklemd van
huisfotografen Bas Princen en Stefano Graziani, de enige
illustraties in dit boek: verstilde, elegante commentaren
op de teksten – gonzend van het geïmpliceerde leven binnen of net buiten het blikveld van de camera. Het drieluik
leest als een conclusie. Vele malen interessanter is de weg
daarnaartoe. Twaalf van de overige teksten zijn afkomstig
uit het door Geers in 2010 mede opgerichte en onvolprezen architectuurtijdschrift San Rocco, twee ervan uit Oase.
De caleidoscopische context van de themanummers waarin
de stukken verschenen ontbreekt, net als de begeleidende
beelden. De aandacht kan zich volledig op de tekst richten –
volgens Adolf Loos de enige manier om architectuur bevattelijk te maken – en op de singuliere blik van de auteur.
De beschouwingen zijn opmerkelijk en avontuurlijk.
Bijvoorbeeld: een tekst die opent met de beschrijving van
Saul Steinbergs beroemde omslagillustratie voor The New
Yorker uit 1976 (de verrukkelijke karikatuur van de bijziende blik vanuit de Big Apple op het Amerikaanse continent,
een desolaat hinterland aan de overzijde van de Hudson,
met vlekjes China, Japan en Rusland aan de horizon), verkent vervolgens – zonder enige zweem van ironie – de betekenis van de gekaderde blik in het centraalperspectief en
de euclidische, cartografische controle van het landschap
(gekoppeld aan de notie van het ‘even covered field’, het
gelijkmatig bedekte territorium eigen aan de (post)industriële wereld), om via de surreële landschappen van Juan Gris
en Francis Picabia uit te komen bij Hans Holleins Museum
Abteiberg in Mönchengladbach (de woordschilderijen van
Ed Ruscha figureren bij de bespreking van het kolderieke
inkompaviljoen van het grotendeels ondergrondse museum) dat in scène wordt gezet als de volmaakte sublimering van de junkspace van het Ruhrgebied. Aan het einde
van deze dollemansrit staat wederom de almachtige, in zijn
eigen blikveld gevangen beschouwer – New Yorker of niet!
Het jongensachtige elan van San Rocco spat van de bladzijden in een stukje over de (volgens Charles Jencks en vele
anderen) totaal ‘mislukte’ achterzijde van het Seagramgebouw van Mies van der Rohe. Geers lanceert een hoogst
amusante aanval op (de toen nog springlevende) ‘Mr.
Jencks’ met een exposé waarin hij deze architectuur duidt
als een ultracontextuele, Europese geste binnen de autistische orde van de New Yorkse grid: als een snode dubbel
agent die het bewijs levert voor de these van The City of
the Captive Globe van Koolhaas, en die tegelijk van binnenuit opblaast. Mies dus, door de bril van Koolhaas door de
ogen van Geers: heerlijk! Maar in zijn beschrijving van de
volumetrie van het beroemde gebouw met de als behangpapier geconcipieerde bronzen gevel (waarmee ook de volledig blinde flanken van de aan de achterzijde weggemoffelde stabiliteitskern zijn bedekt, als in een monumentaal fuck
you aan elke vorm van ‘eerlijke constructie’) raakt Geers
ook aan een belangrijk aspect van zijn betoog over ‘fouten’:
bewust geconstrueerde dubbelzinnigheden en haperingen
die het ‘falen’ van architectuur tot een feest maken (en het
werk van Office zo boeiend).
Als een jonge hond dartelt Geers door de materie: kijken
is uiteraard instrumentaliseren, en de interpretaties buitelen dolverliefd over elkaar heen. Vincenzo Scamozzi wordt
opgevoerd als het sluwere halfbroertje van Andrea Palladio

Robert Venturi, Mother's House, Philadelphia, 1964
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(en is daarmee ‘almost all right’), O.M. Ungers ontvangt Ed
Ruscha en Sol LeWitt op de koffie, David Hockney krijgt om
beurten gezelschap van James Stirling en Reyner Banham
(die andere Englishman in L.A.), en Philip Guston ontdekt
via Rome uiteindelijk de pop art – een traject dat hij aflegt
samen met Robert Venturi, wiens Mother’s House als het
eerste bouwwerk van Álvaro Siza wordt ontmaskerd. Zo
bezaait Geers zijn akker met persoonlijke mythologieën – schept een voedingsbodem van speculatieve verbanden, idealiseringen, argumentaties, duidingen en bewuste
misinterpretaties. Hij is daarover expliciet, en beklemtoont
hun culturele operationaliteit. Met de architectuurgeschiedenis en de beeldende kunst als vaste metgezellen, weeft de
auteur een web van verwantschappen: deze stukken zijn
waarlijk essays.
Met hun barokke, soms ongepolijste voorkomen staan
deze teksten echter – en dat is opvallend – op enige afstand
van de vormelijke vanzelfsprekendheid en precisie van het
gebouwde en getekende werk van Office. De acrobatische
teksten van Geers verlangen meer intellectuele inspanning, de schrijfstijl schuurt soms, en het helpt ook niet dat
de eindredacteur geen enkele moeite lijkt te hebben gedaan
om fouten uit de oorspronkelijke publicaties te verwijderen.
Maar terwijl je meeholt – en soms struikelt, of halverwege
de weg kwijtraakt – etaleert Geers op innemende wijze zijn
eruditie, zijn levendige fantasie, zijn intelligentie en passie
voor de dingen. Deze verzameling van ideeën en verlangens, vliegend op loden vleugels, is een liefdesverklaring
aan de architectuur.
Martin van Schaik
p Kersten Geers, Without Content, Keulen, Verlag der
Buch
handlung Walther und Franz König, 2021, ISBN
9783960988878.
Permanent Crisis. Wanneer in 1810 de Humboldt
universiteit in Berlijn wordt opgericht, schrijft Clemens
Brentano een cantate die als volgt besluit: ‘Dit koninklijke
huis behoort / Aan de totaliteit, universaliteit, eenheid / De
algemene geldigheid / Van wetenschappelijke wijsheid, /
Aan de academische vrijheid!’ Helaas kan de inhuldigingsceremonie niet plaatsvinden en wordt Brentano’s tekst niet
voorgelezen: er zijn, in het prille instituut, onvoldoende stoelen, de zalen zijn nog niet afgewerkt, en er blijken amper professoren in functie om te komen luisteren. Het is een van
de vele anekdotes in Permanent Crisis. The Humanities in A
Disenchanted Age van Paul Reitter en Chad Wellmon, twee
Amerikaanse professoren die met hun boek duidelijk maken
dat de geesteswetenschappen – de humanities – altijd al in
een crisis hebben verkeerd, sinds hun ontstaan begin negentiende eeuw. Meer nog: permanente crisis is wat het professionele leven van filosofen, historici, cultuurcritici, sociologen
e tutti quanti kenmerkt. Ze verrichten werk dat elders in de
maatschappij niet of nauwelijks mogelijk is (diep nadenken,
schijnbaar onnuttige kennis verwerven, en economisch rendement onbelangrijk achten), en zijn daarom ongewenst in
diezelfde maatschappij, of ze kunnen er zich ongewenst voelen – een gevoel dat vervolgens tot overcompensatie kan leiden om het belang van hun vakgebied te benadrukken, en
tot overschatting van de eigen mogelijkheden.
Het centrale idee van Reitter en Wellmon is dat ‘processen
van democratisering, secularisatie en bureaucratische rationalisering de geesteswetenschappen mogelijk maken en tegelijkertijd bedreigen’. Eén hoofdstuk behandelt de debatten en
discussies in Duitsland in de negentiende eeuw – de periode
en het gebied waarop de auteurs zich voornamelijk concentreren – over het verlies van eenheid zowel in de samenleving
als binnen de universiteit. Het zou de taak van de geesteswetenschappen zijn om, met name via de filosofie, disciplinaire
en meteen ook maatschappelijke fragmentatie tegen te gaan.
In 1808 zegt Schelling tijdens een lezing dat ‘filosofie, die het
geheel van het menselijke omvat en raakt aan alle aspecten
van de menselijke natuur, beter geschikt is dan wiskunde om
de geest te bevrijden van de beperkingen van eenzijdig onderwijs, en te verheffen tot in het domein van het universele en
het absolute’. Het streven naar eenheid van kennis is een van
de vele tantaluskwellingen van de geesteswetenschappen en
van universiteiten in het algemeen, als plekken waar je idealiter alles zou moeten kunnen leren, zonder dat er iets aan je
begrip ontsnapt, maar die tegelijkertijd bestaan bij de gratie
van specialisatie. Door ‘de valse hoop van eengemaakte kennis’ als ‘een moreel en retorisch project’ in leven te houden,
zo schrijven Reitter en Wellmon, worden ‘de onderscheidingen en onderverdelingen die de moderne universiteit heeft
geïntroduceerd aan het licht onttrokken’.
De auteurs van Permanent Crisis zijn streng voor het in
hun ogen redeloze verlangen naar alomvattende kennis en

pen echt gevaarlijk waren, dan zou er van de humanities al
geruime tijd geen sprake meer zijn – en dan zou Reitters
en Wellmons boek zeker de doodsteek betekenen. Waarom
zou een discipline zichzelf trouwens niet mogen bekritiseren, of – al is het dan bij momenten – niet mogen wanhopen over de eigen raison d’être? En waarom zou historische kennis over een fenomeen dat fenomeen überhaupt
kunnen doen verdwijnen, zoals de auteurs in hun slotzin
verlangen? Het is niet omdat je bewezen ziet dat mensen
al millennialang ongelukkig zijn, dat je plots zelf gelukkig
zou worden. Desondanks is Permanent Crisis verhelderende
lectuur voor elke scholar, docent of vakverantwoordelijke,
al was het maar in de hoop crisisvergaderingen over ‘geïntegreerde lesprogramma’s’, ‘interdisciplinaire samenwerkingen’, ‘pedagogische vernieuwing’, ‘maatschappelijke
uitstraling’ en ‘transversale vakoverschrijdende initiatieven’ in te kunnen korten, zodat er meer tijd overblijft voor
het echte werk.
Christophe Van Gerrewey

David Graeber spreekt tijdens de bezetting van het Maagdenhuis in
Amsterdam, 7 maart 2015

begrip. Toch is het nog maar de vraag wat er zo fout is aan
de hoop op inzichten – Fredric Jameson had het nog niet zo
lang geleden over ‘cognitive mapping’ – die een vorm van
volledigheid beloven, en op die manier richting geven? Het
is alleszins opmerkelijk dat dit ideaal zowel door conservatieve als progressieve denkers naar voren is geschoven. In
1843 suggereert Marx dat zodra mensen hun geloof hebben
‘achtergelaten’, hun verhouding enkel nog ‘kritisch, wetenschappelijk, dus menselijk’ zal zijn, waarna wetenschap ‘hun
eenheid zal grondvesten’; in 1929 geeft Eduard Spranger
een lezing om te betogen dat de geesteswetenschappen een
haast religieuze taak hebben, om mensen te redden van ‘de
eeuwige onvrede van de onopgeloste dialectiek’. Dat universiteiten er niet in slagen specialisatie en fragmentatie buiten
de deur te houden, heeft tot talloze boeken en pamfletten
aanleiding gegeven. Al in 1803 klaagt opnieuw Schelling
dat studenten zoveel vakken, disciplines en methodes aangeboden krijgen dat het is alsof ze worden ‘losgelaten op
een uitgestrekte oceaan zonder kompas of zonder poolster’,
waardoor ze onmogelijk ‘tot de kern van de zaak kunnen
doordringen’. In 1836 publiceert Adolph Diesterweg Über
das Verderben auf den deutschen Universitäten, waarin hij
aanklaagt dat enkel nog specialisten worden aangesteld
zonder algemene kennis, waardoor het mogelijk wordt dat
iemand als Hegel, volgens Diesterweg ‘een van de slechtste
docenten uit de geschiedenis’, een leerstoel verwerft.
Dergelijke ‘klaagzangen van melancholische mandarijnen’, zoals een ander hoofdstuk is getiteld, zijn na de negentiende eeuw niet verdwenen. Een laattwintigste-eeuwse
klassieker is The Closing of the American Mind uit 1987 van
Allan Bloom, waarin vooral de afwijzing of beter de verruiming van de traditionele canon wordt aangeklaagd. Van
een geheel andere orde (of politieke strekking) is, recenter,
het betoog van een theoreticus als Wendy Brown over het
gebrek aan middelen voor universiteiten dat een belemmering vormt voor hun toegankelijkheid – omdat de geesteswetenschappen nauwelijks geld opbrengen, moeten studenten er zelf geld voor ophoesten. In het Nederlandse
taalgebied kan verwezen worden naar Topkitsch en slow science. Kritiek van de academische rede van René Boomkens uit
2008, waarin wordt gewaarschuwd voor de transformatie van de universiteit tot een economisch bedrijf – tot een
plek waar jonge docenten worden uitgebuit zonder uitzicht
op een vaste benoeming, of waar enkel nog ruimte is voor
onderwerpen die geld opleveren in plaats van kosten. Voor
de geesteswetenschappen betekent dat vaak dat het belang
van direct maatschappelijk ‘nut’ toch weer naar binnen
sluipt: tegenover projecten die de indruk wekken maatschappelijke ongelijkheid of klimaatverandering te zullen
bestrijden, heeft pakweg een studie van het metafoorgebruik door Virginia Woolf weinig of geen verhaal.
Ook tegenover die hedendaagse fenomenen kunnen
Reitter en Wellmon meerdere historische tegenhangers
plaatsen, en dat is zowel de troef als de zwakte van hun
boek. Door meer dan eens te schakelen tussen periodes en
vormen van kritiek – links en rechts zijn in dit boek in gelijke mate melancholisch – ontstaat het beeld van een grootschalige samensmelting, en wordt de indruk gewekt dat de
geesteswetenschappen nauwelijks veranderd zijn, nooit
zullen veranderen en ook niet moeten veranderen. In hun
conclusie, zoals ook elders in het boek, verwijzen ze naar de
bekende lezing van Max Weber, ‘Wetenschap als roeping’
uit 1917, en roepen ze op tot ‘productieve verlichting’
en koelbloedigheid, want van alles wat intellectueel werk
bedreigt is precies ‘crisis talk’ door intellectuelen nog het
meest bedreigend te noemen. Ook dat kan weer gerelativeerd worden: als klaagzangen over de geesteswetenschap-
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p Paul Reitter & Chad Wellmon, Permanent Crisis. The
Humanities in A Disenchanted Age, Chicago/Londen, The
University of Chicago Press, 2021, ISBN 9780226738062.
Die Wahrheit der Niederländischen Malerei. Meer
nog dan een romanschrijver is een kunsttheoreticus vandaag aangewezen op lezers die bereid zijn hun ongeloof tijdelijk op te schorten. Anno 2022 een (haast hegeliaans)
model voorgeschoteld krijgen waarin het ontstaan van de
moderne kunst gelokaliseerd wordt in de Lage Landen, en
wel tussen de vijftiende en zeventiende eeuw, zoals Helmut
Draxler (1956) doet in de ruim vierhonderd dichtbedrukte, schaars geïllustreerde bladzijden van Die Wahrheit der
Niederländischen Malerei, kun je niet anders tot je nemen
dan met een willing suspension of disbelief.
Draxlers aanlokkelijke these is dat de ‘Vlaamse primitieven’ (een naam die pas in de negentiende eeuw ingang
vond) in de vijftiende eeuw een zekere mate van zelfstandigheid ten opzichte van de Kerk en het Hof ontwikkelden,
wat het fundament opleverde voor de (hedendaagse) beeldende kunsten. In de loop van twee eeuwen kwamen in de
Nederlanden geheel nieuwe beeldopvattingen naar voren,
vol hoogontwikkelde symboliek en zichtbare reflectie op het
eigen medium en de eigen tijd. Net als Svetlana Alpers, die de
beschrijvende Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst
afzette tegen de verhalende tableaus van Italiaanse meesters,
gebruikt Draxler het beeldbegrip van Leon Battista Alberti
als afzetpunt. Voor de schilders in de Lage Landen bood het
schilderij geen (illusoir) venster op de wereld, maar vormde
het een Schwelle, oftewel een drempel tot (of afbakening van)
een tafereel, waarbij de beschouwer direct betrokken wordt,
bijvoorbeeld door middel van spiegels waarin, zoals bij Van
Eyck, niet alleen de schilder, maar ook de toeschouwer zou
kunnen opduiken, of door de lijsten zo te beschilderen dat
de scheiding tussen werkelijkheid en afbeelding vervaagt.
De kunstenaar wordt zo de goochelaar op het gelijknamige
doek van Jheronimus Bosch uit 1502; vanachter zijn houten tafel (ook een drempel) trekt hij de aandacht van zijn
publiek met allerhande artefacten en trucs.
In drie grondige hoofdstukken benoemt en bespreekt
Draxler de karakteristieke beeldtypes die in de Lage Landen
achtereenvolgens tot ontwikkeling kwamen, elk met hun
eigen maatschappelijke en religieuze waarheidsaanspraak.
Ten eerste het antagonistische beeld, zichtbaar in de handelsstad Antwerpen na 1500, waar de spanning tussen Bijbelse
en financiële waarheid, tussen religie en economie, valt af
te lezen op de schilderijen van onder meer Pieter Aertsen.
Belangrijk is dat de betekenis door de beschouwer moet
worden vastgesteld; dat vraagt om een actieve, interpretatieve houding. Ten tweede het analytische beeld, dat in de
Nederlandse republiek van de zeventiende eeuw ontstaat
bij gebrek aan een duidelijk dominante staatsvorm (de
Stadhouderloze Tijdperken) of opdrachten verstrekkende
Kerk (de calvinisten kenden een beeldverbod). Zo ontstaat
een voorzichtige – en zeer voorwaardelijke – vorm van artistieke ‘autonomie’. Kunstenaars zoals Pieter Saenredam
analyseren de empirische werkelijkheid (de architectuur
van kerkgebouwen), en voegen daar een eigen symboliek
(in Saenredams geval de kleine, zondige mens) aan toe. Het
beeld lijkt soms doel op zich te worden – met de nadruk op
afzonderlijke kleuren en lichtreflecties, zoals in het kleine oeuvre van Vermeer. Het synthetische beeld, ten slotte, is
kenmerkend voor met name Vlaanderen (opnieuw vooral
Antwerpen) tijdens de contrareformatie, waarin verschillende genres, zoals het stilleven, het landschap en het portret, gecombineerd worden tot de dynamische werken die
gewoonlijk onder de barok worden geschaard; Rubens, Jan
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de vraag of kunstenaars (en hun critici) werkelijk denken
definitief te hebben afgerekend met de ‘oude’ kunst, zoals
Draxler beweert, ook omdat hij geen onderscheid maakt
tussen diegenen die nog min of meer figuratief werken,
zoals barokliefhebber Luc Tuymans, en conceptuele kunstenaars. Het Nederlandse ‘beeld-denken’ is fundamenteel verloren gegaan in de moderne kunst en kunstkritiek,
besluit Draxler. Maar welke kunsthistoricus waagt het nog
om zo categorisch te denken?
Daniël Rovers
p Helmut Draxler, Die Wahrheit der Niederländischen Malerei.
Eine Archäologie der Gegenwartskunst, Paderborn, Brill Fink,
2021, ISBN 9783770566310.

Jheronimus Bosch (of atelier), De goochelaar, circa 1502, Musée
Municipal, Saint-Germain-en-Laye

Brueghel de Oude en Jordaens komen hier aan bod. Het is
niet zo dat de verschillende beeldtypen noodzakelijk uit
elkaar voortkomen; ieder ontstaat in een eigen historische
en politieke omgeving en brengt eigen waarheidsaanspraken in het spel. Het antagonistische beeld leert de beschouwer kijken (en denken) in tegenstellingen. Het analytische
beeld neemt elementen uit de empirische werkelijkheid, en
laat een eigen, te contempleren kunststuk zien. Het synthetische beeld koppelt het aardse aan het bovenaardse, en biedt
een spirituele – verhalende, dynamische – synthese aan.
Het nadeel van deze heldere opdeling in het boek is dat de
interpretaties van de geselecteerde werken in de respectieve hoofstukken uiteindelijk uitdraaien op de verwachte uitkomst; het schilderij blijkt – vanzelfsprekend – antagonistisch, analytisch of synthetisch te zijn, wat ten koste gaat
van de levendigheid van het betoog, gemarkeerd door herhaaldelijk gebruik van het bijwoord ‘zweifellos’ en de vele
erudiet-betweterige tegenwerpingen, waarbij Draxlers interpretatie telkens als de juiste wordt afgezet tegenover meer
gangbare ‘onjuiste’ aannames of theorieën (gesignaleerd
door frases als ‘nicht… sondern’, ‘nicht… vielmehr’, ‘nicht…
sondern’, ‘nicht… dennoch’ – nota bene geturfd op één pagina tekst). Naar de voornamelijk zwart-witreproducties is het
telkens zoeken, consequent zijn ze een paar bladzijden voor
of na de betreffende passage afgebeeld. Voor het overige wijzen voetnoten de lezer genereus op Wikipedia-vindplaatsen.
Waar de hoofdtekst echt interessant schijnt te worden, volgt
vaak een voetnoot naar kunsthistorici die sterkere visuele
analyses bieden, zoals T.J. Clark.
Het laatste hoofdstuk is verreweg het spannendste. Hier
wordt geen ‘archeologie van de hedendaagse kunst’ bedreven, zoals de ondertitel luidt, maar een (conservatieve) kritiek op moderne kunst gegeven. Vroegtwintigste-eeuwse
schilders als Picasso en Cézanne ontdoen zich, aldus Draxler,
van de aloude, in de Nederlanden tot bloei gekomen beeldende tradities en bijbehorende waarheidsaanspraken, en
richten zich op ‘het nieuwe’; het werk zingt zich los van de
wereld en de subjectiviteit van het visionaire individu wordt
voorop gesteld. Harold Rosenberg noemde dit de ‘traditie van
de vernieuwing’. De afgebeelde relatie met de maatschappij (economie, religie, politiek) wordt losgelaten ten gunste
van reflectie op het eigen medium (het late modernisme)
en de transgressie van de kunst (de avant-garde). Binnen
de schilderkunst volgen de stromingen elkaar steeds sneller
op, waarbij het gevaar bestaat dat zulke werken in de loop
van de tijd hun aantrekkingskracht verliezen; voor de kenner zijn ze interessant, maar los van een theoretisch kader
ogen ze banaal. Gaandeweg komt de nadruk te liggen op
het discours over kunst, onder meer in de kunstkritiek en de
esthetica. Kunst krijgt een projectkarakter. Het symbolische
beeld (in de figuratieve schilderkunst, al gebruikt Draxler dat
woord niet), dat de inzet van Van Eyck tot en met Manet was,
is niet langer leidend. De plaats van de beeldende symboliek
wordt ingenomen door het kritische idee. Het gevolg is, aldus
Draxler, en hij is niet de eerste om dat op te merken, dat contemporaine beeldende kunst steeds vaker neigt samen te vallen met (moralistische, activistische) kritiek.
Het is wellicht een flauwe jij-bak, maar wat Draxler de
hedendaagse kunst voor de voeten werpt, dat het beeld
louter nog dient als illustratie van een idee, is precies de
makke van zijn eigen boek. De interpretaties van pakweg
Rembrandt en Rubens boeien nauwelijks, doordat ze vooral
figureren om een theorie te staven. Daarnaast is het maar

Conchophilia. Een aantal jaar geleden werd ik door
een ecoloog rondgeleid in het glooiende Savelsbos bij
Maastricht. Halverwege, op een met bomen bedekte helling
waar de kalksteen direct aan het oppervlak zichtbaar is,
wees hij op een schelpenbank uit het Boven-Krijt. Aan deze
doffe, broze, tersluikse schelpen, die versteend en verre van
wat je misschien volmaakt zou noemen nog steeds in hun
oorspronkelijke habitat liggen – nu honderd meter boven
het huidige zeeniveau – moest ik vele malen denken tijdens
het lezen van Conchophilia.
In dit schitterend geïllustreerde boek (gedrukt op enigszins glanzend papier, waardoor de geschilderde parelmoeren schelpen bijna tastbaar worden) leggen zeven onderzoekers bloot hoe en waarom de schelp een statussymbool en
een belangrijk motief kon worden in de literatuur, de schilder-, edelsmeed-, meubel- en prentkunst, en niet ontbrak in
de in zwang geraakte Wunderkammer en grottos. De schrijvers volgen de gangen van verzamelaars, kunstenaars,
dichters en denkers vanaf de zeventiende eeuw in Europa,
en ontrafelen waarom ze zo graag in de nabijheid van schelpen verbleven. Dit doen ze zo zorgvuldig en in zulke wervelende essays dat de lezer zich al gauw omwonden voelt
en mee spiraalt, als via windingen en geheime kamers, de
ene schelp in, de andere uit. Toch wordt tevens een kritische
blik geboden op de exotische schelp als pronkstuk, waarmee de lege, uit calciumcarbonaat gevormde behuizingen
in een nieuw perspectief worden geplaatst. Hoe fraai ook
aan de buitenkant, elke schelp die naar het Westen werd
verscheept, bevatte nogal wat verborgen vingerafdrukken.
Conchophilia is onderverdeeld in drie compartimenten:
‘Surface Matters’, ‘Microcosmos of Thought’ en ‘The
Multiple Experienced’. Het boek opent met een verkenning
van de schelp als verleidelijke sculpturale vorm, gewelfd
draagvlak voor reliëf, patronen, kleuren en luister. Mede
via een bespreking van D’amboinsche rariteitenkamer (1705;
postuum verschenen) van de blinde geograaf, botanicus en fervent schelpenverzamelaar Georgius Everhardus
Rumphius (1627-1702) nuanceert Claudia Swann in ‘The
Nature of Exotic Shells’ deze eigenschappen. Eclatante
schelpen lagen zelden tot nooit zomaar voor het oprapen. Voor ze in handen kwamen van verzamelaars waren
ze meestal nog bewoond. Ze werden verwijderd van veelal
gevaarlijke klippen door slecht- of niet betaalde werknemers, die de schelpen grondig moesten schoonmaken zodat
ze konden worden geperfectioneerd. Vaak werd de toplaag
tot op het parelmoer gepolijst en corrigeerde men ook de
structuur. Veel aristocratische verzamelaars ‘deelden’ hun
wonderbaarlijke schelpen. Ze organiseerden bijeenkomsten
onder liefhebbers om hun aanwinsten aan elkaar te tonen,
samen kennis te vergaren en te reflecteren op de overvloed
van de natuur en Gods scheppingskracht. In wezen bewonderden zij van oorsprong natuurlijke, maar door mensen
sterk gemanipuleerde voorwerpen.
In het gedicht ‘December At Uisghean’ schrijft Derek
Crook: ‘Above the wrack / are empty coffins of the sea: / the
banded whorls of winkles, / the convolutions of the whelks,
/ the oriental sunhat limpets / and the shards of razorshells.’ Het beeld van schelpen als doodskisten komt ook in
Conchophilia ter sprake, maar in tegenstelling tot Crook,
dichten de auteurs de lege schelpen ook troostende, zinnenprikkelende en tot filosoferen uitnodigende inhoud toe.
Schelpen spreken van oudsher tot de verbeelding. Ze belichamen de mysterieuze diepte van de zee die hen eens omgaf
en die ze in zich opsloten. In de kunstgeschiedenis hebben
ze vaak een erotische lading. Anna Graskamp bespreekt in
‘Shells, Bodies, and the Collector’s Cabinet’ verschillende
extravagante voorbeelden, zoals drie uit schelpen vervaardigde bokalen. Op een van die schertsbekers pronkt Venus:
naakt, balancerend op een parel, komt ze aanzeilen en lijkt
zich aan te bieden. Het handvat bestaat uit een zeemeermin
met twee wijd gespreide staarten. Sommige schilders brachten het nog explicieter. Op een doek van Jacob de Gheyn II

Poppenhuis van Petronella Oortman, anoniem, ca. 1686 - ca. 1710

nemen een roze kroonslakschelp en een groot puntig slakkenhuis de plaats in van de geslachtsdelen van Amphitrite
en Neptunus. Cupido, de derde figuur in het tafereel, steekt
ter verduidelijking zijn wijsvinger in een hem voorgehouden
nautilusschelp. Hoe lang we ook kijken naar de verlokkelijke
schelpmonden, ze bieden enkel een belofte van wat zich daarachter bevindt en kaatsen de blik terug. Door de wisselwerking die ze opwekken, zijn het nimmer statische voorwerpen.
Dat schelpen kunnen uitnodigen tot spelen én helpen
nadenken wordt treffend uiteengezet in ‘Thinking with
Shells in Petronella Oortman’s Dollhouse’. Aan de hand van
een zeventiende-eeuws poppenhuis uit de collectie van het
Rijksmuseum in Amsterdam maakt Hanneke Grootenboer
inzichtelijk hoe schelpen – in hun hoedanigheid van verlaten schuilplaatsen en toevluchtsoorden – konden dienen als ruimte voor expressie en introspectie. Petronella
Oortman woonde met haar man, zijdehandelaar Johannes
Brandt, in de Warmoesstraat. Zij liet van dit monumentale pand een kopie op schaal maken en werd daarmee de
curator van haar eigen leef- en belevingswereld. Het miniatuurhuis deed niet onder voor het exclusieve herenhuis;
elke kamer, elk meubelstuk, kunstvoorwerp en huishoudelijk object werd tot in detail vervaardigd, met dezelfde luxe
materialen en technieken. De rechterkamer op de middelste verdieping lijkt het hart van het huis en toont een door
koraalrode gordijnen aan het zicht onttrokken bedstede,
bedoeld als kraambed. Met een iets lichtere stof werd een
wieg bekleed en er staat een drietal stoelen klaar voor moeder, hulp en bezoek om de geboorte(s) te vieren. In de kamer
daaronder plaatste Oortman een zwart kabinet waarin achter twee halfronde Japans gelakte deurtjes een verzameling
schelpen is uitgestald: babyversies van in die tijd begeerde
schelpen waaronder de zeer zeldzame wenteltrap. Het zijn
de enige voorwerpen in het poppenhuis die niet konden
worden gedupliceerd, en daarmee ook de kostbaarste. ‘De
natuur weet niets van miniaturisatie,’ citeert Grootenboer.
Op het portret dat Jacob Appel in 1710 van het poppenhuis
maakte, zien we de kwijtgeraakte wassen poppen opgesteld
in de vertrekken. Naast het kabinet staat een door zes figuren omringde tweede wieg, nu met een zwarte doek bedekt
waarin het net geboren én overleden kind ligt. Het werd
evenals de kleine schelpen in het kabinet voortijdig in groei
onderbroken. De hoogstwaarschijnlijk tijdelijke opstelling van de poppen onthult hoe Oortman haar creatie met
persoonlijke verhalen bevolkte en via de metafoor van een
wenteltrap langs alle facetten van haar eigen geschiedenis
op en neer kon bewegen, wat haar vast hielp het leven en
daarmee ook de dood beter te begrijpen.
In zijn dialoog De Oratore (ca. 50 v.Chr.) adviseert
Cicero uitgebluste stadsbestuurders hun gespannen geest
rust te geven door schelpen te rapen op het strand. Wie
Conchophilia leest, zal geen schelp meer passeren zonder te
denken aan de scala van betekenissen, de mogelijke consequenties van verzamelingen en de grenzeloze toewijding
van de verzamelaars. Deze rijke studie van denkbeelden in
calciumcarbonaat toont treffend onze onlosmakelijke verbinding met de zee, inclusief al wat daar leeft en sterft door
de tijden heen.
Miek Zwamborn
p Marisa Anne Bass, Anne Goldgar, Hanneke Grootenboer
en Claudia Swan, Conchophilia. Shells, Art, and Curiosity in
Early Modern Europe, Princeton, Princeton University Press,
2021, ISBN 9780691215761.
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België

ManfreDu Schu, Mariëlle Soons, Lotte
Vanhamel [tot 18/06/2022]
Galerie Annie Gentils

Aalst
Netwerk Aalst
❑ Rewinding Internationalism – susan
pui san lok, Didem Pekün, Wendelien van
Oldenbourgh [tot 01/05]
Antwerpen
Art gallery De Wael 15
❑ Brainblossom – Stéphanie Leblon [tot
17/04] ❑ Embodied Light – Martha
Scheeren [23/04 tot 22/05]
Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ Group exhibition, Chaos & Order [tot
21/05/2022] ❑ Shiro Tsujimura [tot
07/05] ❑ Shen Chen [tot 07/05]
deSingel Internationale Kunstcampus

❑ On Sculpture – permanente beelden-

parcours – Matt Mullican, Pierre Bismuth,
Walter Swennen, Cerith Wyn Evans,
Sammy Baloji… [tot 31/08/2022]
❑ BWMSTR Label. Construct, ruimte voor
verandering [tot 17/04/2022] ❑ 40 jaar
wedstrijdcultuur: Open Oproep. 20 jaar
architectuur in publieke opdracht [tot
17/04/2022] ❑ 40 jaar wedstrijdcultuur:
Coming of Age, architectuurwedstrijden in
Vlaanderen en Brussel [tot 17/04/2022]
❑ Tafelzetting #0 – nieuwe tentoonstellingsreeks voor jonge architecten –
Laura Muyldermans [tot 27/03]
❑ Tafelzetting #1. Generiek tentoonstelling
– in samenwerking met textiel- ontwerper
Sofie Van Aelbroeck [01/04 tot 12/06]
Eva Steynen.Deviation(s)
❑ Framed – Nick Hullegie – Maarten
Janssen [tot 30/04]
FotoMuseum (FoMu)
❑ Bertien van Manen [01/04 tot 28/08]
❑ Santa Barbara – Diana Markosian
[01/04 tot 28/08]
FRED & FERRY

❑ In conversatie met de bovenkamer –

Dries Boutsen & Marthe Cornelissen
[03/04 tot 23/04] ❑ Now on its way to
the” “ Copy, one Alpha” “enduring
laboratory in orbit – Winnie Claessens
[03/04 tot 07/05] ❑ Kramp & The Shakers
– Stijn Wybouw [28/04 tot 07/05]

Galerie Annette De Keyser
❑ The Unified Field – Mariëlle Soons
[tot 18/06/2022] ❑ Resonance Room 8
– Nassermann, Francesco Russo,

❑ Current Affairs – Marc Vanderleenen
[28/03 tot 15/05]
Keteleer Gallery

❑ Bremdonck: A Short Trip – Floris Van Look
[tot 17/04] ❑ Guillaume Bijl [tot 30/04]
Kunsthal Extra City

❑ Periphery – Meryem Bayram, CMMC,

Maëlle Dufour, Mekhitar Garabedian,
Geert Goiris, Imge Özbilge [tot
31/12/2022] ❑ To the Bone – Claude
Cattelain / Jot Fau [tot 08/05] ❑ Made in
X – Sammy Baloji, CATPC, Yelena
Popova, Raqs Media Collective, Monira Al
Qadiri, Ghita Skali, Bert Villa [tot 29/05]
LLS Paleis
❑ Zaubererfotos / Magician Photos –
Ingeborg Lüscher [tot 24/04]
❑ Affiniteiten #4 – Liesbeth Henderickx
– Kasper De Vos / Aglaia Konrad –
Willem Oorebeek [08/05 tot 19/06]
M HKA
❑ Superhost 2022. Where Should We
Begin? – Falke Pisano [tot 15/01/2023]
❑ De frontlinie – Mostafa Saifi
Rahmouni [tot 01/05] ❑ 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
01/05] ❑ Harmonieus denken – Een blik
op het archief Mark Verstockt en Io Van
Oostveldt [tot 01/05] ❑ Dit is kosmos
– Anton Vidokle [tot 01/05] ❑ Mash Up
– Anthea Hamilton [tot 15/05]
❑ INBOX: De Vijf Seizoenen. Galerie
Ronny Van de Velde. Fragmenten uit
leven en werken. Deel 2: Happenings en
Happening News [25/03 tot 24/04]
Micheline Szwajcer

❑ Ann Veronica Janssens [tot 14/05]
Middelheimmuseum

❑ The future should always be better,

2021 – Sharon Lockhart [tot 30/03/2022]
Otty Park
❑ Midnight Blue – Eva De Leener
[25/03 tot 07/05] ❑ Otty Park presents
– Jelle Spruyt, Yannick Ganseman, Els
Dietvorst, Benny Van den MeulengrachtVrancx, Eva De Leener, David Maroto,
Maika Garnica & Adrien Tirtiaux [13/05
tot 18/06]

Stadspark
❑ Public Figure #2 – Goshka Macuga
[tot 01/05/2022]
valerie_traan gallery

Zeno X Gallery

Mendes Wood DM
❑ Bertô, Gabriel Massan, Iagor Peres,
Igi lola Ayedun, Juliana dos Santos,
Kelton Campos Fausto, Lais Amaral,
Mariana Rocha [tot 16/04]
❑ Adriano Costa [tot 16/04]
❑ Heidi Bucher [26/04 tot 28/05]

❑ Le jour se lève – Pélagie Gbaguidi [tot
30/04] ❑ 40 YEARS Zeno X Gallery: the

nineties – Dirk Braeckman, Anton Corbijn,
Marlene Dumas, Mark Manders, Luc
Tuymans, Cristof Yvoré [06/04 tot 07/05]
Asse
Galerie De Ziener
❑ Caroline Van Damme [27/03 tot 01/05]
Brussel
ARGOS centrum voor audiovisuele
kunsten
❑ Don and Moki Cherry : Organic Music
Societies [tot 01/05] ❑ Alexander
Kluge: Minutenfilme #3 [tot 01/05]
Beige

❑ Shot by Shot – Meggy Rustamova
[01/04 tot 28/05]

Beursschouwburg

❑ No Body’s Body – Hoda Siahtiri [tot
25/05]

Botanique
❑ Ce débris dont rien n’est venu à bout
– Alix Dussart [tot 03/04] ❑ SARA
(Souvenir Archival Recording Apparatus)
– VOID [tot 17/04] ❑ Portrait of a
Landscape – Pierre-Philippe Hofmann
[07/04 tot 08/05]
BOZAR

❑ Émergences.fr – De nieuwe lichting

kunstenaars van Franse bodem [tot
10/04] ❑ Henry van de Velde Awards
2022 [tot 10/04] ❑ Rinus Van de Velde
[tot 15/05] ❑ Project Paleis, een
eeuwfeest – Liam Gillick, Auguste Orts
(Herman Asselberghs, Sven Augustijnen,
Manon de Boer, Anouk De Clercq, Fairuz
Ghammam), Lynn Cassiers, Lara
Almarcegui… [01/04 tot 21/07]
❑ Studiotopia. Art meets Science in the
Anthropocene [06/05 tot 19/06]
CENTRALE for contemporary art

❑ Deep Six – Reggy Timmermans &
Beatrijs Albers [28/04 tot 12/06] ❑ This

is what you came for – Els Dietvorst
[28/04 tot 18/09] ❑ Alien – Oussama
Tabti [28/04 tot 18/09] ❑ Deeply, Madly
– Helen Anna Flanagan [28/04 tot 18/09]

Cinematek
❑ contro-corrente – Sur la route de Pier
Paolo Pasolini – Chantal Vey [tot 18/04]
❑ Salon Europa Bozar: The Act of
Breathing – Mega Mingiedi, Agnès Lalau,
Jean Kabuta, vanaf juni: filmprogramma
samengesteld door Monique Mbeka
Phoba [29/04 tot 31/07]

BPS 22

❑ Petit Musée : Est-ce pour un garçon

ou pour une fille… !? [tot 17/04]
❑ Teen Spirit. Adolescence et art
contemporain – Charlotte Beaudry, Sophie
Podolski, Larry Clark, Emmanuel Van der
Auwera, Mike Kelley… [tot 22/05]
Musée de la Photographie

❑ Danielle Rombaut [tot 15/05]
❑ Melanie De Biasio [tot 15/05]
❑ Arbres-Troncs – Zoé Van der Haegen
[tot 15/05] ❑ Soleil noir – Gaëlle

Henkens et Roger Job [tot 15/05]
❑ Michel Vanden Eeckhoudt [tot 22/05]
Deinze
Galerie D’APOSTROF

❑ A déguster lentement – Chris Meulemans

& Isidoor Goddeeris [tot 10/04]
❑ Simon Verougstraete [tot 10/04]

Museum van Deinze en de Leiestreek
(Mudel)
❑ Marcase. Aspects of the Image –
Marcase (Marc Vanhaesebrouck) [tot
03/04] ❑ SHOOT [07/05 tot 25/09]
Deurle
Hopstreet Deurle

❑ Jardin – Massao Mascaro [tot 24/04]
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ untitled 2018 (the infinite dimensions
of smallness) – Rirkrit Tiravanija [tot
07/08/2022] ❑ Time, And Time Again –
Werk uit de collectie Vermeire-Notebaert
[tot 22/05] ❑ Manon de Boer – Blindsight
– Latifa Laâbissi, stanley brouwn, Lygia
Clark, Marguerite Duras, Valeska Gert…
[tot 22/05] ❑ Antichambre – Yvan
Derwéduwé [tot 22/05]
Eupen

SMAK
❑ Broodthaerskabinet [tot 31/12/2022]
❑ Uit de Collectie: De Kleine Catalogus
van de Collectie van S.M.A.K. [tot
24/04/2022] ❑ POPART. Van Warhol tot
Panamarenko. Uit de Collectie
Matthys-Colle en S.M.A.K. [tot
08/05/2022] ❑ Prijs van de Vrienden
van S.M.A.K. [tot 31/12] ❑ Healing the
Museum – Grace Ndiritu (Artist in
Residence) [02/04/2022 tot 02/04/2023]
❑ Splendid Isolation [14/05 tot 18/09]
VANDENHOVE Centrum voor
Architectuur en Kunst / UGent
❑ Grens, Mobiliteit en Landschap. Een
cartografie van spoorweginfrastructuur
in (post)koloniaal Afrika [tot 09/04]
❑ p.s. – SvP – Sylvia Van Peteghem,
Alain Platel, Michaël Borremans,
Marie-José Van Hee, Michiel Hendryckx,
Dirk Braeckman, Paul Robbrecht, Pieter
Uyttenhove, Kris Coremans, Steven
Jacobs [01/04 tot 14/05]
Grimbergen
Prinsenbos
❑ Under a Cloud I: Yawning stones,
2021 – Michel François & Douglas
Eynon [tot 09/10/2022]
Hasselt
Z33

❑ Seasonal Neighbours. Our Invisible
Hands [tot 17/04] ❑ Charging Myths
– On-Trade-Off [tot 21/08]

❑ Same Same but Different – BC

Fondation CAB

❑ Fred Sandback [tot 25/06/2022]
Fondation Thalie
❑ Inner Bodies – Kiki Smith [tot 01/05]
Galerie Greta Meert
❑ Anne Neukamp [tot 01/05]
❑ Jean-Luc Moulène [tot 01/05]
Hopstreet

❑ Unfolding Worlds – part 1 – JeanMarie Bytebier, Elger Esser, Tinus
Vermeersch [tot 30/04]

ISELP – Institut Supérieur pour
l’Etude du Langage Plastique

❑ New Horizons in Painting – Chloé

Arrouy, Marie-Sophie Beinke, Dennis
Ceylan, Tom Chatenet, Yann Freichels,
Amat Gueye, Diego Herman, Audrey
Marques Miller, Collectif Moindres
Choses [01/04 tot 28/05]
Jan Mot

❑ back segments – Vonna-Michell [tot
26/03] ❑ Johanna Billing [02/04 tot 14/05]
Joods Museum van België
❑ Works on Paper. Galila’s Collection [tot
17/04/2022] ❑ Regards sur l’imagerie
caricaturale des Juifs dans l’histoire –
Esquisse d’une collection insolite [tot
31/03/2022] ❑ Wall drawings, works on
paper, structures (1968-2002) – Sol
LeWitt [tot 01/05/2022]

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
❑ Een reis naar Algerije – Henri
Evenepoel [tot 12/06/2022]
❑ Onze verzameling in vraag [tot 30/07]
❑ Tanya Goel [01/04 tot 07/08]
❑ Omar Ba [01/04 tot 07/08]

CIAP (C-mine)

❑ Lichen Curatorial Prize: Laila Melchior

– Koi Persyn: Three Tropes for Entropy
– mountaincutters, Angyvir Padilla, Daniel
Steegmann Mangrané [tot 01/05]
Gent
CONVENT Space for Contemporary Art
❑ «PLUS» – Ideologie, kameraadschap
en rivaliteit op het speelveld van de
Gentse kunst tussen 1965 en 1970
[29/04 tot 05/06]
Design Festival

❑ Design Fest Gent – Be Wild, Act and

Change / Design Museum, Industriemuseum, Dada Chapel [22/04 tot 01/05]
Galerie S & H De Buck

❑ Patrick Verlaak, Barbara Vandecauter,
Jeroen Daled [tot 02/04] ❑ Berrie Van
Beers, Kees De Kort [24/04 tot 22/05]
Herbert Foundation

❑ Distance Extended / 1979-1997. Part II

– Dan Graham, Mike Kelley, Martin
Kippenberger, Michelangelo Pistoletto,
Dieter Roth, Franz West, Heimo Zobernig
[tot 04/06/2023]

Kiosk
❑ Golden hour faded black – Thomas
Renwart [tot 30/04] ❑ Episode 24.
KIRAC (Keeping It Real Art Critics)
[02/04 tot 29/05] ❑ Tarik Sadouma /
Ruth Spetter [02/04 tot 29/05]
Kristof De Clercq Gallery

❑ Spaces and Landscapes – Agnes Maes
[tot 27/03]
❑ Johan De Wit [08/05 tot 05/06]

Kunsthal Gent
❑ Endless Exhibition – permanently on
view – Martin Belou, Bram de Jonghe,
Eva Fàbregas, Olivier Goethals, Rudi
Guedj, Jesse Jones, Felix Kindermann,
Prem Krishnamurthy, Egon Van
Herreweghe & Thomas Min, Thomas
Renwart, Charlotte Stuby, Joëlle
Tuerlinckx, Steve Van den Bosch, Emma
Van Den Broeck & Mark Grootes [tot
31/01/2024] ❑ Black Assembly - Black

Galerie Transit
❑ On the Other Side – Karel
Breugelmans [tot 24/04]
❑ Arne Bastien [08/05 tot 12/06]
Merksem
cc Merksem

❑ kunstINgang #19 – Veerle Beckers
[tot 01/04] ❑ kunstINgang #20 – Lot
Doms [21/04 tot 01/07]
Namur
Le Delta

❑ Espace muséal – Espèces d’espaces

– Henri Michaux, Evelyne Axell, Carolee
Scheenemann, Lili Dujourie, Peter
Saul… [tot 28/08/2022] ❑ Perspectives
minimales en Belgique – Georges
Vantongerloo, Jules Schmalzigaug, Jo
Delahaut, Guy Mees, Lili Dujourie,
Jacqueline Mesmaeker… [tot 17/04]
Musée Félicien Rops

❑ The circus we are ! – Gustave Doré,

Camille Van Camp, Théo Van Rysselberghe,
Henri de Groux… [13/05 tot 25/09]
Ninove
garage neven

❑ Charl van Ark [09/04 tot 10/04]
Oostende
Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee

❑ België-Argentinië. Trans-Atlantische
modernismen, 1910-1958 [tot 12/06]
Otegem
Galerie 10a

❑ Eidolon – Lode Laperre [tot 27/03]
❑ Solid Soil – Anne Marie Laureys,
Stefan Peters [14/05 tot 19/06]
Sint-Amands
Emile Verhaerenmuseum

❑ La Ville abandonnée – Koen Broucke
[tot 22/05]

Strombeek-Bever
Kunsthal CC Strombeek

❑ In de publieke ruimte – permanente

collectie – Mark Verstockt, Willy De
Sauter, ROA, Philippe Van Snick, Rumiko
Hagiwara [tot 31/12/2022] ❑ Another
Sunny Afternoon – Rirkrit Tiravanija [tot
01/05] ❑ Open Source – Noah Latif
Lamp [tot 01/05] ❑ I Would Prefer Not
To – Sandra Hauser [09/05 tot 20/05]
Turnhout
De Warande

❑ A slight return – Willam Fort [tot
03/04/2022] ❑ Bringer Together – Nadia

architects & studies & materials [10/04
tot 07/08] ❑ Please do touch – Lore
Langendries [13/05 tot 15/08]

Naveau [tot 03/04/2022]

Hornu

Veurne

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ La Brique hors les murs – studio
Aequo [tot 05/06] ❑ Beyrouth. The times
of design [03/04 tot 14/08]

Emergent
❑ 4 SOLO’s – Nicolas Deshayes / Sarah
De Vos / Stephanie Lamoline / Joost
Pauwaert [tot 17/04]

MAC’s – Grand-Hornu

Waregem

❑ Cruising Bye – Aline Bouvy [tot 18/09]
❑ Gaillard & Claude [tot 18/09]
Kemzeke

Etablissement d’en face projects

Komplot
❑ First chapter of The Youth of S.F.
trilogy IV – II – III – Ken Verhoeven,
Natasja Mabesoone, Pieter Chanterie,
Michaela Schweighofer… [tot 03/04]

Garage neven zorgt ervoor dat u de bez

Charleroi

verbeeld(t) – Belmundo Festival [tot 05/06]

❑ Frans Masereel [02/04 tot 05/06]

Morbee Gallery
❑ Mijn landschap / Mon paysage / Meine
Landschaft / My landscape – George De
Decker, Colin Waeghe, Fik van Gestel,
Anne Vanoutryve, Yves Beaumont…
[26/03 tot 19/06]

Fondation A Stichting
❑ One, Two, Three, More – Helen Levitt
[tot 10/04]

zaterdag van 19 u. tot 1 u. en zondag van 13 u. tot 19 u.

Xavier Hufkens

❑ Keyhole – Josh Smith [tot 16/04]
❑ Wyatt Kahn [27/04 tot 28/05]
❑ Cassi Namoda [27/04 tot 28/05]

Van Caeckenbergh [tot 21/10/2022]

❑ De collectie. Ontdek de 40 vernieuwde
zalen [tot 31/12/2022] ❑ Zaal E: Natuur

C-mine
❑ Lay your ear to the rail – Melanie De
Biasio [tot 29/05]

❑ Amelie Von Wulffen [02/04 tot 15/05]

zaterdag 1 en zondag 2 oktober

WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst
❑ Tête-à-Tête – Huguette Caland [tot
12/06] ❑ Husbandry – Kasper Bosmans
[tot 31/07] ❑ Another Dull Day – Lucy
Raven [27/04 tot 14/08]

Museum voor Schone Kunsten Gent

❑ De Pantoloog (danke Schön) – Patrick

Knokke

to live? Politics of photomontage [01/04
tot 28/08]

Bram Van Stappen

you’re doing – Batsheva Ross, Eric
Vanuytven, Laura Basterra Sanz, Margot
Van den Berghe, Nina Van Denbempt,
Sarah & Charles [tot 31/03]

Genk

Design Museum Brussels

zaterdag 27 en zondag 28 augustus

PILAR

❑ Hello there, I just wanted to ask how

Stichting Collectie De Stadshof en
Museum Dr. Guislain [tot 31/12/2022]
❑ Op losse schroeven. Over zenuwpezen,
zwartkijkers en zielenknijpers [tot
31/12/2022] ❑ Circonstances – Fernand
Deligny [tot 29/05/2022] ❑ Balayer – A
Map of Sweeping (v.2018) – Imogen
Stidworthy [tot 29/05] ❑ Cripur Cripour
– A Nonperformance on Migraine and
Voice – Mariske Broeckmeyer [tot 10/07]

❑ Charlotte Perriand. How do we want

Louvière – Pauline Vanden Neste [23/03
tot 22/05] ❑ D’ici là – Jérôme Hubert
[23/03 tot 22/05]

Line Boogaerts

NICC Vitrine
❑ The Agprognostic Temple – Chapter 6
– Zebedee Armstrong [02/04 tot 01/05]

Museum Dr. Guislain

❑ De Kabinetten. Kunstcollecties

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
❑ Die Ganze Welt Sammlung – Teil1 –
Reinhard Doubrawa [tot 29/05] ❑ At
sunset we retreat once again, up the hill,
to where we can watch the skeins of
water reflect colours we’ve never seen
before – Kristina Benjocki [tot 05/06]

Contretype

zaterdag 18 en zondag 19 juni

27/03]

History Month Ghent [tot 10/04] ❑ Nature
Dream Machine – Luke Routledge [tot
08/05] ❑ Zine Happening VII – Les
Voizines [30/04 tot 01/05] ❑ Ghent Art
Book Fair – 019 [07/05 tot 08/05]

Verbeke Foundation
❑ Boeklancering – Leo Geerts, Werend
Nauta, Herman Van Nazareth, Bruno
Vekemans [tot 03/04/2022]
❑ Collage-museum – Herman Van
Nazareth, Christine Clinckx, Leo Geerts…
[tot 03/04/2022] ❑ Projecten – Marijke
De Belie, Paul Panhuysen [14/11 tot 03/04]

❑ Hernie & Plume – Katherine Longly
[23/03 tot 22/05] ❑ Retour à La

Benoît Felix

La Loge

❑ Common People – Katinka Bock [tot

əˈblivēən – Shervin/e Sheikh Rezaei [tot
30/04] ❑ traces and echoes – Izabel
Angerer [tot 30/04] ❑ solo III – Gijs Van
Vaerenbergh [14/05 tot 25/06]

CLEARING
❑ Pandemic Pandemonium – Neïl
Beloufa [tot 10/04] ❑ Harold Ancart
[27/04 tot 07/05]

zaterdag 9 en zondag 10 april

Marat [28/04 tot 07/08]

❑ Christian Dotremont [28/04 tot 07/08]

❑ Archive, images: vergetelheid/

CIVA Stichting
❑ A Balloon Home – A.J. Lode Janssens
[tot 27/03/2022] ❑ Le Logis-Floréal –
een coöperatief project [25/03 tot 26/06]

Charl van Ark

❑ Focus tentoonstelling: De moord op

Kortrijk
Be-Part Kortrijk
❑ Black Sun – Ruben Bellinkx [tot 05/06]

BE-PART extra muros

❑ Hips don’t lie – Hadassah Emmerich
[25/03 tot 22/05]
BruthausGallery

❑ Het Oor – Nina Van Denbempt,

Svetlana Mitrofanova, Annelies Van
Damme, Charlie De Voet… [tot 17/04]
Claessens Artists Canvas

❑ A Balance Between Comfort and Convenience – Tramaine de Senna [tot 17/04]
Watou
Kasteelstraat1 – Pavilion
Contemporary Art Watou
❑ Jasper Rigole – Randoald Sabbe [tot
03/04]
Welle
Galerie EL

❑ NU WE HIER ZIJN // NOW WE’RE

HERE – Johannes Steendam [26/03 tot
17/04]

Leuven
M Leuven

❑ M-collectie. Alles voor de vorm [tot
26/02/2023] ❑ Collectie: Bewogen [tot
04/09/2022] ❑ Collectie: De Zeven

Sacramenten [tot 31/12/2022]
❑ Collectie: Neem je Tijd [tot
23/04/2023] ❑ Collectiepresentatie:
Maria Lactans [tot 31/03/2024]
❑ Wael Shawky [tot 28/08] ❑ Naufus
Ramírez-Figueroa [06/05 tot 30/10]

Sint-Pieterskerk
❑ Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de
Heilige Erasmus’ – Dieric Bouts
(1410-1475) [tot 07/03/2023]
Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid

❑ Publieke ruimte Leuven: As You Think

Duitsland
Aachen
Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ 21/21. – Neue Malerei in der
Sammlung – Genoveva Filipovic, Ina
Gerken, Christof John, Maximiliane
Baumgartner… [tot 18/04/2022]
Ludwig Forum für Internationale
Kunst

❑ Ways of Attaching – Rosemary Mayer
[tot 22/05] ❑ Flowers and Geometry –
Jim Dine, Lee Lozano, Roy Lichtenstein,
Jo Baer, Michael Heizer, Laurie
Anderson… [tot 31/05]
Neuer Aachener Kunstverein – NAK

So Shall You Become – Robbert&Frank
Frank&Robbert [tot 18/06]

❑ Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir! – Ton

Lovenjoel

Baden-Baden

Whitehouse Gallery
❑ Where did it go? – Stéphanie
Baechler, Lieven De Boeck [tot 10/04]

❑ Value and change of corals – Margaret

Machelen-Zulte

❑ Hans Thoma Award: Cosmos Ottinger

Boelhouwer [tot 08/05]

Museum Frieder Burda

and Christine Wertheim [tot 26/06]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Roger Raveelmuseum

– Ulrike Ottinger [tot 15/05]

Raveel in de jaren 1970 en 1980 [tot
06/11/2022] ❑ Vocabularium – Kasper
Andreasen, Raphaël Buedts, Sine Van
Menxel [tot 12/06]

Berlin

❑ Kom door het venster kijken. Roger

Mechelen
De Garage, ruimte voor actuele kunst

❑ The bigger the short, the sweeter the
bottom – William Ludwig Lutgens [tot
29/05]

Akademie der Künste – Hanseatenweg

❑ What Matters – Werkpräsentation
JUNGE AKADEMIE [tot 10/04]

Akademie der Künste – Pariser Platz

❑ Picture Cellar. Murals – Manfred

Böttcher, Harald Metzkes, Ernst Schroeder,
Horst Zickelbein [tot 19/12/2022]

❑ Vitrinenpräsentation: Agent der

Avantgarde – Adolf Behne [tot 31/03]
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Berlinische Galerie

❑ In Abwesenheit – Alicja Kwade [tot
04/04/2022] ❑ Interior designs from the

1920s to the 1950s – Ruth Hildegard
Geyer-Raack (1894–1975) [tot 18/04]
❑ Images in Fashion–Clothing in Art.
Photography, Fine Arts, and Fashion since
1900 [tot 30/05] ❑ IBB Video Space
– Johanna Bruckner [tot 28/03]
❑ Tectonic Tender – Nina Canell [30/04
tot 22/08]
DAAD Galerie
❑ Holy 204 – Yara Mekawei [tot 15/05]
Deutsches Historisches Museum

❑ Angela Merkel Portraits 1991–2021
– Herlinde Koelbl [ 01/01/1970 tot ]

❑ Karl Marx und der Kapitalismus [tot
21/08] ❑ Leipzig ’89 – Revolution
reloaded. Gamestation [tot 27/03]
❑ Richard Wagner und das deutsche
Gefühl [08/04 tot 11/09]
Gemäldegalerie

❑ Anna Dorothea Therbusch. A Berlin

Woman Artist of the Age of
Enlightenment [tot 10/04/2022]
❑ Fantastic Beasts in Graphic Art from
the 15th to the 18th Century [tot 12/06]
❑ David Hockney – Landscapes in
Dialogue / The Four Seasons from the
Würth Collection on Display in Berlin
[09/04 tot 10/07]
Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart

❑ Church for Sale. Works from the

Haubrok Collection and the
Nationalgalerie Collection [tot
19/06/2022] ❑ Nation, Narration,
Narcosis. Collecting Entanglements and
Embodied Histories [tot 03/07/2022]

HKW – Haus der Kulturen der Welt
❑ The Children Have to Hear Another
Story – Alanis Obomsawin [tot 18/04]
❑ Sentiments, Signes, Passions. On
Godard’s film ‘Le livre d’image’ – curated
by Fabrice Aragno [tot 24/04]
KINDL – Zentrum für zeitgenössische
Kunst
❑ Fair Game – Alexandra Bircken [tot
15/05/2022] ❑ Landscapes of Belonging
– Group exhibition [tot 03/07]
KW Berlin

❑ A Year with BLESS [tot 22/12]
❑ What Then – Oraib Toukan [tot 01/05]
❑ Report 1964–2022 – Peter Friedl [tot
01/05] ❑ Under the Carpet / Schering
Stiftung Award for Artistic Research
2020 – Rabih Mroué [tot 01/05]

Martin-Gropius-Bau
❑ Dayanita Singh: Dancing with my
Camera [tot 07/08] ❑ Beirut and the
Golden Sixties: A Manifesto of Fragility
[25/03 tot 12/06]
Museum für Fotografie
❑ Image and Space. Candida Höfer in
Dialogue with the Photography Collection
of the Kunstbibliothek [25/03 tot 28/08]
Neue Nationalgalerie
❑ Die Kunst der Gesellschaft 1900–1945.
Die Sammlung [tot 02/07/2023]
❑ The Neue Nationalgalerie. Its Architect
and Its Building History [tot 02/07/2023]
❑ Gerhard Richter Artist’s Books [tot
29/05] ❑ Anne Teresa De Keersmaeker |
Rosas. Dark Red [24/03 tot 27/03]
❑ Barbara Kruger [29/04 tot 28/08]
Neuer Berliner Kunstverein
❑ n.b.k. Fassade: Untitled (Another/
Another) – Barbara Kruger [tot
31/08/2022] ❑ Thunder in Your Throat
[tot 01/05] ❑ Frauenbank Berlin – Irena
Haiduk [tot 01/05] ❑ The Crowd,
Paternò – Nan Goldin – Musik:
Soundwalk Collective [tot 28/08]

Kunsthalle Bremen
❑ Remix. Selections from the Collection
of Contemporary Art [tot 13/11] ❑ Horst
Antes: Etchings [tot 19/06] ❑ Richard
Mosse [26/03 tot 31/07] ❑ Who was
Milli? An Intervention by Natasha A.
Kelly [27/04/2022 tot 30/04/2023]
Düren
Leopold-Hoesch-Museum

❑ Präsentation restaurierter Werke aus
der Sammlung [tot 27/03] ❑ Aftermath

– Turning – Volker Saul [10/04 tot 04/09]
Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
❑ Rethinking and Re-envisioning the
Collection- New Perspectives on Key
Works of Modernism [tot 31/08] ❑ The
Skin of ALL – Lygia Pape [tot 17/07]
K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
❑ “Lines and Lines” – Traces of a
Collaboration – Sol LeWitt and Konrad
Fischer [tot 31/08/2022]
❑ Birkenau-Paintings, Drawings,
Overpainted Photographs – Gerhard
Richter [tot 24/04/2022] ❑ Shifting
Dialogues. Photography from The
Walther Collection [09/04 tot 25/09]
KAI 10 Raum für Kunst
❑ Gulliver’s Sketchbook – Group
exhibition [tot 16/06]
KIT – Kunst im Tunnel

❑ Der Bogen im Auge [tot 12/06]
Kunstarchiv Kaiserswerth

❑ Kulturlandschaft Niederrhein –

Düsseldorf Rheinhafen – August Sander /
Bernd & Hilla Becher [tot 29/05]

Kunsthalle Düsseldorf
❑ MUR BRUT 22: Need for Speed –
Sabrina Podemski [tot 29/05]
❑ Happiness Is a State of Mind – Erika
Hock, Dietmar Lutz, Laura Aberham,
Tatjana Valsang… [26/03 tot 22/05]
Museum Kunst Palast

❑ Electro. Von Kraftwerk bis Techno [tot
15/05/2022] ❑ Ich. Max Liebermann.
Ein europäischer Künstler [tot 08/05]

NRW-Forum Düsseldorf
❑ Augmented Reality – AR Biennale [tot
24/04/2022] ❑ Subversives Design [tot
22/05] ❑ Porträt Fotografien – Matthias
Schaller [tot 22/05]
Essen
Museum Folkwang
❑ New Worlds. Discovering the
Collection [tot 30/12/2022] ❑ “Even the
expert marvels!” Works from the Olbricht
Collection [tot 15/01/2023] ❑ Renoir,
Monet, Gauguin – Images of a Floating
World [tot 15/05] ❑ Les Cracks &
Vincen Beeckman [tot 03/04]
❑ Dokumentarfotografie Förderpreis der
Wüstenrot Stiftung – Sabrina Asche,
Luise Marchand, Heiko Schäfer, Wenzel
Stählin [tot 29/05] ❑ We want you!
From the Beginning of the Poster until
Today [08/04 tot 28/08]
Frankfurt am Main
Deutsches Architektur-Museum – DAM

❑ DAM Preis 2022 [tot 27/03]
❑ SCHÖN HIER – Architektur auf dem
Land [27/03 tot 27/11]

❑ Bilder für Zaha Hadid – Antonio de
Campos [09/04 tot 28/08]
Frankfurter Kunstverein

❑ Festival der jungen Talente 2022

– Exhibition. Performance. Installation
[06/05 tot 15/05]

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Museumcircle – John Cage [tot
18/04/2022] ❑ Marcel Duchamp [02/04
tot 18/09]

Sammlung Scharf-Gerstenberg

Portikus
❑ Jochen Lempert [tot 05/06]

André Thomkins (1930–1985) – André
Thomkins (1930–1985) [tot 24/07]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Carlos Bunga [tot 22/05] ❑ WALK!
– Allora & Calzadilla, Francis Alÿs, Hamish
Fulton, Fabian Herkenhoener, Milica
Tomić… [tot 22/05] ❑ ART FOR NO ONE.
1933–1945 – Willi Baumeister, Otto Dix,
Hannah Höch, Fritz Winter… [tot 06/06]
❑ Double Feature [30/03 tot 27/04]

❑ Kopfarbeit – Handarbeit, Tag und Nacht

Schinkel Pavillon
❑ Between a Figure and a Letter –
Pope.L [09/04 tot 31/07]
Tchoban Foundation Museum für
Architekturzeichnung

❑ Stalin’s Architect: The Rise and Fall of
Boris Iofan [tot 15/05]
Bielefeld
Kunsthalle Bielefeld
❑ Dem Wasser Folgen (Prolog) –
Zustand durchlässig – Klara Hobza [tot
15/05/2022] ❑ Dem Wasser Folgen
(Prolog) – Katinka Bock [tot
03/10/2022] ❑ Goshka Macuga [tot
15/05] ❑ So sehen und anders sehen –
Dóra Maurer [tot 15/05]
Kunstverein Bielefeld

❑ Don’t Say I Didn’t Say So – Cudelice
Brazelton IV, Irina Lotarevich, Pierre
Allain, Timothée Calame, Toni Schmale,
Yeşim Akdeniz [02/04 tot 03/07]
Bonn
Bonner Kunstverein

❑ The Wig – an exhibition by Haus der
Wig, Berlin [tot 31/07] ❑ Seven Sisters

– Lucie Stahl [tot 31/07]

Bundeskunsthalle Bonn
❑ The Brain In Art & Science [tot
26/06] ❑ Simone de Beauvoir and ‘The
Second Sex’ [tot 16/10]
❑ Color as program [08/04 tot 07/08]
Kunstmuseum Bonn
❑ Rushing into Modernism. Collection
Presentation August Macke and the
Rhenish Expressionists [tot 30/06/2022]
❑ Staying Alert – Maria Lassnig
(1919-2014) [tot 08/05]
❑ Up in the Air. Air as an Artistic
Material – Otto Piene, Piero Manzoni,
Ulay/Marina Abramović, Timm Ulrichs,
Nina Canell & Robin Watkins… [tot
19/06]
Bremen
GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst

❑ What We Do in the Shadows –

Alexandra Leykauf and Dominik Styk
[tot 15/05]

Städel Museum

❑ Stories of Conflict – Andreas Mühe
[tot 19/06] ❑ Renoir. Rococo Revival.

Impressionism and the French Art of the
Eighteenth Century [tot 19/06]
❑ Into the New – Being Human: From
Pollock to Bourgeois [06/04 tot 17/07]
Freiburg
Kunstverein Freiburg

❑ And then the ground billowed towards
us – Henri Michaux, Lily Wittenburg,
survival sissi, Sybil Montet, Krõõt
Juurak… [09/04 tot 22/05]
Hamburg
Bucerius Kunst Forum
❑ Minimal Art [tot 24/04] ❑ Herbert List.
Das magische Auge [14/05 tot 11/09]
Deichtorhallen

❑ Space Program: Rare Earths – Tom
Sachs [tot 10/04/2022] ❑ It’s All about
Freedom – Tomi Ungerer (1931–2019)
[tot 24/04/2022] ❑ gute aussichten
2020/2021: New German Photography
[tot 01/05]
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 31/07/2022]
❑ »I usually prime with chalk…« Emil
Nolde’s Painting Technique [tot
18/04/2022] ❑ Impressionism.
Franco-German Encounters [tot
31/12/2023] ❑ Class Society Everyday.
Life as Seen by Dutch Masters. With
Lars Eidinger and Stefan Marx [tot
24/04/2022] ❑ FUTURA. Measuring
Time – Otto Runge, John Cage, Hiroshi
Sugimoto, Katinka Bock, Edith Dekyndt,
Nina Canell… [tot 10/04] ❑ Collection

– something new, something old,
something desired [tot 18/02/2024]
❑ Ernst Wilhelm Nay (1902–1968)
[25/03 tot 07/08]
Kunsthaus Hamburg

❑ LO(L) – Embodied Language – Thomas

Hirschhorn, Nora Turato, Katja Pilipenko,
Barbara Kapusta… [tot 01/05]

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
❑ Living in one land – Dreaming in
another – Shirin Neshat [tot 24/04/2022]
❑ media art in focus – PART III [tot
26/06]

Kunsthaus Kannen

Psychiatrie [27/03 tot 26/06]

Lille

Westfälischer Kunstverein
❑ Ultimate Vatos: Force & Honneur
– Sara Sadik [26/03 tot 26/06]

Galerie Bacqueville – France
❑ Hotline – Grisor [tot 23/04]

Villa Stuck

❑ Under the Wobble Moon. Objects from
the Capricious Age – Misha Kahn [07/04
tot 10/07]

Hannover

❑ outside / inside / outside. Literatur und

Kunstverein Hannover
❑ i am not done yet – Kameelah Janan
Rasheed [tot 10/04] ❑ seitwärts über
den Nordpol – Christiane Möbus [30/04
tot 24/07]
Sprengel Museum Hannover
❑ Elementarteile. Grundbausteine des
Sprengel Museum Hannover und seiner
Kunst [tot 31/12/2023] ❑ Mary sees the
sun – Markus Vater [tot 27/03/2022]
❑ Art Germania Miami Beach –
SPRENGEL@FEINKUNST [tot 29/04]
❑ Sker – Peter Lang [tot 29/04]
❑ Zeichnungen – Edda Zesin [tot 19/06]
Karlsruhe
Badischer Kunstverein

❑ gibt es ein grau glühend?… – Ulrike
Grossarth [tot 18/04]

❑ Embrace Platform – Karolina Sobel,
Kerstin Möller… [tot 18/04]

Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
❑ ZKM_Gameplay. The next level [tot
03/04/2022] ❑ BarabásiLab. Hidden
Patterns [tot 03/04/2022] ❑ Eco Games.
A special exhibition within ‘zkm_
gameplay. the next level’ [tot
10/04/2022] ❑ BioMedia. The Age of
Media with Life-like Behavior [tot
28/08/2022] ❑ The Beauty of Early Life
[tot 10/07] ❑ The Artwork As a Living
System – Christa Sommerer & Laurent
Mignonneau [07/05 tot 31/07]
Kleve
Museum Kurhaus Kleef

❑ 14. Salon der Künstler*innen [26/03
tot 19/06]

Dunkerque
Frac Grand Large
❑ La ola que vino de lejos – The wave
that came from afar – Angyvir Padilla
[tot 30/04/2022] ❑ Getting to England
– Bruno Serralongue [tot 30/04] ❑ The
Colour of Water – Nicolas Floc’h [02/04
tot 04/09] ❑ Ship of Fools – odd objects
from the Design Museum Gent, together
with a selection of films and other works
by artists [02/04 tot 31/12]

Kunstverein in Hamburg
❑ Bilderinflation – Ludwig Schönherr
[tot 01/05] ❑ Models and Protocols –
Andrzej Steinbach [tot 12/06]

Kestner Gesellschaft
❑ The Music of Living Landscapes
– Mathieu Kleyebe Abonnenc [tot 22/05]
❑ behind the eye is the promise of rain
– Helen Cammock [tot 22/05]
❑ Rhinocéros / Bérenger – Vittorio
Santoro [tot 22/05] ❑ Until the End of
the Circle – FAMED [tot 22/05]
❑ Gathering – Helen Cammock [tot 25/05]

Frankrijk

Münster

Neuss

Metz
Centre Pompidou Metz

Langen Foundation – Raketenstation
Hombroich
❑ Song of the Colours – Sean Scully
[03/04 tot 07/08]
Thomas Schütte Foundation

❑ Bertram Jesdinsky [01/04 tot 07/08]

❑ Toi et moi, on ne vit pas sur la même
planète [tot 04/04/2022] ❑ Sonne ton

temps – David Horvitz [tot 25/04]
❑ L’Art d’apprendre. Une école des créateurs [tot 29/05] ❑ Le Musée sentimental
d’Eva Aeppli [07/05 tot 14/11]
Paris

Siegen
Museum für Gegenwartskunst Siegen

❑ Nach August Sander. Menschen des

21. Jahrhunderts – Tobias Zielony, Artur
Żmijewski, Jos de Gruyter & Harald
Thys, Hans Eijkelboom, Collier Schorr…
[tot 29/05] ❑ Lange nicht gesehen! Ein
Blick in die Tiefen der Sammlung [tot
29/05] ❑ MGKWalls – Florence Jung
[tot 26/02/2023] ❑ Gemischtes Doppel.
Die Sammlung Lambrecht-Schadeberg
[tot 26/02/2023]
Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Frischzelle_27 – Claudia Magdalena
Merk [tot 10/04/2022]
❑ Gego. The Architecture of an Artist
[tot 07/10]
Staatsgalerie Stuttgart

❑ body|spaces. Fotografie, eine

Centre Pompidou
❑ Petits papiers du 20e siècle.
Destribats donation [tot 31/05/2022]
❑ Modern and Contemporary Collection
[tot 31/12/2022] ❑ Le peuple de demain
– Jean-Charles de Castelbajac [tot
09/05/2022] ❑ La photographie en
spectacle – Gaston Paris (1905-1964)
[tot 18/04] ❑ Yves Saint Laurent aux
musées [tot 15/05] ❑ Charles Ray [tot
20/06] ❑ Réseaux-Mondes – Sheila
Hicks, Constant, MVRDV, Robert
Smithson, Jill Magid, Allan Kaprow…
[tot 25/04] ❑ Blind Ambition – Hassan
Khan [tot 25/04] ❑ Giorgio Griffa [tot
27/06] ❑ Shirley Jaffe, une Américaine
à Paris [20/04 tot 29/08] ❑ L’aimable
cruauté – León Ferrari [20/04 tot 29/08]
❑ Allemagne / Années 1920 / Nouvelle
Objectivité / August Sander [11/05 tot 05/09]
Fondation Cartier

Raumerfahrung [tot 19/06]
❑ Moved by Schlemmer. 100 Jahre
Triadisches Ballett [10/04 tot 09/10]

❑ Heliotropo 37 – Graciela Iturbide [tot

Württembergischer Kunstverein
❑ The Evidence of Things Not Seen –
Carrie Mae Weems [tot 03/07]

❑ La ruine de sa demeure – Mathieu

29/05]

Fondation Henri Cartier Bresson
Pernot [tot 12/06]

Fondation Louis Vuitton

❑ La Collection Morozov. Icônes de l’art

Wolfsburg

moderne [tot 03/04/2022]

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ Menschenbilder (Images of Humanity)
[tot 10/04/2022]
❑ True Pictures? – LaToya Ruby Frazier
[tot 10/04/2022]
❑ Power! Light! [tot 10/07]

Lafayette Anticipations

❑ Artiste en résidence: Boris Charmatz
[tot 30/06/2022]

❑ Xinyi Cheng [23/03 tot 28/05]

Kölnischer Kunstverein

Le Bal
❑ Photographies 1978-2015 – Judith
Joy Ross [tot 18/09]

26/06]

❑ Pour la vie – Bruno Serralongue

Köln

❑ Gap Years – Loretta Fahrenholz [tot
Museum Ludwig
❑ Schultze Projects#3: Minerva Cuevas
[tot 30/11/2023] ❑ Voiceover: Felice
Beato in Japan [tot 12/06]
❑ Isamu Noguchi [26/03 tot 12/07]

Le Plateau – Frac Ile de France
[tot 24/04]

❑ La Vitrine: Noémie Goudal [tot 03/04]

Maison de Victor Hugo
❑ Regards – Hugo, Redon, Daumier,
Bourdelle, Rembrandt… [tot 05/06]
MAM – Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris

❑ Pierre Gaudibert (1928-2006). Vers
le musée du futur [tot 08/05/2022]

❑ Donation d’œuvres de Georg Baselitz
[tot 08/05/2022] ❑ Ligne à ligne, feuille
à feuille – Joseph Beuys [tot 27/03/2022]

❑ Yves Saint Laurent aux musées [tot
15/05] ❑ Extrudia – Anita Molinero
[25/03 tot 24/07] ❑ l’écart absolu –
Toyen [25/03 tot 24/07]

MEP – Maison Européenne de la
Photographie
❑ Lovesody – Motoyuki Daifu [30/03 tot
12/06] ❑ Love Songs. Photographies de
l’intime [30/03 tot 21/08]
Musée d’Orsay

❑ James McNeill Whistler (1834-1903),

Chefs-d’œuvre de la Frick Collection,
New York [tot 08/05] ❑ Gaudí [12/04 tot
17/07] ❑ Aristide Maillol (1861-1944).
La quête de l’harmonie [12/04 tot 21/08]
Musée de l’Orangerie
❑ Le décor impressionniste – Aux sources
des Nymphéas [tot 11/07] ❑ (D)’Après
Monet – Ange Leccia [tot 05/09]
Musée du Louvre
❑ Venus d’ailleurs. Matériaux et objets
voyageurs [tot 04/07/2022] ❑ Le Livre
des dessins. Destinées d’une collection
mythique – Giorgio Vasari [31/03 tot
18/07] ❑ Pharaon des Deux Terres.
L’épopée africaine des rois de Napata
[28/04 tot 25/07]
Musée du Luxembourg
❑ Pionnières. Artistes d’un nouveau genre
dans le Paris des années folles [tot 10/07]
Musée National Eugène Delacroix
❑ Delacroix et la nature [tot 27/06]
Palais de Tokyo

❑ Lauréate du Prix SAM pour l’art

contemporain 2019 – Laura Henno
[15/04 tot 04/09] ❑ Réclamer la terre
– Thu Van Tran, Karrabing Film
Collective, Amakaba x Olaniyi Studio,
Daniela Ortiz, Megan Cope… [15/04 tot
04/09]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris
❑ Lumières de Finlande – Albert
Edelfelt (1854-1905) [tot 10/07]
❑ L’esprit Art Nouveau. La donation
Pierre Roche au Petit Palais [tot 11/09]
❑ Les plaisirs et les jours – Giovanni
Boldini ( (1842-1931) [29/03 tot 24/07]
Villeneuve d’Ascq
LaM – Lille Métropole Musée d’art
moderne, d’art contemporain et d’art
brut
❑ Planètes brutes. Marcus Eager et
Michel Nedjar, globe-trotteurs et
donateurs [tot 10/12/2022]
❑ A comme boa. Une exposition en
forme de déambulation dans le langage
– Agnès Thurnauer [tot 26/06]

SK Stiftung Kultur

❑ Photographische Konzepte und Kostbar-

keiten – Sammlungspräsentation/ Teil 1
– Porträt, Landschaft, Botanik [tot 10/07]
Temporary Gallery
❑ From Ground to Horizon – Alicja
Rogalska [tot 30/04/2022]
Wallraf-Richartz-Museum

❑ Unter die Haut. Der ergreifende

Naturalismus des spanischen Barock [tot
24/04/2022] ❑ Abenteuer Appiani. Die
Entdeckung eines Zeichners – Joseph
Ignaz Appiani (1706–1785) [tot 06/06]
❑ Die Karlsruher Passion. Ganz – Schön
– Heftig [08/04/2022 tot 16/04/2023]
Leverkusen
Museum Morsbroich
❑ Die DDR hat’s nie gegeben – Anne
Arndt [tot 24/04/2022]
❑ ReferenzRäume – Mischa Kuball [tot
24/04/2022]
Mannheim
Kunsthalle Mannheim

❑ Mindbombs. Visual Cultures of

Political Violence [tot 24/04/2022]

❑ Giulia Dall’Olio [tot 24/04]
❑ Biennale für Aktuelle Fotografie:
Contested Landscapes [tot 22/05]

❑ Hanna Nagel [08/04 tot 03/07]
München
Alte Pinakothek

❑ Jacobus Vrel. Looking for Clues of an
enigmatic Painter [tot 19/06/2022]

❑ Von Goya bis Manet – Meisterwerke

der Neuen Pinakothek in der Alten
Pinakothek [tot 31/12] ❑ Die neue Kraft
der Farben – Raffaellino del Garbos
,Beweinung Christi’ aus S. Spirito in
Florenz [29/03 tot 24/07]
❑ Emil Nolde. Meine Art zu malen
[31/03/2022] ❑ Vive le Pastel!
Pastellmalerei von Vivien bis La Tour
[07/05 tot 23/10]
Haus der Kunst
❑ Jacolby Satterwhite [tot 27/03/2022]
❑ Archives in Residence: Forum Queeres
Archiv München [tot 01/05/2022]
❑ Fujiko Nakaya [08/04 tot 31/07]
❑ Dumb Type [06/05 tot 11/09]

Expositie

Agnès
Thurnauer.
A
comme
Boa
Tot
26 juni 2022
Villeneuve d’Ascq
Frankrijk

Kunstbau München/Lenbachhaus

❑ Group Dynamics. Collectives of the
Modernist Period [tot 12/06/2022]

❑ Dip in the Past. Gegenwartskunst aus

dem Lenbachhaus und der KiCo Stiftung
[tot 15/05] ❑ Mouse on Mars. Spatial
Jitter [09/04 tot 18/09]
Museum Brandhorst

❑ Spot On: German Pop [tot
18/04/2022] ❑ Site Visit – a program of

musee-lam.fr

weekly installations, artist talks, and
workshops [tot 03/04]
NS-Dokumentationszentrums
München

❑ John Heartfield – Fotografie plus
Dynamit [tot 24/04/2022]

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

Agnès Thurnauer dans son atelier, 2021. Photo : © Olivier Allard

Alte Nationalgalerie
❑ Paul Gauguin – Why Are You Angry?
[26/03 tot 10/07]
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Cornwall

’s-Hertogenbosch

Tate St Ives
❑ Stringing the Matrix, Tate St Ives
Commission – Rita Evans [tot 02/05]
❑ Thao Nguyen Phan [tot 02/05]

Design Museum Den Bosch
❑ Blommers/ Schumm find Fontana [tot
17/04/2022] ❑ GOTH – Designing
Darkness [tot 18/04/2022] ❑ Touching
Worlds: ontdek de keramiekcollectie [tot
06/09] ❑ Sneakers Unboxed [03/05 tot
02/10]

Leeds
Henry Moore Institute
❑ Archive Lives: Documenting Women’s
Sculptural Practices in Britain, 1939-1960
[tot 12/06] ❑ A State of Matter: Modern and
Contemporary Glass Sculpture [tot 05/06]
Liverpool
Tate Liverpool

❑ Display: Ideas Depot – Layla Curtis, 

Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 11/09/2022]
❑ Liverpool Mountain – Ugo Rondinone
[tot 31/10/2023] ❑ Flatland – Emily
Speed [tot 05/06/2022] ❑ Radical
Landscapes – Ruth Ewan, Jeremy Deller,
Gustav Metzger, Tacita Dean, Yuri
Pattison… [05/05 tot 04/09]
London
Royal Academy of Arts
❑ The Making of an Artist: The Great
Tradition [tot 31/12/2022] ❑ Francis
Bacon: Man and Beast [tot 17/04]
❑ Tourist without a Guidebook – Jock
McFadyen [tot 10/04] ❑ Whistler’s
Woman in White: Joanna Hiffernan [tot
22/05] ❑ Kyōsai: The Israel Goldman
Collection [tot 19/06]
Serpentine Gallery
❑ Radio Ballads – Sonia Boyce, Helen
Cammock, Rory Pilgrim and Ilona Sagar,
Radio Ballads [31/03 tot 29/05]
❑ Dominique Gonzalez-Foerster [14/04
tot 04/09]
Tate Britain

❑ Life Between Islands. Caribbean-

British Art 1950s – Now [tot 03/04/2022]
❑ Art Now – Danielle Dean [tot 08/05]
❑ Tate Britain Commission – Hew Locke
[tot 22/01/2023] ❑ Walter Sickert
[28/04 tot 18/09]
Tate Modern

❑ Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms
[tot 12/06/2022] ❑ A Year in Art:
Australia 1992 [tot 31/10/2022]

❑ Lubaina Himid [tot 02/10/2022]
❑ Thamesmead Codex – Bob and
Roberta Smith [tot 02/10] ❑ Surrealism

Beyond Borders [tot 29/08]

The National Gallery
❑ The Prelude – Kehinde Wiley [tot
18/04/2022] ❑ Gainsborough’s Blue Boy
[tot 15/05] ❑ Raphael [09/04 tot 31/07]
Victoria and Albert Museum
❑ Fragmented Illuminations: Medieval
and Renaissance Manuscript Cuttings at
the V&A [tot 08/05/2022] ❑ Laughing
Matters: The State of a Nation 2021 [tot
29/03/2022] ❑ Four Cities through
Creswell’s Lens: Cairo, Jerusalem,
Aleppo and Baghdad [tot 29/05/2022]
❑ On Point: Royal Academy of Dance at
100 [tot 29/08/2022] ❑ Exploring Lines
– the Drawings of Sir James Thornhill
[tot 22/07/2022] ❑ Known and Strange:
Photographs from the Collection [tot
06/11/2022] ❑ Maurice Broomfield:
Industrial Sublime [tot 06/11/2022]
❑ Fabergé in London: Romance to
Revolution [tot 08/05/2022] ❑ Beatrix
Potter: Drawn to Nature [tot
08/01/2023] ❑ Fashioning Masculinities:
The Art of Menswear [tot 06/11]
Whitechapel Art Gallery
❑ Finding a Way – Simone Fattal [tot
14/06/2022] ❑ Galleries in the Groove:
Three Visionary Dealers, 1960s–80s –
Linda Goode Bryant, Robert Fraser, Anny
de Decker and Bernd Lohaus: Just Above
Midtown, Robert Fraser Gallery, Wide
White Space [tot 21/08/2022]
❑ The Living Studio [tot 29/05]
❑ Christen Sveaas Art Foundation: The
Travel Bureau, Selected by Paulina
Olowska [tot 08/05] ❑ A Century of the
Artist’s Studio 1920-2020 [tot 05/06]

Luxemburg
Luxembourg
Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
❑ The Everted Capital (Katabasis) –
Fabien Giraud, Raphaël Siboni [tot 04/09]
Mudam Luxembourg
❑ 25 years of the Mudam Collection [tot
12/02/2023] ❑ A Cornered Solo Show
#1 – Nedko Solakov [tot 18/04/2022]
❑ mirror mirror: cultural reflections in
fashion [tot 24/04/2022] ❑ a cloud and
flowers – Isamu Noguchi / Danh Vo [tot
19/09/2022] ❑ Garden of Resistance –
Martine Feipel & Jean Bechameil [tot
09/01/2023] ❑ Al río / To the River –
Zoe Leonard [tot 06/06] ❑ Fly In
League With The Night – Lynette
Yiadom-Boakye [01/04 tot 05/09]

Galerie Mieke van Schaijk

P/////AKT
❑ Am I an Object, part V –
Architektonische Psychodramen –
Suchan Kinoshita [tot 27/03]
❑ Thoughts of a Being Whose Tears are
Made of Golden Metal – Tessa Langeveld
[tot 27/03] ❑ Sixteen Conversations on
Abstraction: Tool One (Template Ruler
1-5) – Riet Wijnen [tot 27/03]

❑ Harm Kamerlingh Onnes [tot
03/04/2022] ❑ Kunst na Auschwitz –

PS

Cammock, Lee Ana Montiel, Pamela
Phatsimo Sunstrum, Mladen Stilinović…
[tot 27/03] ❑ An Idle Escape. Studenten
van de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten Den Haag [01/04 tot
03/04] ❑ Every moment a junction –
Linnéa Sjöberg, Sarah Naqvi, Carolin
Gieszner, Cy X… [15/05 tot 31/07]

❑ Ola Korbanska [tot 30/04]
Rijksmuseum

❑ I am still alive – Eiji Watanabe [tot
17/04] ❑ Update – Roy Villevoye [08/05

❑ Rijksmuseum & Slavernij. Onderzoek

WILLEM TWEE

❑ De kracht van het beeld – Vincent
Mentzel [tot 06/06] ❑ REVOLUSI!

tot 20/06]

❑ Le Dernier Combat – Marie Aly,

Katrein Breukers, Bonno van Doorn, Daan
Gielis, Niko Riedinger, Tanja Ritterbex,
Arthur Stokvis [02/04 tot 29/05]
Aerdenhout
April in Paris

❑ Filippo De Pisis [tot 08/05] ❑ Realia

– Eric Bell & Kristoffer Frick [tot 08/05]
Amersfoort
Kunsthal KAdE – Kunsthal in
Amersfoort
❑ Schurend Paradijs – Sanam Khatibi,
Gijs Frieling, Hadassah Emmerich, Anne
Duk Hee Jordan, Paul Morrison… [tot
03/07]
Amstelveen
Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ Clandestien: de collectie van Pedro
Slim [tot 27/03/2022] ❑ Cobra en
Noord-Afrika [tot 20/11] ❑ Korda: Cuba,
Che, Glamour – Alberto Diaz Gutiérrez
– Korda (1928-2001) [tot 26/06]
❑ Het einde van de mensheid als nieuw
begin – Fujita Yamaguchi / Mineke
Schipper [tot 19/06] ❑ Het andere
verhaal. Marokkaans modernisme van
1956 tot nu – gastconservator
Abdelkader Benali [15/04 tot 18/09]
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 15/05]
andriesse eyck galerie
❑ Paletten II – Bert Boogaard [tot 07/05]
❑ Stephen Wilks [12/05 tot 25/06]
De Appel

❑ Stories of Belonging – 36 jongeren

van het Comenius Lyceum, Mehraneh
Atashi, Gershwin Bonevacia, Fouad
Lakbir, Narges Mohammadi, Mark
Nieuwenhuis, Bonnie Ogilvie [tot 27/03]

De Brakke Grond
❑ Growth Record – Lisa Spilliaert [tot
15/05]
De Oude Kerk

❑ The Fall – Susan Philipsz [tot 28/03/2022]
❑ Path – Antônio Obá [tot 13/09]
❑ Broken ensemble – Susan Philipsz
[tot 27/03]

EENWERK
❑ The Artist’s Repertory – Bart Julius
Peters [tot 16/04] ❑ Ik Jan Cremer
Icoon – 60 jaar ’n onverbiddelijke
BESTSELLER – Jan Cremer [23/04 tot
28/05]
EYE Film Instituut Nederland

❑ Tastbare Futiliteit – Guido van der
Werve [tot 29/05]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)

❑ Foam 3h: We can’t live – without each
other – Karolina Wojtas [tot 03/04]
❑ Next Level: Staging Resistance –
Jonathas de Andrade [tot 10/04]
❑ Double Portrait – Cemre Yeşil [tot
20/05] ❑ The Beautiful and the Sinister
– Bill Brandt [tot 18/05] ❑ A Sidelong
Glance – John Edmonds [tot 18/05]

Framer Framed
❑ Do it together – DIT: een keuken / een
tent / een leerspeeltuin / een
werkplaats………. – Kevin van Braak,
Julian ‘Togar’ Abraham | La Cocina |
Decolonial Futures, Donghwan Kam,
LIMBO, Hestu Setu Legi, Asli Hatipoglu,
The Hmm… [tot 03/04]
Galerie Onrust
❑ MAGIC TULIP – Frank Nitsche
[01/04 tot 30/04]
Galerie Ron Mandos

naar de vaste opstelling [tot 17/05/2022]

Indonesië onafhankelijk [tot 05/06]
❑ Afdeling 20ste eeuw. Ontdek recente
aanwinsten [tot 01/05]
ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose
❑ Frenemy – Josefin Arnell & Margaret
Haines [tot 31/03]
❑ Rosebud #6: As close as I get –
Francisa Khamis Giacoman [tot 03/04]
Slewe
❑ Domenico Bianchi, Nunzio [02/04 tot
07/05] ❑ Adam Barker-Mill, Alan
Johnston [12/05 tot 18/06]
Stedelijk Museum Amsterdam

❑ Prix de Rome 2021 – Mercedes

Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes,
Coralie Vogelaar [tot 24/04/2022]

❑ Let Textiles Talk. Six tapestries

unravelled – Etel Adnan, Karel Appel,
Dorothy Akpene Amenuke, Sheila Hicks,
Jean Lurçat, Reda Metwalli, Rawhia
Aly…… [tot 01/05/2022] ❑ Behind the
Forest – Remy Jungerman [tot 10/04/2022]
❑ I Will Survive – Hito Steyerl [tot 12/06]
The Merchant House
❑ Stijlkamer project – Hilarius Hofstede
& Kokou Ferdinand Makouvia [tot
02/04] ❑ Painting Otherwise – Beppie
Gielkens [tot 06/05] ❑ Art practice –
Elsa Tomkowiak, André de Jong, Hilarius
Hofstede, Mengzhi Zheng, [08/04 tot
06/05] ❑ Vier decennia ‘rettangolo
tagliato’ – Pino Pinelli [11/05 tot 02/07]
Van Gogh Museum

Breda
Club Solo
❑ Marcel Pinas [10/04 tot 22/05]

West
❑ Alphabetum IX: L’écriture avant la
lettre [tot 27/03/2022] ❑ The Artist as
Revolutionairy – Paul Robeson [tot
04/03/2023] ❑ Alphabetum X. The
Serving Library [25/03 tot 26/06]
❑ Coalescence – Asad Raza [25/03 tot
10/07] ❑ Everybody is an artist, but only
the artist knows it – Pierre Bismuth
[25/03 tot 10/07]
Diepenheim
Drawing Centre Diepenheim

❑ The Unbalancing Act – Maaike

MORE – Museum voor modern realisme
❑ Arjan van Helmond [tot 06/06]
❑ Nové Realismy. Tsjecho-Slowaaks
realisme 1918-1945 [tot 08/05]
Groningen

Haarlem
Frans Halsmuseum
❑ Het fenomeen Hals [tot 01/01/2023]
❑ Haarlemse Helden. Andere Meesters
[tot 31/12/2022] ❑ Frans Hals – Alle
schutterstukken [tot 01/07/2022]
❑ Thuis bij Jordaens [tot 08/05/2022]
❑ Anna Bella Geiger [01/04 tot 21/08]

Galerie De Zaal

❑ Dream map: Jay and spotted

Dürst Britt & Mayhew

❑ Orca – Maja Klaassens [tot 08/05]
❑ Mingle – Rachel de Joode [tot 08/05]
Fotomuseum Den Haag

❑ Foto Americain. Wie zijn wij – Ernst

Lalleman [tot 24/04/2022]
❑ Eiland – Jeroen Hofman [tot 19/06]
❑ Tree and Soil – Robert Knoth en
Antoinette de Jong [tot 14/08]
Galerie Maurits van de Laar
❑ The Hero with a Thousand Faces –
Dirk Zoete, Irene de Boer, Sven ’t Jolle,
Jantien Jongsma, Klaas Rommelaere…
[10/04 tot 15/05]

Nieuwe Vide
❑ Mark the Spark – Harun Morrison [tot
15/05]
Heerlen
SCHUNCK

❑ The End of Sitting – Rietveld

Galerie Ramakers

Architecture-Art-Affordances (RAAAF)
[tot 31/12/2022] ❑ If then is now –
muurschildering – Vera Gulikers [tot
31/12/2022] ❑ Trespassing Dreams –
Zhu en Nobel [tot 03/07/2022] ❑ Grace
House Mural – Keith Haring [tot 25/09]

en foto’s – OSSIP [tot 03/04]

Helmond

Joncquil [10/04 tot 15/05]
KM21

❑ Oscar Murillo [tot 17/04/2022]
❑ Tala Madani [14/05 tot 21/08]
Kunstmuseum Den Haag

❑ Morten Løbner Espersen [tot
15/05/2022] ❑ Grote Denen.

Meesterwerken van porselein,
Kopenhagen 1890 – 1930 [tot
15/05/2022] ❑ Winnaar Erasmusprijs
2021 – Grayson Perry [tot 15/05/2022]

13/4 -18/4: KunstRAI Amsterdam met Andrea Radai, Maaike Kramer, Marena
Seeling, Lenneke van der Goot en Coen Vernooij
Oranjestraat 74, Velp, NL
+31 6 1259 4329
Tijdens expositie: do-zo: 15 -17
(en op afspraak)
www.gallery-o-68.com

Middelburg
Vleeshal Middelburg
❑ Worm in a Water Glass – Vivian Suter
[tot 24/04]
Oost-Souburg

Kröller-Müller Museum

❑ Accumulation of things – Anne Geene
[tot 06/06/2022] ❑ Constructies in het

landschap 1967-1968 – Jan Dibbets [tot
18/04/2022] ❑ Reise in den Sternen –
Panamarenko [tot 24/04/2022]
❑ Seizoenen – Steven Aalders [tot
26/06/2022] ❑ Running in circles –
Jeroen Jongeleen [tot 30/10]

Ars Aemula Naturae
❑ LEIDEN, DE STAD tentoonstelling
van Marijke Verhoef [26/03 tot 10/04]
❑ ARS Talentenklas [16/04 tot 20/04]
❑ Laurens Vermaesen [23/04 tot 08/05]
Maastricht
Bonnefantenmuseum
❑ The Studio #5: Antoine Berghs [tot
27/03/2022] ❑ Deep See Blue
Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond Te
Fondre – Laure Prouvost [tot 15/05/2022]
❑ Beating Around the Bush #7: Vals Plat

zestig [tot 28/08]
Zundert

Vincent Van Goghhuis

❑ Rainer Fetting ziet Van Gogh [tot
03/07]

Zwitserland
Aarau

❑ Zijn naam was Austerlitz / Austerlitz

was his name – Béatrice Balcou, Pierre
Bismuth, Tris Vonna-Michell, Marcel van
Eeden, Aurélien Froment… [tot 04/04]
Garage Rotterdam

Basel

A Tale of a Tub

❑ Dearest Y – Esther Kokmeijer, Kristina

Huidenclub
❑ Soundtrack for a Troubled Time –
Mathieu Kleyebe Abonnenc, Katinka
Bock, Charbel-joseph H. Boutros &
Stéphanie Saadé, Edith Dekyndt, Angela
Detanico & Rafael Lain, Roni Horn, Cally
Spooner [tot 17/04]
Joey Ramone

❑ Belonging – Cloudy Babies (Eva

Rybářová & Marie Tučková) [26/03 tot
07/05]
Kunsthal Rotterdam

❑ Calder Now [tot 29/05/2022]
❑ Princes of the Streets – Clarisse Hahn
[tot 15/05] ❑ LIKE ME NOW, EGO
DEATH – Marlou Fernanda [tot 26/06]

❑ Off the record – Erkan Özgen [02/04
tot 28/08]

Kunstinstituut Melly

❑ CLIP – Collective Learning in

Practice. If the body is a home, who is
our neighborhood? A live exhibition by
Kunstinstituut Melly [08/04 tot 23/04]
❑ De wond in zijn verstrikkingen – Ane
Graff [06/05 tot 21/08] ❑ Ayesha
Hameed, een solotentoonstelling [06/05
tot 21/08] ❑ Een neerwaartse spiraal is
een gespannen veer – Nokukhanya Langa
[06/05 tot 21/08]
Nederlands Fotomuseum
❑ De Collectie belicht door … artificiële
intelligentie [tot 25/04/2022]
❑ In de hoofdrol – Chas Gerretsen [tot
22/04/2022] ❑ Renaissance – Angèle
Etoundi Essamba [tot 20/04] ❑ Het
Oordeel / Buiten redelijke twijfel? – Jan
Banning & Christina Boyer [tot 19/06]
TENT

❑ To Be Like Water – Katarina Zdjelar,

Museum De Domijnen
❑ Ieder-Een: Het Portret Voorbij – Rineke
Dijkstra, Roy Villevoye, Alfredo Jaar, Ed
Templeton, Aernout Mik… [tot 08/05]

Leiden

Museum Catharijneconvent

❑ Van God los? De onstuimige jaren

Aargauer Kunsthaus
❑ Heads, Kisses, Battles. Nicole
Eisenman and the Moderns [tot 24/04]
❑ Manor Art Award 2022 – Dominic
Michel [tot 24/04] ❑ Before – Inside
– After. The collection in transition
[14/05 tot 07/08]

Rotterdam

Fries Museum

paradigmatic ceramic – Yoon Seok-hyeon
[tot 30/10/2022] ❑ EKWC@Princessehof
– Meekyoung Shin [tot 31/07/2022]

noodzaak van kunst en tuinieren [tot
01/05/2022] ❑ Annex: Persijn Broersen
& Margit Lukács [tot 01/05/2022]
❑ Jaya Pelupessy [tot 10/04/2022]

Museum de Fundatie – Paleis aan de
Blijmarkt
❑ Let’s get political – Joyce Overheul
[tot 03/04/2022] ❑ Reproductie
verplicht – Rob Scholte [tot 26/06/2022]

Sittard

❑ Korea. Poort naar een rijk verleden
[tot 21/08/2022] ❑ Ott / Another

Centraal Museum

❑ De botanische revolutie. Over de

Otterlo

Leeuwarden

Maris tot Monet [tot 17/07]
❑ toen kwamen de wolven – Mai van
Oers [02/04 tot 17/07] ❑ Petrit Halilaj
[16/04/2022 tot 05/03/2023]

BAK, basis voor actuele kunst
❑ No Linear Fucking Time. Een
tentoonstelling met bijeenkomsten, een
online publicatie en een symposium [tot
22/05/2022]

Zwolle

Evelyn Taocheng Wang, Robert Gabris,
Ellen Gallagher… [tot 22/05/2022]
❑ Aberrant Readings. Een samenwerking
tussen TENT, KABK en WdKA [tot 03/04]

❑ Hindeloopen [tot 31/12/2027]
❑ hindeloopen: Éric Van Hove [tot
31/12/2027] ❑ à la campagne – van

Utrecht

Galerie Bacqueville – Netherlands

❑ Retour – Norman Dilworth [tot 24/04]

Kunsthal Helmond
❑ Antropoceen. Het tijdperk van de
mens – Edward Burtynsky, Jennifer
Baichwal en Nicolas de Pencier [10/04
tot 11/09]

Keramiekmuseum Princessehof

6/3 - 3/4: ‘I Wandered Lonely as a Cloud’, 5 kunstenaars in de galerie,
Frans Beerens, Ank van Engelen, Huib Fens, Jessica Knoot, Anne-Marie van
den Thillart, Opening zondag 6 maart van 15.00 - 17.00 uur

Marres – Huis voor Hedendaagse Cultuur
❑ Images from the Unconscious – the art
collection of Centro Psiquiátrico Nacional
(Rio de Janeiro) – Adelina Gomes, Carlos
Pertuis, Fernando Diniz… [tot 06/06]

Het Nieuwe Instituut
❑ Tijdelijk Huis van Thuis [tot
15/05/2022] ❑ Het Ontwerp van het
Sociale [tot 07/07/2024] ❑ De
architectuur van een wondere wereld [tot
27/03/2022] ❑ MVRDVHNI: The Living
Archive of a Studio [tot 04/09/2022]
❑ The Rural School of Economics –
Myvillages [tot 27/03] ❑ De toekomst
door kunstmatige ogen. 20 jaar VPRO
Tegenlicht [tot 26/06] ❑ The (Rotterdam)
Root – Sandro Setola [tot 29/05]
❑ Get Real! Huisvesting, onroerend goed
en nieuwe vormen van samenleven onder
veranderende politieke omstandigheden
[tot 24/04] ❑ Notes on Downtown –
Désirée van Hoek [01/04 tot 29/05]
❑ Op zoek naar het pluriversum – Sophie
Krier en Erik Wong [23/04 tot 07/08]
❑ We_are_vessels – wat kan 3D-printen
betekenen voor keramisch ontwerp?
[01/05 tot 31/05]

Van Abbemuseum

❑ Dwarsverbinding – Marcel van den Berg

1646 – Experimental Art Space
❑ Kafka for Kids and The Dust Channel
– Roee Rosen [tot 27/03]
❑ Janek Simon [08/04 tot 15/05]

Bennett, Maarten Vanden Eyde, Stefan
Gross, Esther Kokmeijer, Hans Vijgen,
Richard Vijgen [tot 22/05]

Triantafyllidis & Kostis Stafylakis, Paul
Virilio , Dennis de Bel… [26/03 tot 14/08]

Eindhoven

Den Haag

38CC

❑ Welcome to Amchitka – Justin

Bureau Europa – Platform for Architecture

❑ Prepper Paradise – Ted Noten, Theo

Kramer [tot 12/06]

woodpecker message – Katerina
Konarovska [tot 17/04]

Delft

– Vormen van schilderkunst in en rond de
collectie van het Bonnefanten [tot
08/03/2023] ❑ The Derailment of the
Usual – Paul Devens, Lis Rhodes en
Heba Y. Amin [tot 28/08]

Benjocki, Ghinwa Yassine, Emmelime de
Mooij… [tot 17/04]

Groninger Museum
❑ De Collectie [tot 31/12/2022]
❑ Collectie: Memphis Design [tot
31/12/2022] ❑ Pronkjewails. Design uit
heden en verleden – Samenstelling: John
Veldkamp [tot 30/08/2022] ❑ Grand
Stairwell Installation – Dale Chihuly [tot
31/12/2022] ❑ JR: Chronicles [tot
12/06/2022] ❑ Graffiti in New York [tot
12/06/2022] ❑ In het Ploegpaviljoen [tot
31/12] ❑ Bitterzoet Erfgoed – Zwart in
Groningen [tot 11/09] ❑ Megalith
– Marit Westerhuis [09/04 tot 30/10]

Art Gallery O-68

8/5 - 5/6: Liminal Zones, expositie in O-68
Maureen Bachaus en Natascha Waeyen

Stroom Den Haag
❑ Positions: Time-Based – Eliane Esther
Bots, Hannah Dawn Henderson, Karel van
Laere, Tineke van Veen & Barbara
Prezeljac, Annemarie Wadlow [tot 03/04]
❑ Yvonne Dröge Wendel [14/05 tot 10/07]

Gorssel

Machinery of Me
❑ Out of Context series – Sander Breure
en Witte van Hulzen [tot 30/04]

❑ Ten – four. Sculpturen, schilderijen –

28/4 - 1/5: The Solo-Project Brussel
met Andrea Radai en Maaike Kramer

Video werken uit de collectie van Frits
Bergsma – Josefin Arnell, Martha
Colburn, Astrit Ismaili, Laura Jatkowski,
Lucas Michael, Julika Rudelius, Nora
Turato… [24/04 tot 03/07]

Arnhem

W139
❑ Sadik Kwaish Alfraji [14/05 tot 03/07]

Huis Marseille
❑ Le Village – Luc Delahaye [tot
08/05/2022] ❑ Ao – Charlotte Dumas
[tot 15/05/2022]

Nieuw Dakota
❑ PREPSHOP/WEBSHOP – Arthur
Stokvis and Wouter Klein Velderman [tot
10/04]

Parts Project

❑ Verzamelen Verzameling – De Doos.

Zone2source
❑ Clear Cut – Wouter Osterholt [tot
03/04] ❑ Perfect Nature: Amstelpark
Test Site – Uriel Urlow, Neal White, Tina
O’Connell [22/04 tot 19/06]

en Odilon Redon [25/03 tot 03/07]

❑ Een keuze uit het oeuvre. Assemblages

Museum Het Rembrandthuis
❑ RAUW – Melanie Bonajo, Natasja
Kensmil, Rineke Dijkstra, Alex Farrar,
Verena Blok… [tot 22/05]

Nest

❑ How Rest the Brave – Helen

en Erwin Thomasse [tot 03/04/2022]
❑ Dwarsverbanden. Nieuwe collectiepresentatie [tot 01/07/2024] ❑ Cuckquean
– Eimear Walshe [tot 27/03/2022]
❑ Installatie op Eindhoven Airport:
Working Through Conditions / Conditioning.
Feel the Vibe II [tot 01/04/2022]
❑ A Lasting Truth Is Change – Wisseltentoonstelling met collectiestukken
[02/04 tot 24/07] ❑ Omsluiten – Silvia
Martes [09/04 tot 09/10]
❑ Radically Mine 2022 [14/04 tot 06/06]

❑ Maurice Denis: Amour [tot 15/05]
❑ Van Gogh en de olijfgaarden [tot
12/06] ❑ Zielsverwanten Andries Bonger

❑ Unyezi – WonderBuhle [26/03 tot
01/05]

Boris Lurie & Wolf Vostell [tot 29/05]
❑ Alphonse Mucha [tot 03/07]
❑ Strandbeesten, de nieuwe generatie
– Theo Jansen [tot 03/07] ❑ Rondom
Mondriaan [02/04 tot 25/09]

Tilburg
De Pont – Museum voor hedendaagse
kunst
❑ Erik van Lieshout / René Daniëls [tot
01/05/2022] ❑ Practicing. Een film van
Jeanne van der Horst in samenwerking
met Rita McBride, Alexandra Waierstall
en Fontys Dance Academy [tot 28/08]
❑ Nieuwe aanwinsten – Laure Prouvost,
Ragnar Kjartansson, Rivane
Neuenschwander & Cao Guimarães, Job
Koelewijn en Hamza Halloubi [tot 28/08]
❑ A Black Hole is Everything a Star
Longs to Be – Kara Walker [tot 24/07]
❑ At birth you are a promise but at the
same time also the greatest possible risk
– Renée van Trier [07/05 tot 11/09]
Stichting SEA Foundation
❑ Chantal Rens [09/04 tot 24/04]
Uden
Museum Krona

❑ Constant. Religie, protest en idealisme
[tot 22/05]

Fondation Beyeler

❑ Georgia O’Keeffe (1887–1986) [tot
22/05] ❑ Passages – Landscape, Figure
and Abstraction [tot 14/08]
Kunsthalle Basel

❑ Back wall project: The Future Doesn’t
Need Us – Yoan Mudry [tot 07/08/2022]

❑ Environmental Hangover – Pedro Wirz
[tot 01/05] ❑ In Lieu of What Is – Alia
Farid [tot 22/05]

Kunstmuseum Basel

❑ Making the World. Spiritual Worlds
[tot 24/04/2022] ❑ Grooves and Edges
– Hermann Scherer [tot 18/04] ❑ The
Violence of Handwriting Across a Page
– Louise Bourgeois x Jenny Holzer [tot
15/05]
Bern
Kunsthalle Bern
❑ Jean-Frédéric Schnyder [tot 15/05]
Kunstmuseum Bern

❑ Works from the Collection. From the
Late Medieval Period to Ferdinand
Hodler, from Pablo Picasso to Meret
Oppenheim [tot 01/08/2022]
❑ Jean-Frédéric Schnyder [tot 25/05]
❑ Metamorphoses – Heidi Bucher
[08/04 tot 07/08]
Luzern
Kunsthalle Luzern

❑ Fumetto Comic Festival Luzern 2022:

Superpower – Mia Oberländer [02/04 tot
10/04] ❑ Passaggi – Andri Stadler
[24/04 tot 12/06]
Kunstmuseum Luzern

❑ Polly Apfelbaum, Josef Herzog [tot
19/06] ❑ Durch Raum und Zeit.

Künstlerische Universen aus der
Sammlung [tot 20/11] ❑ Delights of an
Undirected Mind – Nathalie Djurberg &
Hans Berg [02/04 tot 19/06]
St.Gallen
Kunstmuseum St. Gallen

❑ Gazes Out of Time. Perspectives on the
Collection I [tot 24/04/2022] ❑ Let’s
play it, Rolf ! – Birgit Werres [tot 07/08]

❑ St. Andreas Slominski [tot 28/08]
❑ Che bella voce – Manon de Boer
[26/03 tot 09/10] ❑ Perfect Love. On
Love and Passion [09/04/2022 tot
14/05/2023]
Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ Orlando – Based on a Novel by Virginia
Woolf [tot 29/05] ❑ I have seen a
million pictures of my face and still I
have no idea – Frida Orupabo [tot 29/05]
Kunstmuseum Winterthur

❑ Phantom der Malerei – Walter
Swennen [tot 24/04]
Zürich
Kunsthalle Zürich

❑ Kicking Dust – Igshaan Adams [tot
22/05] ❑ Trajal Harrell [tot 03/04]
Kunsthaus Zürich

❑ This room moves at the same speed as
the clouds – Yoko Ono [tot 29/05]

Migros Museum für Gegenwartskunst

❑ Aus den Fugen – Momente der

Störung. Sammlung Migros Museum für
Gegenwartskunst. Kapitel 1 [tot 01/05]

❑ Resonant Frequencies – Evan Ifekoya
[tot 01/05]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt
op 15 mei 2022. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 2022 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on May 15th, 2021.
Please send your information before
April 15th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Yeah You
Yea,

PIERRE BISMUTH
EVERYBODY IS AN ARTIST BUT
ONLY THE ARTIST KNOWS IT
ASAD RAZA COALESCENCE

25.03.2022 — 10.07.2022

—————————————————————————————————————————————
25.03.2022 — 10.07.2022

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

PAUL
ROBESON THE ARTIST AS REVOLUTIONARY
—————————————————————————————————————————————
ALPHABETUM
X THE SERVING LIBRARY
—————————————————————————————————————————————
TOT 04.03.2023

25.03.2022 — 26.06.2022

VRIJDAG 25 MAART: OPENING 4 EXPOSITIES & MUZIEKPROGRAMMA: RHODRI DAVIES / YEAH YOU / JÉRICHO

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

LOCATIE: VOORMALIGE AMERIKAANSE AMBASSADE VAN MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WOENSDAG T/M ZONDAG 12:00 — 18:00 H

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

West

WWW.WESTDENHAAG.NL

