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Is it mine if  she finishes it?
Notities bij een stuk van Rosas

CAMIEL VAN WINKEL

Ik zag Dark Red – Beyeler/RPS van Rosas in 
Brussel op 30 april. De volgende dag ging ik 
terug, vanuit een onduidelijk verlangen om 
het stuk nog eens te zien, en vijf  dagen later 
ging ik opnieuw. In totaal zag ik deze voor-
stelling, deze dansperformance, vier keer. Ik 
wilde begrijpen wat ik gezien had en waar-
om ik het goed vond. Het was nogal onwaar-
schijnlijk. Als je de belangrijkste culturele 
referenten uit het werk opsomt, ontstaat 
er een vreemd rijtje mannennamen: Hans 
Arp, Dave Brubeck, Bob Dylan, Auguste 
Rodin. Ik vermoed dat het ongerijm-
de van deze combinatie niet vooropgezet 
was, maar toch zou je kunnen denken dat 
iemand zichzelf  de opdracht had gegeven 
om een onwaarschijnlijke mix van ingre-
diënten tot een ding te kneden met samen-
hang en substantie. Om dat te bereiken 
moest het culturele materiaal wel worden 
gemanipuleerd. De opname van ‘Take Five’, 
het jazznummer van het Brubeck Ensemble, 
werd sterk vertraagd en ingebed in een uur 
stilte; de tekst van ‘If  I Had a Hammer’, een 
protestsong van Pete Seeger en Lee Hays uit 
1949, werd onhoorbaar zacht gezongen 
(niet direct duidelijk door wie); en de sculp-
turen van Rodin en Arp waar het allemaal 
om draaide, waren afwezig. Met krijt had 

iemand titels van hun werk op de muur van 
de ruimte geschreven. 
 Die ruimte is een soort gymzaal met hoge 
ramen, zonder podium of  tribune. Als het 
publiek binnenkomt zijn de dansers net 
begonnen. Er worden door hen op enkele 
plekken losse bankjes neergezet en er staan 
krukjes klaar; je kunt kiezen of  je wilt zitten 
of  ergens gaan staan. De dansers bewegen 
aanvankelijk apart van elkaar en in stilte, 
in een eigen tempo; ze doen hun ‘oefenin-
gen’ op een plek die ze zelf  willekeurig lij-
ken te bepalen, soms vlak bij waar enke-
le bezoekers zijn gaan zitten. De een na de 
ander bereikt een stilstand, een bevroren 
pose, waarna de groep op een afgesproken 
signaal opnieuw begint. De cyclus herhaalt 
zich twee keer, totdat na vijftien minuten de 
muziek invalt – de vertraagde opname van 
‘Take Five’. Dansers zetten de bankjes opzij 
om ruimte te maken en vragen zo nodig aan 
bezoekers om even op te staan. De choreo-
grafie (waarin je al bepaalde poses begint 
te herkennen) wordt vanaf  nu door de hele 
groep gelijktijdig uitgevoerd, zolang de 
muziek duurt. Er gaat een wonderlijke rust, 
een kalmte uit van de synchroon bewe-
gende armen, benen, hoofden en rompen. 
Het jazznummer bestaat voor meer dan de 
helft uit een slepende, minimale drumsolo, 
waarbij bas en piano als in een luie tran-
ce het onderliggende thema in vijfkwarts-

maat blijven herhalen, terwijl de saxofonist, 
zoals de titel van het stuk belooft, pauze 
neemt. Als een sensuele handbeweging 
komt de geblazen melodie na de drumsolo 
kort terug in het geluidsbeeld, en dan is het 
voorbij. Na twaalf  minuten muziek valt de 
stilte weer langdurig in. Het derde en lang-
ste deel van de choreografie volgt nu, los 
opgebouwd uit dezelfde of  vergelijkbare 
elementen, maar dan uitgevoerd door één 
of  twee dansers, soms met een derde erbij. 
Nu is de sfeer anders, aardser en intenser, 
met meer liggende poses en bewegingen op 
de vloer, meer contrast en dynamiek, met 
getordeerde houdingen die lang worden 
volgehouden. Na de ‘warming-up’ van het 
begin omvat deze fase een intensivering van 
het dansmateriaal die je pas na een tijdje 
opmerkt, maar die nog steeds geen verhaal-
lijn in het stuk brengt. De stilte werkt niet 
bedrukkend, maar zorgt eerder voor open-
heid en emotionele onbepaaldheid.
 Ook lang na het begin komen nieuwe 
bezoekers binnen. De ‘voorstelling’ kent 
weliswaar een begin en een eind, maar 
wordt op speeldagen doorlopend herhaald. 
Het ticket dat je hebt gekocht bepaalt in 
welke fase van het stuk je binnenkomt.

Wanneer vind ik iets goed? Waarom vind ik 
iets goed? Soms weet je zeker dat iets goed 
is, maar moet je daar nadien nog de juiste 

argumenten bij verzinnen. Dat blijken dan 
vaak negatieve argumenten te zijn, zoals 
ook in dit geval. Ik vind dit goed omdat het 
iets niet is: omdat het niet virtuoos is, omdat 
het niet pompeus is, omdat het niet behaag-
ziek is, omdat het niet overgeproduceerd 
is, omdat het niets wil beweren, omdat het 
niets wil bewijzen, omdat het niet koket-
teert, omdat het geen verhaal vertelt, omdat 
het niet in een format past, omdat het niet 
wanstaltig is, niet overmatig aangezet is, 
niet gemaniëreerd is, niet correct is, niet ste-
riel, niet veilig, niet klef, niet ‘leuk’. 
 Maar zelfs bij elkaar opgeteld lijken deze 
argumenten onvoldoende om de kern te 
raken. Kritiek is negatie, dus positieve kri-
tiek is de negatie van de negatie. Het blijkt 
vaak moeilijker en confronterender om op 
te schrijven waarom je iets goed vindt dan 
waarom je iets slecht vindt. Door een werk 
af  te breken plaats je je er onmiskenbaar 
boven, in een comfortabele en licht supe-
rieure positie, in plaats van er middenin – 
daar waar de twijfels, de gedachten en de 
schaamte over je eigen respons ontstaan 
die door het uiteindelijk geformuleerde 
kritische oordeel worden weggedrukt. Het 
werk loven door middel van een serie ont-
kenningen is evengoed een reflex waarmee 
de kritiek zich boven het werk verheft en 
pretendeert het gehele veld te kunnen over-
zien.
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 Anne Teresa De Keersmaeker maakte dit 
stuk met Rosas oorspronkelijk op uitnodi-
ging van Fondation Beyeler in Bazel als een 
in-situperformance in de zalen van de ten-
toonstelling Rodin/Arp. De vraag was om 
een choreografie te ontwikkelen op basis 
van de sculpturale beeldtaal van deze twee 
sleutelfiguren van de moderne beeldhouw-
kunst, die door Beyeler in een grote duo-
tentoonstelling waren samengebracht. Het 
stuk werd daar uitgevoerd gedurende enke-
le weken in januari en februari 2021. Ruim 
een jaar later gereconstrueerd en herop-
gevoerd in de eigen ruimte van Rosas in 
Brussel is de versie die ik zie een voorstelling 
met een wat vreemde status: schijnbaar een 
sympathieke toegift voor het thuispubliek, 
een geste aan geïnteresseerden zoals ik, die 
de oerversie in Bazel niet hebben kunnen 
zien, temeer doordat de pandemie het reizen 
onmogelijk maakte. Maar als ik de videodo-
cumentatie van die oerversie bekijk op de 
website van Beyeler, ga ik iets anders den-
ken. Juist de afwezigheid, het verdwijnen van 
de sculpturen van Arp en Rodin vormt de 
crux van dit project. De mimetische verdub-
beling van de pose van Rodins Penseur door 
een danser in een museumzaal op enkele 
meters afstand van dat beeld is op een ver-
velende manier demonstratief; het heeft iets 
van kinderen die grote mensen na-apen. 
Naar mijn gevoel heeft De Keersmaeker de 
periode in Bazel in werkelijkheid gebruikt 
om de beelden van Arp en Rodin te bestude-
ren en hun vormen door de dansers te laten 
inprenten, zowel fysiek als mentaal, indi-
vidueel en als groep. In die eerste fase is de 
choreografie voltooid, en nu, een jaar later 
in Brussel, op grote afstand van het museale 
domein, zien we geen afgeleide versie maar 
het echte, eigenlijke werk. 
 In deze constellatie draait de performan-
ce niet meer om de visuele verdubbeling 
tussen de statische kunstobjecten van mar-
mer en brons en de soepel bewegende licha-
men van de dansers, maar juist om de leeg-
te die de beelden hebben achtergelaten. De 
dansers trachten die leegte niet op te vul-
len, maar eerder aan te duiden of  te omcir-
kelen vanuit de belichaamde herinnering. 
Die herinnering is na een periode van lock-
downs en gedwongen uitstel onvermijdelijk 
gaan vervagen, even ongrijpbaar geworden 
als de afwezige sculpturen zelf, en nu zijn 
er slechts deze levende mensenlichamen 
over: tien of  twaalf  individuele exempla-
ren van dezelfde zoogdiersoort waaruit de 
twee beeldhouwers – pijprokende mannen 
uit een vervlogen era – destijds hun leven-
de modellen hebben gerekruteerd. De in het 
Zwitserse museum bijeengebrachte sculp-
turen zijn intussen naar hun thuishavens 
teruggesleept, waar ze over vijftig of  hon-
derd jaar nog steeds op zaal zullen staan, 
terwijl de dansers – zij die hier de feitelijke 
herinneringsarbeid verrichten – met hun 
kwetsbare en onvermijdelijk verouderende 
lichamen binnen vijftien of  twintig jaar van 
de bühne zullen moeten verdwijnen.
 Zo appelleert dit werk aan een verlangen – 
het verlangen om het wezen van iets waar-
mee je een tijd samen bent geweest, maar 
waarvan je niet goed meer weet hoe het oogt, 
voelt, klinkt of  ruikt, terug te halen. Het is 
een verlangen zonder duidelijk subject, zon-
der eigenaar: het is enerzijds het verlangen 
van de dansers om de afwezige beelden terug 
te halen, en anderzijds mijn verlangen om de 
performance die ik gisteren al eens zag, en 
die me is ontglipt, opnieuw te zien. Dit ver-
algemeende verlangen wordt omcirkeld en 
bezworen tot het bijna tastbaar in de ruimte 
tussen de performers en het publiek aanwe-
zig is. Het beweegt zich naar je toe en van je 
af. Het voegt zich in de ongereguleerde tus-
senruimtes van mensen en objecten: de dan-
sers, de bezoekers, de verplaatsbare bankjes. 
Het is een diffuse mix van een verlangen 
vermengd met de mogelijkheden van zijn 
bevrediging; het staat, ligt en kruipt door 
dimensies van een ruimte waarin je ook zelf  
opgenomen bent. Het bevindt zich daar vlak 
voor je, aan je voeten, waar je het praktisch 
kunt aanraken – de naakte rug van een man 
of  een vrouw.
 Ik word geconfronteerd met mijn eigen 
verlangen om te kijken – van dichtbij te kij-
ken. Het zoeken naar een optimale positie 
in de ruimte om de performance te ervaren 
wordt bemoeilijkt door de vrije opstelling, 
die gedurende het stuk nog enkele malen 
verandert. Terwijl je rondloopt en besluit 
om ergens te gaan zitten of  te blijven staan, 
ben je zelf  ook zichtbaar – voor de rest van 
het publiek, maar ook voor de dansers die, 

wanneer ze niet bezig zijn, tussen de toe-
schouwers gaan zitten. Je betreedt het veld 
van de performance en daarmee ook het 
blikveld van de ander.
 De dansers zijn summier en informeel 
gekleed in een broek en een shirt, de man-
nen soms met bloot bovenlijf. De vrouwen 
dragen een top van dunne stof  die de rug 
geheel bloot laat en vaak van opzij ook hun 
borsten laat zien. Ze zijn blootvoets, behalve 
De Keersmaeker op haar pumps, die aan de 
kant zit, gekleed in een zwart pak. Zij verlaat 
soms hoorbaar de ruimte om na een tijdje 
weer terug te komen, en gaat in het laatste 
deel van de voorstelling onverwacht met de 
dansers meedoen.

Rodin en Arp staan, kunsthistorisch gezien, 
voor de moderniteit die de klassieke beeld-
houwkunst in haar greep krijgt, deformeert 
en aan stukken slaat. De brute en onmense-
lijke logica van mechanisatie en industrië-
le reproductie kreeg bij hen een allerlaatste 
artistieke verwerking voordat de ambach-
telijke basis van het ‘beeldhouwen’ in het 
vuur van de vernieuwing voorgoed verpul-
verd werd. Wanneer je een sculptuur verti-
caal doormidden kunt zagen om vervolgens 
één helft als een compleet nieuw werk te 
presenteren, zoals Arp deed, is er definitief  
een grens overschreden. 
 Parallel hieraan ontwikkelde zich in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw de 
beeldtaal van de moderne dans. Het nega-
tieve sculpturale vocabulaire van fragmen-
tatie en vervorming – op de spits gedreven 
door Rodins assemblages van losse lede-
maten, samengesteld uit fragmenten en 
kopieën van ouder werk – zette zich voort 
in choreografieën met spastisch of  mecha-
nisch bewegende lichamen die vallen zon-
der te breken (Le Sacre du Printemps, Ballet 
Mécanique…). Het ‘onmenselijke’ was niet 
langer een negatieve conditie of  morele 
categorie, maar een plasticiteit, een beel-
dende impuls die nu eens van binnen, dan 
weer van buiten het lichaam komt.
 Dit historische discours kun je laten voor 
wat het is, de voorstelling van Rosas beroept 
zich er niet expliciet op. Toch zit er wel iets 
van die onmenselijkheid in het dansma-
teriaal – in de manier waarop de perfor-
mers bijvoorbeeld geen paren vormen maar 
half  autonoom, half  autistisch elk langs 
hun eigen X- en Y-as blijven bewegen, zon-
der fysiek contact met elkaar. Het buiten-
issige idee om een choreografie te baseren 
op figuratieve en abstracte beeldhouwwer-
ken van Arp en Rodin pakt wonderlijk goed 
uit. Poses van verschillende beelden – zoals 
Rodins L’Âge d’airain en Le Penseur – zijn in 
de dans aan elkaar gehecht tot een vloei-
ende en vanzelfsprekende figuur. De sculp-
turale beeldtaal lost op in sequenties van 
bewegingen die steeds opnieuw worden uit-
gevoerd, door wisselende dansers. De soms 

zeer theatrale en geaffecteerde houdingen 
die Rodin aan zijn menselijke gestalten gaf, 
zijn van hun historische materialiteit ont-
daan om tot ons te komen als iets dat con-
creet en direct aanvoelt. Geen moment denk 
ik aan brons, marmer of  steen, maar toch 
hebben die dode materialen als een filter 
van onmenselijkheid gediend, als iets waar 
de bewegingen van het lichaam doorheen 
moesten alvorens tot dit punt in de tijd te 
komen waar ze weer nieuw zijn, en levend.

Wat stelt een choreograaf  zich eigenlijk 
voor bij een ontmoeting tussen dans en 
beeldhouwkunst? Hoe en waar zouden die 
kunstvormen elkaar kunnen tegenkomen? 
Vandaag resteert van de beeldhouwkunst 
slechts een vorm van assemblage die zich 
niet wezenlijk onderscheidt van andere 
praktijken binnen de hedendaagse kunst. 
Hier ligt ergens de kernproblematiek van 
Dark Red – Beyeler/RPS. Wat dit stuk, mis-
schien tegen beter weten in, ‘uitbeeldt’, 
is hoe de zelfstandige dramatische kunst-
vorm genaamd Dans zich met haar musea-
le ambities wendt tot de Beeldende Kunst, 
en hoe de Beeldende Kunst de Dans niets 
anders te bieden heeft dan een beeld van 
de leegte die resteert na haar eigen expan-
sie tot een generieke praktijk van assem-
bleren en installeren. De Beeldende Kunst 
is in de tweede helft van de twintigste eeuw 
veralgemeend tot een pure activiteit, een 
afgebakend handelingsveld, en komt daar-
in onverwacht de Dans tegen, de performa-
tieve kunstvorm die een voorsprong lijkt te 
hebben bij het invullen van deze activiteit, 
getraind als ze is in het doorkruisen van de 
lege ruimte en de dode tijd. De paradox is dat 
Dans in dit opzicht slechts een voorbeeld-
functie voor de Kunst kan vervullen wan-
neer ze het opgeeft om Dans te zijn. Ze zal 
de koppeling aan muziek moeten loslaten 
en vervangen door een koppeling aan beeld. 
Dit loslaten en herkoppelen is misschien het 
onderliggende drama van deze schijnbaar 
ondramatische Rosas-performance.
 De afstandelijke behandeling van de 
muziek, en dan vooral van ‘Take Five’, is 
in dit opzicht essentieel. Het nummer ken-
merkt zich door een ongewone maatsoort 
die geen enkele bekende dansvorm repre-
senteert of  ermee in lijn is. De vertraging 
tot meer dan het dubbele van de oorspron-
kelijke lengte maakt nog beter hoorbaar 
hoezeer deze compositie een deconstructie 
van een jazzsong is, georganiseerd rond een 
drumsolo die, vanaf  het moment dat het 
doorgaande ritme op het bekken wegvalt, 
het muzikale verband van binnenuit opeet 
en zelf  steeds meer gaten laat vallen. De 
vertraging van de muziek en de lange blok-
ken stilte ervoor en erna versterken elkaar. 
De vertraging trekt nog grotere gaten in het 
muzikale weefsel en creëert een besef  van 
vorm en contravorm, waardoor de stilte die 
invalt ná de laatste noot de herinnering aan 
wat je net hebt gehoord verbindt met de lege 
ruimte rond de afwezige sculpturen, en met 
de lichamen van de dansers die zich door die 
leegte bewegen.

Dark Red – Beyeler/RPS is een montagevoor-
stelling waarvan de sfeer en het karakter 
een aantal keer omslaan. De laatste scène 
wordt door een performer met een gitaar 
uitgevoerd, die ‘If  I Had A Hammer’ speelt 
en intussen langzaam en in verwrongen 
houdingen in zijn eentje door de ruim-

te manoeuvreert. De dansers aan de kant 
beginnen na enige tijd de tekst zacht mee te 
zingen.
 Maar het is de scène vlak daarvoor die 
cruciaal is. De Keersmaeker stapt in de rol 
van Grote Kunstenaar en begint met een 
zekere ironie te ‘performen’. Staand voor 
het publiek met een bundel papier in de 
hand declameert ze haar artistieke pro-
gramma – een memolijst van honderd 
genummerde vragen die Rodin en Arp zich-
zelf  zouden kunnen hebben gesteld, maar 
die in de loop van het werkproces in zeke-
re zin haar eigen vragen geworden zijn. De 
toon van de voordracht is eerder ponerend 
dan onderzoekend; haar stem is soms onge-
duldig. Ze heeft het over zichzelf  en toch ook 
niet.

 46. Is it mine if  he finished it?
 47.  Is it mine if  she finishes it?
 48.  Women. What is there more 
   important to think about?
 49.  Would that foot go well with that  

  hand?
 50.  Would that woman fit in his arms?
 51. Would this look better this way or  

  that way?

Ze identificeert zich met het beeld van het 
mannelijke genie, zonder daar werkelijk 
mee samen te vallen. Ze beweegt ernaartoe, 
draait eromheen, intussen vage, standbeeld-
achtige poses aannemend, soms even wan-
kelend en zoekend naar balans. Ze kruipt in 
de huid van de twee kunstenaars en duwt 
ze weer weg. Wanneer een blad voorgelezen 
is, rukt ze het los van het nietje en werpt het 
terzijde, met een getergdheid die misschien 
niet helemaal gespeeld is. Zelfs liggend op de 
vloer blijft ze de vragen voorlezen. 

 76.  Can I turn this woman of  stone  
  into a woman of  flesh?

 77.  Do you have any regrets?
 78.  Do you see my regrets?
 79.  What can be done with these  

  hands?
 80.  What can be done with these tiny  

  hands?
 81.  Which borders need to be crossed?
 82.  Who is my teacher?
 83.  Who is my competition?
 84.  Who are the artists I agree with?
 85.  Who are the artists I disagree with?

Al die tijd staat naast haar, als aangever of  
secondant, Cynthia Loemij, de laatste nog 
actieve danser uit de eerste generatie van 
Rosas; ze is slechts acht jaar jonger dan 
haar ‘baas’. Beiden bewegen tijdens de hon-
derd vragen min of  meer synchroon. Loemij 
moet een enkele keer een woord souffleren, 
maar ook dat lijkt zo afgesproken. Hier 
staan de kunstenaar en haar aangever – 
Punch en Judy, Ginger en Fred, Thelma en 
Louise, Don Giovanni en Leporello. 
 De Keersmaeker draagt in deze fase haar 
jasje achterstevoren over het naakte boven-
lichaam, wat iets clownesks aan haar voor-
komen geeft. Tien minuten eerder heeft ze, 
op de klanken van Dylans ‘The Times They 
Are A-Changing’, haar broek en schoenen 
al eens uitgetrokken en zich door een man-
nelijke danser hoog laten optillen, waarbij 
haar naakte benen, heupen en dijen volle-
dig zichtbaar werden. Zelfs na deze weinig 
flatteuze zelfontbloting vier keer te heb-
ben bijgewoond ben ik niet zeker over de 
erotische strekking ervan. Wat heb ik zelf  
gezien? Wat hebben anderen gezien?
 Met het uit- en aankleden en het voor-
lezen van de vragenlijst presenteert De 
Keersmaeker zich als de Kunstenaar die 
weet dat ze ons, haar hooggeëerde publiek, 
kan blijven doen geloven dat ze niets te ver-
bergen heeft, zolang ze maar doorgaat met 
spelen – zolang ze maar doorgaat met geven. 
Tussen de verdwenen sculpturen die nu 
elders in musea worden bewaard en de dan-
sers die, zodra ze niet jong meer zijn, ook 
zullen moeten verdwijnen, staat hier de 
gestalte van de Kunst – als een onvermijde-
lijk verouderende belichaming van het stre-
ven naar eeuwigheid.

Foto’s: Anne Van Aerschot

Dark Red – Beyeler/RPS, concept en choreo-
grafie Anne Teresa De Keersmaeker, was te 
zien van 23 april tot en met 8 mei in Rosas 
Performance Space, Van Volxemlaan 164, 
Brussel.
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MARGAUX VAN UYTVANCK

In december 1966 en september 1967 
neemt Marcel Broodthaers (1924-1976) 
deel aan twee happenings in Brussel. Ze 
vinden plaats op een kantelmoment in 
zijn oeuvre, wanneer de aandacht van de 
kunstenaar verschuift van het maken van 
popassemblages naar het toevoegen van 
taal en literatuur aan zijn plastisch werk.1 
Deze verschuiving wordt vaak geïllustreerd 
aan de hand van de film Le Corbeau et le 
Renard (1967), waarin woord en beeld – 
film, poëzie en typografie – worden samen-
gebracht en geconfronteerd. Broodthaers’ 
hernieuwde interesse voor taal (na zijn car-
rière als dichter) komt ook tot uiting in deze 
twee happenings, waarvan de eerste plaats-
vindt nog voor het filmen, van mei tot sep-
tember 1967, van Le Corbeau et le Renard.

Au pied de la lettre

Het eerste evenement is meteen ook het 
bekendste, dankzij een gedetailleerd arti-
kel van de Belgische dichter en cineast 
Pierre Bourgeois (1898-1976), broer van 
modernistisch architect Victor Bourgeois 
(1897-1962), in Le Journal des Poètes. De 
tekst, ‘Compte rendu non imaginaire d’un 
absent’, bevat een gedetailleerde beschrij-
ving van de happening met als titel Au pied 
de la lettre.2 De bijeenkomst vindt plaats 
op 8 december 1966 bij Broodthaers 
thuis, Boomkwekerijstraat (of  Rue de la 
Pépinière) 30, tussen de Naamsepoort en 
het Koninklijk Paleis, in het centrum van 
Brussel. Bourgeois beschrijft dit huis als 
een ‘laboratorium voor artistieke uitdagin-
gen’. Hoewel Broodthaers er op dat moment 
slechts een paar maanden woont, is er al 
een andere happening doorgegaan. De 
Belgische, maar in New York wonende kun-
stenaar en dichter Jean Toche (1932-2018, 
pseudoniem van Jean Xavier Van Imschoot) 
organiseerde in oktober of  november een 
hommage aan Al Hansen (1927-1995), 
een lid van Fluxus. Hansen was net als 
Toche geïnteresseerd in destruction art, en 
hij was een regelmatige bezoeker aan The 
Factory van Andy Warhol. (In 1970 werd 
hij grootvader van rockmuzikant Beck.) 
Deze happening was een zogenaamd ‘col-
lectief  betoog’ met als overkoepelend thema 
geweld, waarbij ook kunstwerken van 
Broodthaers te zien waren.3 Een andere, 
veel bekendere ‘artistieke uitdaging’ die een 
tijd later zou plaatsvinden in het huis in de 
Boomkwekerijstraat, is de opening van het 
Musée d’Art Moderne, Département des Aigles 
op 27 september 1968, in het kielzog van 
de bezetting van het Paleis voor Schone 
Kunsten in mei van hetzelfde jaar.
 Bourgeois schrijft dat er voor Au pied de 
la lettre geen officiële uitnodiging werd ver-

stuurd, maar dat de informatie mondeling 
gecommuniceerd werd. Dat het relaas van 
deze happening achteraf  in een maand-
blad voor poëzie wordt gepubliceerd, kan op 
het eerste gezicht verrassen. Maar het eve-
nement, hoe avant-gardistisch ook, han-
delt precies over poëzie en, in bredere zin, 
over taal. De titel van de happening is in dit 
opzicht veelzeggend: de uitdrukking ‘au pied 
de la lettre’ betekent ‘letterlijk’ of  ‘naar de let-
ter’.4 De verschillende acties trekken het nut 
van taal als communicatiemiddel in twijfel. 
Zoals Bourgeois schrijft: ‘Broodthaers wou, 
op het niveau van de taal, de moeilijkheden 
en onmogelijkheden van de poëtische com-
municatie confronteren.’
 Tijdens de happening vinden verschillen-
de acties plaats. Een van deze acties wordt 
bij het artikel geïllustreerd met een foto. Een 
jongeman in een zwart gewaad zit op een 
schouw, met een witte duif  op zijn schou-
der. Deze dichter ‘van het romantische 
type’, zo vertelt Bourgeois, schrijft af  en toe 
een woord. Hij is ‘de vijand in het gebouw’. 
Het is duidelijk dat hier een opvatting van 
poëzie wordt geëtaleerd (en geparodieerd), 
of  toch een zeker idee van hoe sommige 
dichters zichzelf  definiëren als iemand die 
verheven, buiten de wereld leeft.
 Bourgeois beschrijft daarnaast een 
handvol acties die verband houden met 
Broodthaers’ geliefde thema’s, en die con-
trasteren met dit ideaalbeeld van de geïso-
leerde literator. Een van deze thema’s is taal 
als gebrekkig communicatiemiddel. Een 
man probeert een schrijfmachine te hante-
ren, maar met de handen op de rug gebon-
den is dat niet vanzelfsprekend. Volgens 
Bourgeois begeeft hij zich daarmee tot 
‘in de kern van het probleem’. Het is een 
actie die doet denken aan La Pluie (projet 
pour un texte) uit 1969. In deze film tracht 
Broodthaers een gedicht neer te schrijven, 
maar de inkt van zijn pen wordt onmiddel-
lijk uitgewist door de gietende regen. Zowel 
in de actie in 1966 als in de film uit 1969 is 
het eindresultaat hetzelfde: het gedicht kan 
of  wil maar niet op papier verschijnen, en 
kan dus niet gedeeld worden met anderen. 
Later in de happening probeert een man op 
een andere manier zijn gedichten te delen, 
door ze, gehurkt, neer te schrijven op de 
vloer tussen de voeten van de aanwezigen.
Een ander thema op 8 december 1966 is 
de interesse van de deelnemers voor de 
Amerikaanse beatgeneration. In 1965 had 
de Franse kunstenaar Jean-Jacques Lebel 
(1936), een van de Europese pioniers van 
de happening als kunstvorm, een aantal 
recente Amerikaanse gedichten gebundeld 
en vertaald naar het Frans.5 Dankzij zijn 
vertaling kende de beatgeneration een grote 
weerklank in de Franstalige literaire wereld. 
Ook toenmalig dichter Walter Swennen 
(1946) heeft dat boek gelezen, en Jacques 
Charlier (1939) refereert aan de beatniks 
in een latere tekening van Broodthaers met 
als onderschrift: ‘Ik had de Ginsberg van de 
Naamsepoort kunnen worden.’6 Tijdens de 
happening in de Boomkwekerijstraat wor-
den een paar verzen voorgedragen uit het 
boek van de Afro-Amerikaanse dichter Bob 
Kaufman (1925-1986), Solitudes Crowded 
with Loneliness, dat in 1965 werd gepubli-
ceerd en in 1966 vertaald werd naar het 
Frans. De happening weerspiegelt dus de 
literaire actualiteit. Ook Belgische dichters 
eigenen zich in die periode de beatpoëzie toe. 
Umberto Beni (1942), die samen met zijn 
jongere zus (en tevens dichter) Anita Beni 
(1950-2019) deel uitmaakt van de vrien-
denkring rond Broodthaers en Swennen, 
draagt tijdens de happening een fragment 
uit een eigen gedicht voor.
 Het is frappant dat de deelnemers voorna-
melijk dichters zijn: poëzie lijkt dus aan zet. 
Dichter en auteur Eliane Boucquey (1932) 
wandelt rond met een wekker in haar hand. 
Ze herhaalt telkens dezelfde zin: ‘La marqui-
se sortit à 5 heures.’ In het Manifeste du sur-
réalisme suggereert André Breton dat Paul 
Valéry dit zinnetje ooit gebruikt zou hebben 
als voorbeeld van een banale, ouderwet-
se zin zoals die in vele romans voorkomt, 
en die Valéry zelf  nooit zou schrijven.7 
Broodthaers zelf  draagt dan weer een 
ander zinnetje voor: ‘L’omosexualité rend 

le linge plus propre que l’homme.’ Dit afo-
risme wordt in het verslag toegeschreven 
aan dichter en kunstcriticus Jean Dypréau 
(1917-1986), en naast het merk Omo komt 
nog een ander waspoeder aan bod, wanneer 
Broodthaers vraagt: ‘Faut-il encore écri-
re Persil? Les livres ne seront jamais assez 
blancs. Chers amis, nous les lirons ensem-
ble sur le pré face à ce soleil de cimetière 
que nous aimons. Oui. Encore écrire Persil.’ 
Tegelijkertijd worden een paar houten let-
ters met water gewassen en in stukken 
gezaagd. Er worden letterkoekjes uitgedeeld 
(die het publiek ‘letterlijk’ mag opeten) en 
Walter Swennen schrijft letters op een spie-
gel.8 In een kast schildert een Afrikaanse 
man letters op het witte kleed van een jonge 
vrouw. Een fragment uit dynastieke poëzie 
uit Rwanda wordt voorgedragen, af  en toe 
onderbroken door wat Bourgeois omschrijft 
als een ‘actualiteitszinnetje’: ‘Y a bon 
Banania.’ Dit is een referentie aan een ste-

reotiepe, racistische slogan van het Franse 
merk voor chocoladedrank Banania, dat de 
afbeelding van een West-Afrikaanse infan-
terist gebruikt als logo. Vanaf  1967 wordt 
dit logo vervangen door een abstractere 
tekening, die begin jaren tachtig zelf  ook 
verdwijnt.9 Het zinnetje staat in scherp con-
trast met het literaire, culturele en histori-
sche gehalte van het Rwandese gedicht dat 
wordt voorgedragen.
 Tijdens de happening in 1966 wordt er 
ook een hommage gebracht aan de surre-
alistische dichter Marcel Lecomte (1900-
1966), die een paar weken voor de happe-
ning onverwachts is gestorven. In de zomer 
van 1966, dus een paar maanden voor het 
overlijden van Lecomte, had Broodthaers in 
de installatie Le Salon noir in de Galerie Saint 
Laurent in Brussel diens dood geënsceneerd 
door profielfoto’s van hem tentoon te stel-
len in glazen bokalen, verzameld op dertien 
legplanken in een rechtopstaande doods-
kist. Lecomte was daarmee akkoord gegaan, 
maar had voor de zekerheid tarotkaarten 
geraadpleegd om na te gaan of  een der-
gelijke presentatie hem geen ongeluk zou 
brengen.10 Broodthaers introduceerde ook 
jonge dichters bij Lecomte, zoals Swennen, 
wiens werk door Lecomte als waardeloos 
werd beoordeeld, op twee verzen na. Het zijn 
precies deze verzen die Swennen tijdens de 
happening in de oren van de toeschouwers 
fluistert: ‘Notre âme en chantier n’a pas fini 
de reconnaître le visage du pillard et la pluie 
efface le nom des saints à mesure que j’écris 
le calendrier.’11 In deze regels heeft Swennen 
het dus ook over de regen die het geschrift 
van de dichter uitwist. In de happening volgt 
nog een ‘cocktail van eerbetoon en humor’, 
wanneer alle aanwezigen twee minuten 
lang de woorden ‘excellente précaution’ 
dreunend herhalen – een woordgroep die 
rechtstreeks uit Lecomtes poëziebundel Les 
Carnets et les instants (1964) komt.
 Een laatste thema is geld en handel. 
Tijdens Au pied de la lettre reciteren één 
vrouw en twee mannen gedichten terwijl 
ze zich achter een bankloket bevinden. Het 
publiek ziet echter de achterzijde van het 
loket en bevindt zich op die manier dus in 
de personeelsruimte van de bank. In 1964 
had Broodthaers een driedelig houten loket 
aangetroffen op de stoep voor een filiaal van 
de Banque de Bruxelles, met de opschrif-
ten, in drukletters: coupons, change en ordres 
de bourse. Gedeeltes van de voorzijde schil-
derde hij goud; op de achterzijde stonden 
de woorden poèmes en Persil, met de hand 
geschreven, net als een reeks geïsoleerde 
drukletters. Dit werk, getiteld La Banque, 
werd in 1965 tentoongesteld in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel op de ten-
toonstelling Pop Art, Nouveau Réalisme, etc. 
Over de rol van La Banque tijdens de happe-
ning in 1966 heeft Sophie Cras geschreven 
in haar boek L’économie à l’épreuve de l’art. 
Art et capitalisme dans les années 1960.

La Banque omkeren om de achterkant 
ervan te onthullen, dat is de mogelijk-
heid suggereren dat dit proces van com-
modificatie kan worden stopgezet, dat 
poëtische talen onreduceerbaar zijn, en 
dat dankzij hun confrontatie – hun tijde-
lijke gemeenschap – een echte menselijke 
relatie kan ontstaan, een vriendschap-
pelijk ‘handeltje’, dat zijn bestemming 
vindt in ‘een nabijgelegen café’.12

Jacques Charlier, Broothagraphie (fragment), 1974

Au pied de la lettre, 8 december 1966,  
foto Maria Gilissen

Marcel Broodthaers, Le Salon noir, 1966

Naar de letter
Twee happenings met Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers, La Banque, 1964-1968
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Te midden van alle voordrachten roept 
Broodthaers geregeld uit: ‘Parlez, poètes!’ De 
dichters spreken door elkaar, in verschillen-
de talen. De happening wordt afgerond met 
een ‘niet-afrekening’ terwijl iedereen prij-
zen in roebels, dollars, lira’s en franken uit-
schreeuwt. De dichters, de figuranten en het 
publiek verlaten het huis van de kunstenaar 
om dan hoogstwaarschijnlijk, zo schrijft 
Bourgeois, naar ‘een nabijgelegen café’ te 
gaan. ‘Het publiek stond nu helemaal alleen. 
Het gebrek aan communicatie triomfeerde.’

Hartje Brussel

Ongeveer negen maanden na Au pied de 
la lettre neemt Broodthaers deel aan een 
andere happening, dit keer in de straten 
van Brussel. Net zoals het evenement in 
de Boomkwekerijstraat gaat het ook hier 
om een ‘collectief  betoog’, ditmaal op ini-
tiatief  van de Gentse kunstenaar Roland 
Van den Berghe (1943). Begin 1967 woont 
Van den Berghe in Amsterdam, waar hij 
door een artikel in Het Laatste Nieuws op de 
hoogte wordt gebracht van een incident tij-
dens de uitreiking van de Prix de la Jeune 
Peinture Belge (de huidige Young Belgian 
Art Prize), die in februari 1967 toegekend 
wordt aan Emile Christiaens (1928-?), voor 
schilderwerken die een uitvergrote briefom-
slag tonen met postzegel. Tijdens de cere-
monie had een groep jonge schilders van 
de Gentse academie, onder wie Philippe 
Van Snick (1946-2019) en Pjeroo Roobjee 
(1945), luidruchtig geprotesteerd tegen de 
afwezigheid van Gentse kunstenaars in de 
selectie, en tegen de ‘kleingeestige motie-
ven’ van de jury die dat jaar, volgens een 
gerucht dat de ronde deed, Waalse kunste-
naars had bekroond omdat het jaar voor-
dien voornamelijk Vlaamse kunstenaars 
waren gelauwerd.13 Na het lezen van dit 
artikel komt Van den Berghe naar Brussel, 
waar hij Christiaens opzoekt om, in naam 
van de Gentse kunstenaars, zijn excuses 
aan te bieden voor dit incident. Christiaens 
introduceert Van den Berghe vervolgens bij 
zijn vriend Marcel Broodthaers.14 Die publi-
ceert in februari 1967 een artikel waarin hij 
de uitreiking van de prijs aan Christiaens 
verdedigt, door diens werk te situeren in de 
bredere context van de Mec’Art of  mechani-
cal art, waarin kunstenaars gebruikmaken 
van fotografische reproducties op doek – 
een techniek waarmee Broodthaers op dat 
moment ook experimenteert.15

 Na gesprekken met Broodthaers ontstaat 
bij Van den Berghe het idee om een aantal 
jonge Belgische kunstenaars wier werk hij 
apprecieert samen te brengen onder de noe-
mer Reportage. Tot deze groep behoren uit-
eindelijk, naast Van den Berghe, Christiaens 
en Broodthaers, ook Dees De Bruyne (1940-
1998), Etienne Bertozzi (1926-2019), 
Frans Van Roosmaelen (1943-2013), 
Panamarenko (1940-2019) en Jacques 
Charlier, die een eervolle vermelding had 
ontvangen op de Prix de la Jeune Peinture 
Belge. Hun eerste wapenfeit als groep is 
een happening op 1 september 1967, op 
verschillende openbare plekken in hartje 
Brussel. Het evenement dient als aankondi-
ging van de Modern British Theatre-avonden 
en de Poetic Show die een maand later in het 
Paleis voor Schone Kunsten worden gehou-
den. De Poetic Show wordt omschreven als 
‘een voorstelling door dichters die zich 
manifesteren in plaats van te schrijven. Een 
poëzie van het gebaar, van de improvisatie, 
een ongewone avant-garde’.16 Deze evene-
menten maken op hun beurt deel uit van 
de British Week in Brussels van 29 septem-
ber tot 7 oktober, een reeks diplomatieke 
en culturele evenementen die het Verenigd 
Koninkrijk een week lang in de kijker zet-
ten, ook om toetreding tot de Europese 
Economische Gemeenschap te bepleiten.17

 Op de dag van de happening versprei-
den de groepsleden zich over de hoofdstad, 
waar ze elk een paneel beschilderen. Op de 
Louizalaan schildert Christiaens een Union 
Jack in de Belgische kleuren, en aan De 
Munt creëert Van Roosmaelen een psyche-
delische poster. De Bruyne had zijn werk op 
de Vismarkt willen schilderen, maar zal het 
uiteindelijk een paar dagen later in het Paleis 
voor Schone Kunsten realiseren. Charlier 
neemt een paneel op het De Brouckèreplein 
voor zich, terwijl Van den Berghe in de 
Nieuwstraat aan de slag gaat.18 Bertozzi en 
Panamarenko nemen blijkbaar niet deel aan 
de happening. En Broodthaers? Volgens Van 
den Berghe had hij eerst aangekondigd niet 

deel te willen nemen.19 Uiteindelijk kiest hij 
ervoor om eerst in te grijpen in het werk van 
Charlier, en om vervolgens Van den Berghes 
actie te verstoren. Alles wordt op film vast-
gelegd door Broodthaers, zijn echtgenote 
Maria Gilissen (1938) en fotograaf  Philippe 
De Gobert (1946).
 Op het De Brouckèreplein toont Charlier 
Ambivalence, een werk waarop twee han-
den te zien zijn die zaklampen vasthou-
den, naar elkaar gericht. In de ruimte tus-
sen de twee lampen hangen Broodthaers en 
Charlier samen een grote rol wit papier op, 
waarop Broodthaers vervolgens de fabel Le 
Corbeau et le Renard van Jean de la Fontaine 
neerschrijft. In dit verhaaltje, dat ook al bij 
Aesopus en Phaedrus voorkomt, houdt een 
raaf  een stukje kaas in zijn snavel. Een vos, 
die ook wel zin heeft in die kaas, begint de 
raaf  te complimenteren, met zijn uiterlijk 
maar ook met zijn zangkwaliteiten. De raaf  
is zodanig geflatteerd dat hij het op een flui-
ten zet, waardoor de kaas op de grond valt 
en de vos ermee aan de haal gaat. Op een 
van de foto’s van De Gobert wordt Charlier 
ondervraagd door een politieman; op de 
achtergrond schrijft Broodthaers bedrijvig 
voort. Terwijl hij vanaf  een ladder de fabel 
op papier zet, schrijft Umberto Beni (ook 
aanwezig tijdens Au pied de la lettre) met krijt 
een tekst op de stoep die begint met ‘Le D 
est plus grand que le T’, een zin die uit een 
schoolse handleiding om te leren schrijven 
afkomstig lijkt te zijn.
 De fabel van La Fontaine ligt natuur-
lijk ook aan de basis van een ander project 
waar de kunstenaar op dat moment aan 
werkt. Van mei tot en met september 1967 
maakt Broodthaers opnames voor zijn film 
Le Corbeau et le Renard en bereidt hij een 
gelijknamige tentoonstelling voor.20 De 
film toont een aantal huiselijke voorwer-
pen (zoals melkflessen, bloemen, bokalen 
en laarzen) en foto’s (van zijn vrouw Maria 
Gilissen, hun dochter Marie-Puck (1962) 
en René Magritte (1898-1967)) die gefilmd 
worden voor een achtergrond waarop een 
tekst van Broodthaers afgebeeld staat. Het 

is een fragment uit deze tekst dat Umberto 
Beni met krijt neerschrijft onder de fabel 
van La Fontaine op het De Brouckèreplein. 
Broodthaers’ tekst is een interpretatie van de 
fabel van La Fontaine. In de film met als titel 
Le Corbeau et le Renard voegt Broodthaers, 
naast deze tekst en voorwerpen, een derde 
laag toe door de film te projecteren op een 
doek dat bedrukt is met dezelfde tekst als 
in de film. De voorwerpen, de foto’s en de 
tekst lopen door elkaar; de perceptie van 
de verschillende niveaus vervaagt. Zelf  zei 
hij er het volgende over: ‘Het is een poging 
om zowel de betekenis van de woorden als 
die van de beelden tot nul te reduceren. […] 
Mijn film is een rebus die je moet willen ont-
cijferen. Het is een leesoefening.’21 Of  zoals 
Jacques Rancière het samenvatte: ‘Wat 
eigen is aan woorden is precies de afwezig-
heid van de dingen waarover ze spreken.’22

 De deelname van Broodthaers en Charlier 
aan deze collectieve happening beperkt 
zich echter niet tot het De Brouckèreplein. 
Beide kunstenaars dagen ook even verder 
in de Nieuwstraat op, waar Van den Berghe 
een schilderij aanbrengt op de omheining 
rond de ruïnes van het grootwarenhuis 
Innovation, dat een paar maanden eerder, 
op 22 mei 1967, werd verwoest door een 
brand die het leven kostte aan 251 men-
sen. Van den Berghe voert er een schilde-
rij uit als een hommage aan Magritte, die 
twee weken eerder, op 15 augustus 1967, 
was overleden. Op het schilderij is een hooi-
mijt te zien waaruit een aantal brandslan-
gen verrijzen. Broodthaers en Charlier 
komen aan bij Van den Berghe en bedekken 
zijn schilderij met rollen behangpapier met 
een baksteenmotief, waarop Broodthaers 
prompt de fabel van La Fontaine (opnieuw) 
neerschrijft. De interventie is echter nog 
niet voorbij: Charlier en Broodthaers halen 
een rol kleefband tevoorschijn waarmee ze 
het hoofd van Van den Berghe inwikkelen, 
die zo monddood wordt gemaakt.23

 Na deze eerste happening komt de groep 
opnieuw samen voor een groepstentoon-
stelling in Belgische universiteitscentra, 

onder de titel Reportage. De eerste tentoon-
stelling vindt plaats van 11 tot 23 december 
1967 aan de Université Libre de Bruxelles, 
gevolgd door tentoonstellingen in Leuven en 
Gent en vermoedelijk ook in Antwerpen en 
Luik. Daarna wordt de groep ontbonden.24 
De eerste tekst in de catalogus van Reportage 
is van de hand van Broodthaers. Hij bena-
drukt het eclectische karakter van de groep, 
die kunstenaars uit ‘verschillende tenden-
sen’ samenbrengt, zonder enige ‘theoreti-
sche en moralistische verklaringen’. ‘Wat de 
deelnemers met elkaar verbindt is de behoef-
te aan kommunikatie [sic]. Een geldige 
reden zo er een is.’25 Op de tentoonstelling is 
werk van alle kunstenaars te zien, inclusief  
Panamarenko en Bertozzi. Sommige kunst-
werken worden geïllustreerd in de catalogus, 
zoals een Lettre Avion van Christiaens, uit 
dezelfde serie als de werken die hij had ten-
toongesteld op de Prix de la Jeune Peinture 
Belge. De catalogus bevat ook foto’s van de 
happening in de straten van Brussel.
 Een van Broodthaers’ tentoongestelde 
werken is Déjeuner imprimé (ca. 1967), een 
rek waarop een kopje en een melkkan te 
zien zijn, met de tekst ‘Le D est plus grand 
que le T’ als achtergrond of  behangpa-
pier. Broodthaers stelt dus werken tentoon 
die deel uitmaken van de ‘cluster’ rondom 
de film Le Corbeau et le Renard. Omgekeerd 
integreert hij elementen uit de happening. 
Zo duikt de foto van de politieagent (die een 
proces-verbaal uitschrijft aan Charlier) op 
tussen andere zwart-witfoto’s in de film Le 
Corbeau et le Renard, die Broodthaers afrondt 
net na de happening op 1 september 1967. 
De film bevat ook een foto van de kunste-
naar terwijl hij de fabel neerschrijft op het 
De Brouckèreplein. De foto werd zo uitge-
knipt dat de woorden in een spreekballon 
lijken te staan, alsof  Broodthaers de woor-
den zelf  uitspreekt. Foto’s van de happening 
worden ook getoond op de tentoonstel-
ling Le Corbeau et le Renard, die loopt in de 
Antwerpse Wide White Space Gallery van 7 
tot 24 maart 1968, op initiatief  van Anny 
De Decker (1937).26 Een van de werken op 

Happening Brussel, 1 september 1967, foto Philippe De Gobert
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die tentoonstelling is een reproductie op foto-
grafisch doek van een foto van Broodthaers, 
de rug naar de camera gekeerd, terwijl hij 
de fabel neerschrijft op het witte papier. Op 
een voetstuk voor het doek staat een schrijf-
machine met drie kleinere reproducties van 
de foto. Een negatieve afdruk van de hand-
geschreven tekst van Broodthaers (wit op 
zwart) omkadert een van de projectiescher-
men van de film. De foto van De Gobert, 
die Broodthaers toont terwijl hij aan het 
schrijven is, daagt een paar maanden later 
opnieuw op, in mei 1968, in de grote hal 
van de Université Libre de Bruxelles. In soli-
dariteit met de bezetters van de ULB stuurt 
Broodthaers, die zelf  het Paleis voor Schone 
Kunsten bezet, een negatieve print op foto-
grafisch doek van deze foto, met de handge-
schreven titel Apprendre à lire.27

Communicatie

Hoewel de twee happenings uit 1966 en 
1967 zeer verschillend zijn in omvang en 
verloop, vallen er toch een aantal gelij-
kenissen op. Beide evenementen zijn het 
resultaat van een collectief  initiatief: een 
losse groep dichters en kunstenaars komt 
samen zonder ‘theoretische en moralisti-
sche verklaringen’. Beide happenings wor-
den gekenmerkt door een gemeenschappe-
lijke interesse voor taal en poëzie: ze tonen 
een ‘behoefte aan communicatie’, zowel 
tussen kunstenaars en dichters als met het 
publiek. De band met de actualiteit wordt 
niet geschuwd: in Au pied de la lettre tonen 
de deelnemers zich bewust van recente lite-
raire ontwikkelingen; in de happening in 
Brussel reageren de kunstenaars op gebeur-
tenissen zoals het overlijden van Magritte 
en de dodelijke brand in de Innovation. Dit 
zijn kunstenaars die mee zijn met hun tijd, 
en het romantische beeld van de eenzame 
dichter die alleen leeft en werkt is ver weg.
 In deze periode is Broodthaers al een 
paar jaar actief  als beeldend kunstenaar, 
maar zijn bijdragen aan beide happenings 

tonen dat zijn interesse voor taal terug is, en 
eigenlijk nooit is weggeweest. De happening 
biedt zich op dat moment aan als een per-
fecte vorm om zijn literaire penchants uit te 
drukken. Het is niet toevallig dat deze voor-
stellingen in het tijdschrift van het Paleis 
voor Schone Kunsten omschreven worden 
als ‘poëzie van het gebaar, van de improvi-
satie’. De happenings zijn een betekenisvol 
en belangrijk onderdeel van het werk van 
Broodthaers in die jaren, met als centra-
le realisatie de ‘leesoefening’ Le Corbeau et 
le Renard. Thema’s als taal, communicatie, 
lezen, schrijven en kijken, maar ook handel 
en kapitalisme komen aan bod. Broodthaers 
gebruikte de happening van 1967 ook in de 
vorm van fotografische doeken die zijn inte-
resse voor reproductie tonen, parallel aan 
de recentste vernieuwingen in de Mec’Art. 

Broodthaers werkt, met andere woorden, 
aan een oeuvre waarin de visuele kunsten 
en de literatuur verweven raken, net als het 
woord en het beeld. Of  zoals Broodthaers 
het in 1974 uitdrukte: ‘Ik vind dat ik er, hoe 
dan ook, in geslaagd ben me op de grens 
van de dingen uit te drukken. Daar waar 
beeldende kunst en poëzie elkaar eventueel, 
ik zal niet zeggen zouden kunnen ontmoe-
ten, maar daar, op die precieze grens, waar 
ze zich van elkaar scheiden.’28
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Een motto bij het werk van de Belgische 
kunstenaar Kasper Bosmans (1990) zou 
van Wittgenstein kunnen komen, uit diens 
Filosofische onderzoekingen: ‘Beschouw het 
niet als vanzelfsprekend, maar als een merk-
waardig feit dat wij plezier beleven aan beel-
den en verzonnen verhalen; dat zij onze 
geest bezighouden.’ Op de tentoonstelling 
Husbandry in Wiels doet Bosmans waar hij 
al bijna een decennium om bekendstaat: 
voorwerpen en even enigmatische als fel-
gekleurde beelden tonen die inderdaad de 
geest bezighouden, zoals een muurschilde-
ring die niet zou misstaan in een hallucinant 
metrostation, kleine marmeren sculpturen 
waartussen droogbloemen worden geplet 
en bewaard, een reeks geëmailleerde sta-
len platen met gezeefdrukte rasterpatronen 
(op basis van de gaatjes in de keukenvergie-
ten van vrienden van de kunstenaar), gesta-
pelde bronzen afgietsels van pakjes boter, of  
een kamervullend, hellend zandtapijt, radi-
aal onderverdeeld als een spinnenweb.
 Wat beeldende kunst ‘moeilijk’ maakt, 
is dat er verhalen bij kunnen worden ver-
zonnen. De vraag is natuurlijk: door wie? 
Wie overbrugt de kloof  tussen beeldtaal en 
gesproken of  geschreven taal – tussen de din-
gen en de woorden? Bosmans kan urenlang 
vertellen over wat hij fabriceert, en in recen-
te interviews heeft hij dat opnieuw gedaan. 
En toch zou niets vreemder zijn aan zijn aan-
pak dan mocht Husbandry openen met een 
filmpje waarop de kunstenaar al babbelend 
een inleiding geeft. In plaats daarvan is hij 
in 2014 legends gaan maken, die – zoals hij 
het in 2016 uitdrukte in een interview met 
Caroline Dumalin in Mousse – functione-
ren als ‘legendes om het werk te lezen of  te 
ontcijferen’, ‘als vervangers voor tekstuele 
verklaringen’ en als ‘geheugensteuntjes om 
informatie te condenseren en op te slaan’. 
 Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Het ironische resultaat van deze beelden 
– ter grootte van een A4-pagina, gemaakt 
uit populierenhout van ongeveer een halve 
centimeter dik, met daarop een tekening in 
zilverstift en ingekleurd met plakkaatverf  – 
is dat ze de kunstobjecten waar ze bij horen 
niet in één oogopslag verhelderen. Als 
emblemata zonder spreuk hebben ze meer 
gemeen met wapenschilden, landschappen 
vol logo’s of  kunstig uitgevoerde kinderte-
keningen. Niet toevallig is plakkaatverf  de 
eerste schildertechniek die in kleuterklas-
sen geïntroduceerd wordt, terwijl de zil-
verstift aan het eind van de zestiende eeuw 
in onbruik raakte en door het goedkopere 
grafietpotlood vervangen werd. Bosmans’ 
legendes zijn niet ondergeschikt, als toelich-
ting bij ander werk – ze staan op zichzelf. 
Een gedeelte ervan werd in een nummer 
van Posture Editions uit 2016 verzameld, 
zonder de kunstwerken waar ze toelich-
ting bij verschaffen. Bovendien wordt bij 
Husbandry toch ook uitleg in de vorm van 
woorden aangereikt, in de door curator 
Zoë Gray geschreven, maar duidelijk door 
Bosmans ingefluisterde foldertekst, in de 
titels van de kunstwerken, in de catalogus 
Dovetail (al gepubliceerd in 2020, en niet 
zoals de tentoonstelling uitgesteld vanwege 
de pandemie), en in de zogeheten paratek-
sten, buiten de tentoonstelling om, zoals de 
eerder vermelde interviews.
 Husbandry opent met een muurschilde-
ring, getiteld Berserk, waar ook 21 legen-
des deel van uitmaken, geschikt in zeven 
kolommen. De onderste helft van het fres-
co toont zwarte bakstenen met roze voegen; 
links is het bovenaanzicht te zien van een 
beer met één gekleurd laarsje aan, rechts 
het bovenaanzicht van een grote egel, en in 
het midden drie van een dekkleed voorziene 
paarden. Een van de legendes heeft als titel 
Legend: Husbandry (No More Wings) – een 
mestkever bevindt zich in een gelig woes-
tijnlandschap met een rode ondergaande 
zon. De kever lijkt een pastelblauwe traan te 
laten die in een cirkelvormig gat in de grond 
zou verdwijnen, ware het niet dat daar een 
klein wit vliegtuig uit tevoorschijn komt. 
Het Engelse woord husbandry betekent, 
onder meer, veeteelt. Huilt deze kever omdat 

hij door een mutatie, ingegeven door mili-
euvervuiling, zijn vleugels is verloren? Of  is 
het probleem eerder dat veel runderen geen 
echt gras meer eten, waardoor ook hun uit-
werpselen, en dus het voedsel van de kever, 
van smaak veranderen? 
 Naast de relatie tussen woord en beeld is 
dit de verhouding waarop het oeuvre van 
Bosmans is gebaseerd: de spanning tussen 
natuur en cultuur. Bosmans zoekt situa-
ties op waarin het onderscheid onduidelijk 
wordt tussen wat gewoon ‘bestaat’ en wat 
door de mens is voortgebracht of  gewijzigd. 
Het verklaart de alomtegenwoordigheid 
van dieren in zijn werk, vaak in combinatie 
met muren en omheiningen. 
 In de laatste zaal van Husbandry hangt 
Legend: Wolf  Corridor uit 2020, in negen 
gelijke rechthoeken opgedeeld door streep-
jeslijnen. Op vijf  velden is een schaar te zien, 
waarvan het silhouet telkens met een bak-
steenmotief  is opgevuld. Tussen de geopen-
de bladen van de schaar staat een hartje, 
waarvan de linkerhelft met de Nederlandse 
vlag is ingekleurd, en de rechterhelft met de 
Belgische. De vier andere velden tonen een 
vossenkop, met de randen geponst als bij een 
postzegel. Deze legende hoort bij een ruim-
telijk werk, thematisch verwant met Wolf  
Corridor, een tentoonstelling van Bosmans 
die in de tweede helft van vorig jaar in De 
Pont in Tilburg te zien was. In Wiels is er 
op de bovenzijde van een laag muurtje een 
oranje lijn uitgezet, waarop vlakke sculptu-
ren van een rennende wolf, gerold in gesmol-
ten glas, afwisselen met bronzen tegels waar 
een schaar op staat. De materiaalkeuze ver-
leent het werk – een vaker door Bosmans 
toegepaste strategie – iets traditioneels of  
ambachtelijks, terwijl er inhoudelijk wordt 
verwezen naar het recente fenomeen van de 
‘wolfcorridor’ – een strook groen aangelegd 
tussen bouwprojecten om wolven een vrije-
re doortocht te geven. En met succes, want 
in het grensgebied tussen Vlaanderen en 
Nederland, waaruit Bosmans zelf  afkomstig 
is, zwerven er sinds enkele jaren weer wol-
ven rond. Dat autobiografische aspect, dat 
ook elders terugkomt, is niet onbelangrijk; 

het illustreert opnieuw Bosmans’ zoektocht 
naar een spanningsvol en speels evenwicht 
tussen persoonlijke identiteit en een meer 
generische en moderne gemeenschappelijk-
heid. Waar het op aankomt is te ontsnappen 
aan de ‘natuurlijke’ eigenschappen die een 
mens van bij de geboorte heeft meegekre-
gen, en dan vooral door ze eindeloos ‘om te 
smeden’ en te herwerken tot iets dat open, 
contradictorisch en intrigerend genoeg blijft 
om – als kunstwerk en cultuurproduct – 
voor iedereen iets te kunnen betekenen. De 
combinatie van twee vlaggen op Legend: 
Wolf  Corridor geeft dat aan: nationale cate-
gorieën zijn dan misschien even achterhaald 
als onnatuurlijk, maar waarom zou je hart 
niet voor twee landen en voor verschillende 
culturen tegelijkertijd kunnen kloppen?
 Door deze cultuurstrijd, en het onop-
houdelijke gevecht met identiteit, afkomst, 
uniciteit en globalisering, op een dergelijke 
manier aan te pakken, begeeft Bosmans zich 
in een gebied zonder eind en zonder uitgang, 
en die oeverloosheid is precies de bedoeling: 
niets is vandaag nog helemaal natuurlijk te 
noemen, hoe graag we dat soms ook zouden 
willen, terwijl de meest artificiële cultuur-
producten vaak juist als vanzelfsprekend en 
dus natuurlijk ervaren worden. Om op het 
citaat van Wittgenstein terug te komen: wat 
we doen als we naar beelden kijken en ver-
halen bedenken wordt door Bosmans niet 
alleen te kijk gesteld – een van de bestaans-
redenen van moderne of  modernistische 
kunst – maar het plezier dat met dit kijken, 
lezen en luisteren gepaard kan gaan, wordt 
ook nog eens heel bewust en ongeremd 
nagejaagd. Husbandry gaat over de wissel-
werking tussen zien en begrijpen, maar 
loopt zelf  ook over van betekenissen; beeld-
taal wordt geanalyseerd en er wordt hon-
derduit verteld en uitgebeeld.
 In een andere, eerdere zaal gaat een zand-
tapijt waarin kleurige edelstenen zichtbaar 
zijn, vergezeld van Legend: Home is dear, 
home is best. Een schildpad bevindt zich op 
een bordeauxrood tapijt, opgesmukt met 
paarse draad en dito kwastjes. Het schild 
van het dier is met edelstenen bezet en als in 

een röntgenfoto is zijn skelet zichtbaar. In de 
folder wordt toegelicht dat dit een verwijzing 
is naar À rebours, de roman van Joris-Karl 
Huysmans uit 1884 waarin het hoofdperso-
nage kiest voor een hyperesthetisch, terug-
getrokken leven: zelfs een schildpad moet 
versierd worden, al heeft dat (in de roman) 
de dood tot gevolg. ‘Bosmans beschouwt 
de decadente figuur van Des Esseintes’, zo 
staat in de zaalgids, ‘als het schoolvoorbeeld 
van de homoseksuele mannelijke verzame-
laar.’ Homoseksualiteit is een nieuw thema 
in dit oeuvre, of  het wordt op deze tentoon-
stelling alleszins voor de eerste keer expli-
ciet benoemd. Een interview in Knack in 
2018 droeg nog de titel ‘Ik wil kunst maken 
waar je scheel van wordt’; een gesprek in 
De Standaard in februari 2022, naar aan-
leiding van Husbandry, kreeg als kop mee: 
‘Homoseksualiteit is de meest romantische 
misdaad van de twintigste eeuw’. Die queer 
turn wordt ook aangekondigd of  verzin-
nebeeld door twee legendes helemaal aan 
het begin van Husbandry. Legend: American 
Picket Fence uit 2019 toont een rood stuk-
je grond afgebakend door twee witte hou-
ten hekken; Legend: American Picket Fence 
and the Pink Thread uit 2021 is een identiek 
beeld, met uitzondering van een roze draad 
die tussen de spijlen van het hek is geweven.
 Is queerness de rode draad van Bosmans’ 
oeuvre geworden? Of  is het dat stiekem altijd 
al geweest? In zekere zin wel, maar dan enkel 
op een algemene manier, omdat identiteits-
politiek wordt geïncorporeerd in een meer 
totale – en ambitieuzere – cultuurpolitiek. 
Jeder Mensch ist queer, lijkt deze kunstenaar te 
willen zeggen. We ontsnappen allemaal aan 
abstracties, etiketten en gefixeerde identitei-
ten. Het is volstrekt onmogelijk om te bepa-
len wat ‘juist’ is omdat het ‘natuurlijk’ zou 
zijn, en een mens is als het ware veroordeeld 
tot het eindeloos exploreren van variaties en 
varianten van de eigen verschijningsvorm. 
Er is dan ook weinig vertelstof  of  inhoud die 
de artistieke methode van Bosmans niet lijkt 
te kunnen verwerken, dankzij de combinatie 
van associatieve lenigheid met ambachtelij-
ke artistieke kunde.
 Uiteindelijk is er van koel en analytisch 
redeneren in de traditie van Wittgenstein 
helemaal geen sprake. Als Bosmans al bij 
een filosofische traditie aansluit, dan is het 
die van een wild, rusteloos, essayistisch 
en scheppend denken à la Lévi-Strauss of  
Barthes – een denken dat geen uitkomst 
biedt, geen oplossingen aanreikt, geen his-
torische breuken onderkent en ook niet 
tot staan gebracht kan worden – en dat, 
al naargelang het uithoudingsvermogen 
van de toeschouwer, als onvermoeibaar of  
vermoeiend kan overkomen. Het is in elk 
geval een denken dat aangewezen blijft op 
een fantasie die surft op – of  swipet tussen 
– zowat alles wat onze cultuur heeft aange-
vangen met wat in een onbereikbaar verle-
den als natuur werd beschouwd. Ook dat 
maakt Husbandry tot een tentoonstelling 
van haast ouderwets beeldende kunst die 
toch ook helemaal bij de tijd is.

Kasper Bosmans. Husbandry, tot 14 augus-
tus in Wiels, Van Volxemlaan 354, Brussel. 
De catalogus Dovetail verscheen in 2020 bij 
Walther König, Keulen.

Jeder Mensch ist queer
Kasper Bosmans. Husbandry in Wiels

Kasper Bosmans. Husbandry, Wiels, Brussel, 2022, foto Hugard & Vanoverschelde

Kasper Bosmans, Legend: Husbandry  
(No More Wings), 2022, courtesy de kunstenaar en 

Gladstone Gallery

Kasper Bosmans, Legend: American Picket Fence and 
the Pink Thread, 2021, courtesy de kunstenaar en 

Gladstone Gallery
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OPENINGSWEEKEND  
GALERIES AMSTERDAM

Ricardo van Eyk, Frank Nitsche,  
Benjamin Roth, Han Schuil

SLEWE GALLERY
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10/09–01/11

CELEBRATION SHOW  
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Sheila Hicks
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Ian Page
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ERASED
Kimball Gunnar Holth
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Opening: 22/10

NEW WORKS
Nicolas Chardon

GALERIE RON MANDOS
t/m 24/07

DANCE IN CLOSE-UP
Hans van Manen seen by Erwin Olaf

05/08–17/09 
curated by Radek Vana and Team Galerie Ron Mandos

BEST OF GRADUATES 2022
08/09–11/09

THE ARMORY SHOW
15/09–18/09

UNSEEN AMSTERDAM

THE MERCHANT HOUSE
t/m 11/09

VIER DECENNIA ‘RETTANGOLO TAGLIATO’
Pino Pinelli

15/09–13/11 
Openingsweekend tijdens Unseen, 15/09–18/09

NEW PHOTOGRAPHY AND THE EPHEMERAL
Leo Vroegindeweij, Zhu Hong,  
Sylvie Bonnot, André de Jong

15/09–18/09 en 05/09–11/09

UNSEEN AMSTERDAM +  
SALON ZÜRCHER, NEW YORK

Mary Sue

 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 
wo–za: 12:00–18:00 

zo: 12:00–17:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Herengracht 254
020.845.59.55

vr-za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

Planciusstraat 7  
020.420.22.19 

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

www.galerieonrust.nl 

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

max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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ALICE HADDAD

Het is een kritiek moment om na te den-
ken over de ingewikkelde geschiedenis van 
architectuur en ziekte, nu we stilaan begin-
nen te recupereren van een grote gezond-
heidscrisis. Sick Architecture vertelt, deze 
zomer in het CIVA in Brussel, geen recht-
lijnig verhaal over hoe onze ruimtelijke 
omgang met ziekte is geëvolueerd, en geeft 
evenmin aan wat de toekomst kan of  moet 
brengen. Eigenlijk geeft de tentoonstelling 
nauwelijks commentaar op  de pandemie. 
De vele inzichten die worden tentoonge-
steld nodigen eerder uit om zelf  conclusies 
te trekken. 
 Sick Architecture bouwt voort op decennia-
lang onderzoek van architectuurtheoreti-
cus en -historicus Beatriz Colomina (1952). 
De kiem van het boek X-Ray Architecture dat 
zij in 2019 publiceerde (en dat besproken 
werd door Hilde Heynen in De Witte Raaf  nr. 
201) ligt al in 1978, toen Illness as Metaphor 
van Susan Sontag verscheen. Colomina’s 
plan om de verknoping van architectuur en 
ziekte te onderzoeken botste in die periode 
nog op weerstand, en het boek dat ze uit-
eindelijk schreef  (de klassieker Privacy and 
Publicity. Modern Architecture as Mass Media 
uit 1994) ging over de invloed van fotogra-
fie en publiciteit op het werk van Adolf  Loos 
en Le Corbusier. Het voorbije decennium 
nam Colomina het eerdere project opnieuw 
op, en ontwikkelde het samen met docto-
raatsstudenten aan Princeton University. 
Ze werd uitgenodigd door Nikolaus Hirsch, 
in 2020 aangesteld tot artistiek directeur 
van het CIVA, en door Silvia Franceschini, 
curator voor hedendaagse architectuur, 
om dit boeiende thema te vertalen naar een 
expositie die goed past in het streven van 
het Brusselse centrum om het eigen bereik 
verder te verbreden, ook dankzij het inter-
nationale netwerk van de nieuwe directeur. 
Het online platform e-flux Architecture, dat 
in 2016 mede door Hirsch werd opgericht 
als een spin-off  van het op kunst en beeld-
cultuur gerichte e-flux, lanceerde het pro-
ject Sick Architecture al in november 2020 
met de publicatie van een eerste reeks arti-
kelen. Op 6 mei en 21 juni spraken verschil-
lende architecten, historici en theoretici 
over uiteenlopende onderwerpen. Nog meer 
(gestreamde) panelgesprekken en een pod-
cast breiden de waaier aan media verder uit, 
om een zo breed mogelijk publiek te berei-
ken. Voorlopig is er geen tentoonstellings-
catalogus, maar nog meer bijdragen via de 
verschillende kanalen zijn aangekondigd.
 Pillen in verschillende vormen en kleu-
ren, gemonteerd in een reeks kaders en met 
onderschriften zoals ‘Architektur’ en ‘Non-
physical Environment’ behoren tot de eer-
ste objecten die in de tentoonstelling wor-
den aangetroffen. Welke substantie deze 
capsules en tabletten bevatten wordt er niet 
bij verteld. Geproduceerd door de Weense 
architect-kunstenaar Hans Hollein in 1967, 
zijn ze vooral een van de mogelijke illustra-
ties van diens dictum ‘Alles ist Architektur’. 
Holleins oproep om architectuur als ‘medi-
um’ te beschouwen, en de klassieke gren-
zen ervan, als de kunst van het bouwen, te 
overschrijden of  zelfs te vernietigen, hangt 
in Sick Architecture voortdurend in de lucht, 
net als de vraag wat er dan nog ‘eigen’, 
‘uniek’ of  ‘noodzakelijk’ is aan de architec-
tuur, en aan de bezigheden van architec-
ten. Elk tijdperk wordt getroffen door nieu-
we en vaak onverwachte ziektes, en elke 
nieuwe ziekte brengt een reeks innovatieve 
behandelingen en uitvindingen op gang. 
De curatoren willen daar de architectura-
le of  ruimtelijke dimensies van belichten. 
In de inleidende tekst brengen ze in herin-
nering dat de Romeinse militair, architect 
en ingenieur Vitruvius er reeds in de eerste 
eeuw voor Christus op wees dat gezondheid 
het hoofddoel van de architectuur is, of  zou 
moeten zijn. Ook de moderne architectuur is 
mede ontstaan – het is het hoofdthema van 
Colomina’s X-Ray Architecture – als een reac-
tie op bacteriële infecties, en in het bijzonder 
op tuberculose, in 1882 ontdekt door Robert 
Koch. Architectuur moest voortaan (met 
het sanatorium als model) hygiënisch en 

smetteloos zijn – wit, bij voorkeur, open, en 
rijkelijk voorzien van licht en lucht. De archi-
tect-arts werd in de loop van de twintigste 
eeuw veeleer een architect-therapeut, nadat 
neurologische stoornissen en geestesziek-
ten stilaan de overhand leken te nemen op 
meer klassieke, lichamelijke aandoeningen. 
Colomina en haar team keren die observaties 
over de veronderstelde helende werking van 
gebouwen en ruimtes ook om: ‘Architectuur 
kan vandaag ook de oorzaak zijn van ziek-
tes: sommige bouwmaterialen zijn giftig, en 
binnenlucht kan zo slecht van kwaliteit zijn 
dat het sick building syndrome het resultaat is. 
Dan is de architectuur zelf  ziek.’ 
 De tentoonstelling is omvangrijk en heeft 
tot doel een gesprek op gang te brengen 
aan de hand van vele voorbeelden en toe-
passingen. Niet alleen is alles architectuur, 
ook het begrip ‘ziekte’ blijkt, al dan niet 
metaforisch, met heel wat in verband te 
kunnen worden gebracht. Het brede histo-
rische en conceptuele kader, en de samen-
werkingsverbanden waarop het onderzoek 
steunt, laten een veelheid aan stemmen 
met elkaar in gesprek gaan. Didactisch is 
de expositie zeker niet, zonder een klassie-
ke tentoonstellingsfolder of  één duidelijk 
aangegeven route. In de centrale ruimte is 
een caleidoscopische presentatie bijeenge-
bracht. Documentatie in beeld en woord 
van fragmenten van het werk van vele 
onderzoekers, onder meer over milieu, gen-
der, kolonialisme en sociale kwesties, zijn 
gemonteerd op grote transparante panelen, 
met titels als The Immunocompromised Home, 
The Cordon Sanitaire of  An Epidemic of  Toxic 
Masculinity. Daartussen worden architec-
turale projecten of  plannen en tekeningen 
geplaatst. Een historische kaart toont La 
colonie d’aliénés in Geel, dat in 1890 een offi-
ciële kolonie voor geesteszieken werd, als 
een experiment in de zogenaamde ‘thuis-
verpleging’ van psychiatrische patiënten bij 
gastgezinnen. Een hedendaags ontwerp is 
dat van Miralles Tagliabue EMBT uit 2019 
voor een van Maggie’s Caring Centres, 
opgericht door Maggie Keswick Jencks en 
haar echtgenoot (en architectuurtheoreti-
cus) Charles Jencks, nadat zij zelf  met kan-
ker werd gediagnosticeerd. De roodbrui-
ne bakstenen gevels zijn, in dit gebouw in 
Barcelona, vlekkerig bezaaid met witte, 
woekerende cellen; de binnenruimte geeft 
uit op de omringende tuin, waar patiënten 
tot rust kunnen komen tussen consultaties 
en behandelingen door. 

 De meeste objecten in dit deel van de ten-
toonstelling zijn (facsimile’s van) archief-
foto’s, plannen, tekeningen, administra-
tieve documenten, krantenknipsels en 
brieven. Hier en daar hangt er een video-
scherm. In het tentoonstellingsontwerp van 
Office Kersten Geers David Van Severen en 
Richard Venlet lijkt alles, opgehangen tegen 
transparante wanden, boven de grond te 
zweven, op enkele driedimensionale stuk-
ken na – een paar maquettes, een aantal 
boeken, een set chirurgische instrumen-
ten, een beenprothese – die in een glazen 
doos rechtstreeks op het felgroene tapijt 
zijn geplaatst, voorzien van vele lange bij-
schriften. Ook hier vraagt het tekort aan 
thematische ordening veel concentratie 
van de bezoeker. De scenografie biedt let-
terlijk allerhande doorzichten, maar van 
concentratie of  focus is er weinig sprake. In 
tegenstelling tot de ruimtelijke setting van 
het anatomisch theater van de Universiteit 
Leiden, geopend in 1597 en natuurlijk ook 
in deze tentoonstelling afgebeeld, slagen de 
transparante panelen er niet in de aandacht 
van het publiek te richten op één afzonder-
lijke ‘dissectie’. Eerder wordt het technische 
apparaat van de tentoonstelling blootge-
legd, of  misschien zelfs dat van de medische 
wetenschap, bijna als in een zaalvullende 
installatie van Dan Graham: de bewegin-
gen van de bezoekers worden veelvuldig 
gereflecteerd, en iedereen ziet hoe het eigen 
lichaam, een beetje beduusd, tussen de 
plexiglazen wanden en dozen strompelt.
 De twee zalen tegenover deze grote open 
ruimte vormen een meer gerichte, en ook 
meer conventionele tentoonstellingsomge-
ving. Ze laten zien hoe verschillende aan-
knopingspunten met elkaar verweven kun-
nen worden in een thematische assemblage, 
precies dankzij een meer gerichte, curato-
riële articulatie. Hier zijn ook die items te 
zien die het nauwst verband houden met 
Colomina’s boek X-Ray Architecture, en die 
verwijzen naar de verbanden tussen tuber-
culose, de röntgenfoto (waarmee deze aan-
doening werd gediagnosticeerd) en de ont-
wikkeling van de moderne architectuur. 
Relevante historische foto’s en technische 
tekeningen worden getoond, naast het 
meubilair dat Aino en Alvar Aalto in het 
begin van de jaren dertig ontwierpen voor 
het sanatorium van Paimio in Finland. 
Dit gebouw, waarin patiënten dankzij een 
langgerekte gevel met ramen en terrassen 
werden blootgesteld aan het nabijgelegen 
naaldbomenbos, wordt in dialoog gebracht 
met minder canonieke voorbeelden van 
soortgelijke faciliteiten. De meest radicale 
infrastructuur is misschien wel die van de 
als een windmolen ronddraaiende sana-
toria uit 1930, ontworpen door radioloog 
Jean Saidman en architect André Farde: 
zestien meter hoge, bewegende structuren 
die moesten toelaten om de zonnebestra-
ling te maximaliseren, wat toen nog werd 
beschouwd als de meest adequate behan-
deling voor verzwakte lichamen. De ten-
toonstellingszaal ernaast, met foto’s van 
drie veldhospitalen, stelt experimentele 
oplossingen in tijden van crisis verder in 

vraag. Een van die noodziekenhuizen werd 
in enkele dagen tijd opgezet in een congres-
centrum in Madrid, op het hoogtepunt van 
de recentste pandemie in 2020. De ande-
re tijdelijke hospitalen dateren respectie-
velijk van tijdens de Spaanse griep (1918) 
en de polio-uitbraak in de Verenigde Staten 
(1950). De gelijkenis is angstwekkend, net 
als de ijzeren long die hier staat opgesteld 
– een luchtdichte tank gebruikt om polio-
patiënten te behandelen. Dit beademings-
apparaat, waarin met uitzondering van het 
hoofd het gehele menselijke lichaam ver-
dwijnt, is letterlijk het kleinst denkbare huis 
om in te overleven.
 Sick Architecture slaagt erin om met grim-
mige gebeurtenissen en vaak beklemmende 
medische objecten een fascinerend beeld te 
schetsen van de ruimtelijke aspecten van 
zorg en genezing in een medische context. 
De overvloed aan informatie blijft vooral 
overweldigend. Het is een indruk die punc-
tueel wordt tegengesproken door een hand-
vol hedendaagse kunstwerken, over de ten-
toonstelling verspreid, van Sammy Baloji, 
Mohamed Bourouissa, Vivian Caccuri, 
Goldin+Senneby en Ahmet Öğüt. In Baloji’s 
installatie Essay on Urban Planning uit 2013 
worden oude en recente luchtfoto’s van 
Lubumbashi geconfronteerd met foto’s van 
vliegen uit de entologische afdeling van het 
nationale museum in deze Congolese stad. 
Als gevolg van een campagne met als ver-
ondersteld doel de bestrijding van malaria, 
werden in de afgebeelde stadsdelen witte 
en zwarte gemeenschappen van elkaar 
gescheiden door stroken braakland, als een 
cordon sanitaire van ongeveer vijfhonderd 
meter breed – een grotere afstand, zo werd 
aangenomen, kunnen malariamuggen 
niet in één keer afleggen. Het verband tus-
sen ziekte en koloniale bezetting komt ook 
aan bod in de geborduurde klamboe van 
Caccuri. Mosquito Shrine II uit 2020 vertelt 
over de aankomst van Europese kolonisten 
in de Nieuwe Wereld vanuit het perspec-
tief  van bloedzuigende insecten, en vraagt 
dus ook aandacht voor de verwoestende 
ziektes die met de verovering van natuurlij-
ke rijkdommen gepaard gingen. In de gril-
lige film The Whispering of  Ghosts uit 2018 
worden de herinneringen verzameld van 
een voormalige patiënt van psychiater-fi-
losoof  Frantz Fanon – een patiënt die zich 
tot het tuinieren wendde als een vorm van 
therapie na traumatische ervaringen in de 
Algerijnse Oorlog.
 Meer dan als een aparte minitentoon-
stelling resoneren deze kunstwerken van-
uit een perifere positie met andere stukjes 
en beetjes van Sick Architecture. Ze bieden 
tegelijkertijd een synthetisch verhaal en een 
sterke visuele expressie. Bovendien bena-
drukken ze zowel de ondersteunende kracht 
als de ontregelende werking van artistieke 
praktijken – een groot verschil met de ver-
onderstelde ‘oplossingen’ die vaak typisch 
blijven voor de architectuur. 

Sick Architecture, tot 28 augustus in CIVA, 
Kluisstraat 55, 1050 Brussel.André Farde & Jean Saidman, Sanatorium, 1930

Sick Architecture, CIVA, Brussel, foto Kristien Daem

Cordons sanitaires
Sick Architecture in CIVA

Sammy Baloji, Essay on Urban Planning, 2013
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MARC DE KESEL

De laboratoriumtafel moet een altaar worden. 
 Rudolf  Steiner 1

‘Toon je wonde’: als een arts die impera-
tief  in de mond neemt, is de betekenis dui-
delijk. Wie wat vraagt en waarom: het 
spreekt voor zich. Maar wat als we niet bij 
de dokter, maar in een museum zijn, in het 
Münchense Lenbachhaus bijvoorbeeld, en 
die imperatief  de titel van een kunstwerk 
betreft? ‘Toon je wonde’ lezen we, en staren 
in een (o zo typisch voor twintigste-eeuw-
se kunst) wide white space. Leeg, op een paar 
voorwerpen na: in de hoek twee brancards; 
eronder, op de grond, een zinken doos met 
daarin een klomp vet en allerlei prullaria; 
tegen de wanden links en rechts telkens 
twee werktuigen en aan de wand recht voor 
ons twee met vet ingestreken houten boxen, 
alsook twee krijtborden met daarop, over de 
borden heen in schools handschrift: Zeige 
deine Wunde. Het is een werk van Joseph 
Beuys, gedateerd 1974-’75. Het is de titel 
van het geheel en tegelijk datgene wat met 
wit krijt op de borden geschreven staat. 
 Wat moeten we daarmee? Wat laat dit 
kunstwerk zien? Wat zegt die imperatief? 
Waar is die ‘wonde’? Bij ons, zo schreeuwt 
in elk geval de titel. Maar iets van een 
‘wonde’ moet toch ook in het kunstwerk te 
zien zijn? Geven de geëtaleerde voorwerpen 
niet zoiets prijs? Het zijn moeilijke, lastige 
vragen en het is niet ondenkbaar dat al snel 
een vermoeidheid opduikt die ons naar de 
volgende museumzaal jaagt, al is dat vaak 
een teken dat we ook daar diezelfde non-er-
varing zullen beleven.

Installatie

Maar geen nood, het Lenbachhaus helpt 
ons die vermoeidheid voor te zijn. Een infor-
matiepaneel naast de ingang van de ruimte 
geeft uitleg. Ik vertaal de volledige tekst, die 
wezenlijk is voor dit werk.

De installatie brengt een variëteit aan 
objecten samen, gerangschikt in paren 
die alluderen op het dualisme van leven 
en dood, individu en samenleving, 
heden en verleden. Centraal staan twee 
brancards die de kunstenaar bij een lijk-
schouwer heeft gehaald. De deuken in 
het oppervlak duiden op de afwezigheid 
van de lijken. De ruiten van de rechthoe-
kige tinnen dozen die erboven hangen, 
zijn bestreken met vet en doen denken 
aan gedimde lampen. Het fundamente-
le thema van het werk kan niet verkeerd 
worden begrepen: de dood als het ver-
gaan van het fysieke lichaam. Tegelijk 
verwijzen sommige elementen naar het 
idee van een transformatieproces waar-
in het immateriële een materiële schelp 
van zich afschudt: de vaten met vet, gla-
zen buizen, vogelschedels en gaasfilters 
onder de brancards zijn zo opgesteld dat 
ze een soort experimentele set-up lijken.
 Andere objecten verwijzen naar his-
torische wendingen in de cultuur: twee 
landbouwwerktuigen die ooit dienden 
om de schors van bomen te verwijde-
ren staan tegen de muur, leunend tegen 
twee witte panelen. Aan de overkant van 
de ruimte, twee vorken om spoorballast 
aan te stampen, rustend op leisteenpla-
ten. De uiteinden van de tanden mar-
keren onvoltooide cirkels. Deze werk-
tuigen hebben geen functie meer. Twee 
nummers van het linkse Italiaanse tijd-
schrift Lotta continua zitten nog in hun 
ongeopende verzendingsstrip, voorzien 
van het adres van de kunstenaar zelf. 
Zij bewaren de herinnering aan gebeur-
tenissen die de geschiedenis reeds lang 
heeft uitgewist.
 De twee schoolborden getuigen van 
het dualisme van de geschiedenis en de 
urgentie van het heden. De inscriptie, 
geschreven in kinderlijk handschrift, 
luidt: ‘toon je wonde’ – een uitdaging 
voor de toeschouwer om zich bewust te 

zijn van de dood als de existentiële limiet 
en van de kwetsbaarheid van het men-
selijk leven.

 
Zeige deine Wunde is een installatie. Een brok 
conceptuele kunst, kunst waar dus een 
‘concept’ achter schuilt. Niet dat dit niet 
voor zowat alle kunst geldt, maar de term 
moet dat hier expliciet aangeven, al was het 
maar omdat wat we zien afwijkt van ‘kunst’ 
in de klassieke zin van het woord. Met een 
superlatief  van kunnen en kunde heeft dit 
‘kunstwerk’ weinig te maken. Iedereen kan 
brancards in een lege ruimte neerzetten en 
hooivorken en schoolborden aan de muur 
hangen. Als er al een superlatief  in het spel 
zou zijn, dan geldt dat enkel voor het feit dat 
iemand überhaupt op zo’n idee, zo’n ‘con-
cept’ is gekomen, en erin is geslaagd daar 
aandacht voor te krijgen.
 Als we de uitleg in de museumzaal mogen 
geloven, dan is het concept dat in deze 
installatie haar uitdrukking krijgt het ‘dua-
lisme van leven en dood, individu en samen-
leving, heden en verleden’. Dat is heel wat, 
en de vraag blijft waarom en hoe precies die 
voorwerpen dat uitdrukken. Om die vraag 
te beantwoorden moeten we beseffen dat de 
voorwerpen niet op zich staan, maar gele-
zen kunnen worden binnen het conceptu-
ele narratief  dat uit het geheel van Beuys’ 
oeuvre spreekt. 
 Twee brancards, centraal opgesteld en 
daarop de lijken zichtbaar afwezig: dit motief  
resoneert zeker ook met de basale mythe 
waarrond Beuys’ hele oeuvre is gebouwd: 
de bijna-doodervaring toen de Stuka van 
deze jonge Duitse soldaat en piloot – inge-
zet in de slag om Stalingrad – op 16 maart 
1944 ergens in de Krim neerstortte. 
Halfbevroren werd hij door nomaden in het 
niemandsland tussen de twee fronten (door 
Beuys steevast als ‘Tartaren’ bestempeld) 
uit de wrakstukken gehaald. Die wreven 
zijn met brandwonden overdekte lichaam 
in met vet en hielden hem een week of  lan-
ger in vilten doeken gewikkeld. Het redde 
zijn leven.2 Toen hij na de oorlog kunst ging 
studeren en in de jaren vijftig aan een eigen 
stem in de artistieke wereld werkte, drongen 
het thema en het materiaal van ‘vet’ en ‘vilt’ 
steeds dominanter door in wat hij maakte. 
Ze werden samen al snel het alomtegen-
woordige waarmerk van zijn artistieke pro-
ductie. 

 Het informatiepaneel in het museum 
heeft de brancards in die zin begrepen. Zij 
verwijzen naar Beuys’ bijna-doodervaring. 
De lijken op de brancards zijn al afgevoerd, 
maar kijk, onderaan de brancards levert 
de ‘experimentele set-up’ al resultaat op. 
‘Vaten met vet, glazen buizen, vogelschedels 
en gaasfilters’ suggereren de mogelijkheid 
van een remediërend effect. Het vet moet 
wat ten dode is opgeschreven opnieuw tot 
leven brengen. Boven de brancards schijnt 
het licht, een gedempt licht dat verwijst 

naar de crisis waardoor wie op de brancards 
lag werd geteisterd. En dat licht is met het-
zelfde curatief  materiaal, vet, ingesmeerd. 
Het dode zal tot leven komen, dat is de sug-
gestie.
 Maar het dode betreft niet alleen het fysie-
ke lichaam. Het betreft ook de cultuur. Ook 
die ondergaat veranderingen die haar op 
de rand van de afgrond brengen. Op dui-
zend-en-een-manieren heeft Beuys zich 
uitgelaten over de crisis waarin het Westen 
terecht is gekomen. Hij typeert die crisis 
onder meer als ‘materialisme’. Onze cul-
tuur dreigt daaraan ten onder te gaan, heet 
het dan. De geavanceerde techniek die het 
leven is binnengedrongen, heeft de moder-
ne mens vervreemd van zichzelf. Hij heeft 
zichzelf  verloren, wat betekent dat hij het 
energieke elan is kwijtgeraakt dat hem, zo 

leert de geschiedenis, telkens weer nieuwe 
vitale kracht wist te schenken.
 Als kunst nog een bestaansreden heeft, 
dan ligt die hier en niet in de klassieke ‘scho-
ne’ kunsten die ons in irreële burgerlijke 
fantasieën doen verwijlen. Kunst moet alle 
schone schijn van zich afwerpen en zich uit-
drukkelijk met de brute, materiële realiteit 
inlaten. Dat is wat ‘conceptkunst’ doet voor 
Beuys: zich inlaten met objecten, met alle-
daagse industriële voorwerpen waar onze 
commerciële, artificiële, materialistische 
wereld zo verstikkend vol van is. De kunst 
benadert die voorwerpen echter met een 
concept: die ‘dode’ materialiteit moet wor-
den opgezocht in haar creatieve krachten 
– precies die krachten die onze burgerlijke 
cultuur versmoord heeft. Ons materialisme 
heeft ‘materie’ tot iets doods gemaakt, en 
op die manier ook het levendige in onszelf  
verminkt. Maar het is aan de kunst om ons 
terug naar de vitale kern van het materië-
le te voeren, naar de levenskracht die erin 
schuilt en die, als wij er weer voeling mee 
krijgen, de cultuur nieuwe spirituele levens-
kracht kan bieden en kan redden van het 
doodse materialisme waarin de mens ver-
zeild is geraakt.3

 Voeling krijgen met de materiële dingen, 
aanvoelen hoe die anorganische ‘dode’ din-
gen in hun diepste kern leven zijn: zoiets 
doet ons tegelijk voeling krijgen met de 
levenskracht die ook in onszelf  schuilt, én 
in de sociale banden die we met elkaar aan-
gaan. Beuys’ kunstwerk, aldus de zaaltekst 
in het Lenbachhaus, is gedragen door het 
concept dat niet alleen het ‘dualisme van 
leven en dood’ opheft, maar ook dat van 
‘individu en samenleving’. En het heft ook 
het dualisme op van ‘heden en verleden’. 
De vitale krachten van de geschiedenis zijn 
geen andere dan deze die nu, in het heden 
waarin we leven, op onze vitaliteit liggen 
te wachten – op nieuwe kunst, op nieuwe 
kunstenaars dus. En met die laatste bedoelt 
Beuys heus niet alleen zichzelf  en zijn col-
lega’s. ‘Jeder Mensch sollte Künstler seyn’, 
iedereen moet kunstenaar zijn: dit gezeg-
de van Novalis maakt Beuys geheel tot het 

Joseph Beuys, Zeige deine Wunde, 1974-'75, Lenbachhaus, München

Wonde
Reflecties bij een Beuys

Cornelius Gijsbrechts, Trompe-l'oeil met atelierwand en vanitasstilleven, 1688, National Gallery, Kopenhagen
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zijne.4 Ieder van ons is geroepen om diep in 
zichzelf  te delven en daar opnieuw creatie-
ve vitaliteit te ontginnen. Daarom moeten 
we, aldus Beuys, naar kamers als die in het 
Lenbachhaus gaan kijken. Daarom moeten 
we zelf  zulke kamers of  installaties maken. 
 Een aantal details in Beuys’ kunstwerk 
zijn onbesproken gebleven. Wat doen die 
werktuigen tegen de muur? Verder dan 
het idee dat we ook van het verleden (oude 
werktuigen) de ziel moeten opdelven, kom 
ik niet. Dat de strijd doorgaat (Lotta conti-
nua), valt ook op die manier te duiden: de 
revolutionaire tijd waarin Beuys opereert 
moet dezelfde vitalistische herbronning op 
zich nemen. De vraag is wel wat het mag 
betekenen dat de tijdschriften in de verpak-
king zijn gebleven.
 Dan zijn er nog de twee schoolborden 
aan de muur, met de titel van het werk. 
Schoolborden laten zich moeiteloos inpas-
sen in de geschetste logica. Het zijn bij 
uitstek dragers (en uitdragers) van idee-
en, ‘concepten’. Maar wat met de impe-
ratief  ‘Toon je wonde’? De informatie op 
het paneel lijkt in vergelijking een geheel 
andere toon aan te slaan. Is hier nog spra-
ke van een ‘transformatieproces waarin het 
immateriële een materiële schelp van zich 
afschudt’, zoals de tekst eerst stelde? Lezen 
we nog eens de laatste alinea.

De twee schoolborden getuigen van 
het dualisme van de geschiedenis en de 
urgentie van het heden. De inscriptie, 
geschreven in kinderlijk handschrift, 
luidt: ‘toon je wonde’ – een opdracht 
voor de toeschouwer om zich bewust te 
zijn van de dood als de existentiële limiet 
en van de kwetsbaarheid van het men-
selijk leven.

Welk ‘concept’ schuilt achter de handge-
schreven imperatief? Dat we in de dood de 
transformerende kracht van de heropstan-
ding moeten zien? Hier lezen we iets anders: 
er wordt ons aangemaand ons bewust te 
zijn ‘van de dood als de existentiële limiet 
en van de kwetsbaarheid van het menselijk 
leven’. Van een ‘transformatieproces van 
dood naar leven’ is geen sprake meer. Het 
komt erop aan de dood als absolute limiet 
te aanvaarden en de kwetsbaarheid van het 
leven als onophefbaar op zich te nemen. 
 Wie het accent op deze slotalinea legt, 
moet concluderen dat Zeige deine Wunde een 
moderne variant is van een vanitasschilde-
rij. Het aangeboden tafereel toont hoe in het 
licht van de dood alles eindig, vergankelijk, 
sterfelijk is. ‘Toon je wonde’ laat inderdaad 
een ‘wonde’ zien: de kwetsbaarheid en ster-
felijkheid van wie naar het werk kijkt. Het 
roept de toeschouwer op zich van de eigen 
sterfelijkheid bewust te zijn.
 Wat gesteld werd in de eerste alinea’s van 
het informatiepaneel leek de ophefbaarheid 
van de sterfelijkheid te impliceren, en daar 
zijn, zeker in het licht van Beuys’ kunstthe-
orie, alle redenen voor. Maar de titel van de 
installatie en de spontane indruk die wordt 
opgewekt – nog versterkt door de impera-
tief  die wordt afgevuurd – gaan een andere 
richting uit: die van een werk dat de vanitas 
of  de ijdelheid van een verhoopte transfor-
matie van dood in leven impliceert.

Vanitas

Leggen we, bij wijze van proef, Beuys’ 
installatie naast een klassiek vanitas-
schilderij, zoals een van de vele stillevens 
van Cornelius Gijsbrechts, een zeventien-
de-eeuwse Vlaamse meester die vooral 
werkzaam was in Kopenhagen. Trompe-l’oeil 
met atelierwand en vanitasstilleven uit 1688 
bijvoorbeeld is te zien in de National Gallery 
van Kopenhagen. Op het eerste gezicht is 
dit geen installatie, maar een schilderij. 
Maar stapelt niet ook Gijsbrechts alles op 
en naast elkaar, en wel op zo’n manier dat 
het lijkt alsof  wat we zien niet geschilderd, 
maar zonder meer echt is? Dat is in elk geval 
de bedoeling, zo blijkt uit het woord ‘trom-
pe-l’oeil’ in de titel.
 Gijsbrechts wil niet dat we een schilde-
rij zien, maar een echte houten wand, een 
stuk wand in een schildersatelier, waar-
aan verschillende attributen hangen: een 
plankje met daarop een bundeltje penselen 
die zelf  weer op een mengpot rusten, een 
haakje waaraan een flesje (olie?) hangt, een 
ander haakje met een schilderpalet eraan, 
een schilderstok, nog een hangend flesje 
(terpentijn?), dan links een portretje (dat 

een zelfportret blijkt te zijn) en daarboven 
nog twee kleine portretten, waarvan er één 
onafgewerkt is gebleven. En dan krijgen we, 
centraal, (het schilderij van) een schilderij 
dat bovenaan rechts van het kader is losge-
komen.
 Net als bij Beuys wordt de blik van de toe-
schouwer geleid in de richting van een ‘dra-
ger’ die naar de dood verwijst. Bij Beuys 
waren dat de brancards, bij Gijsbrechts is 
het een mensenschedel. Centraal neerge-
zet, kleurt die schedel alles wat eromheen te 
zien is en vat het thema samen: ‘de dood als 
de existentiële limiet en [als embleem] van 
de kwetsbaarheid van het menselijk leven’, 
zoals in Beuys’ installatie. Alles in het werk 
verwijst naar vergankelijkheid, naar de 
ijdelheid van de mens en van elke menselij-
ke onderneming. Dus ook naar de vanitas 
van de kunst, die vanuit haar roemrijke tra-
ditie geneigd is zich boven tijd en verganke-
lijkheid verheven te weten. Gijsbrechts ont-
maskert die idee en toont hoe kunst maar 
kunst is, slechts beeld, even vergankelijk als 
wat zij afbeeldt. Even vergankelijk ook als de 
sterfelijke mens die haar maakt. Het zelfpor-
tret van de schilder is maar een van de vele 
ijdele parafernalia die Gijsbrechts’ ‘installa-
tie’ vullen. Even vergankelijk als het adres 
dat – net als bij Beuys – op een geschreven 
document te lezen staat en dat ook hier dat 
van de kunstenaar zelf  blijkt te zijn. Op het 
briefje onderaan het van het kader losgeko-
men schilderij staat: A Monsuer / Monsuer 
Cornelius Norbertus / Gijsbrechts Conterfeÿer 
ggl. In. / Coppenhagen.
 Toont Gijsbrechts ook zoiets als een 
‘wonde’? Hij heeft in elk geval goed naar 
Beuys’ imperatief  geluisterd, zo zou je 
anachronistisch kunnen stellen. Hij toont 
de ‘wonde’, alleen al omdat hij vanitas, ver-
gankelijkheid, toont. Maar hij toont ook 
zijn wonde. Want tussen die verzamelde 
vanitas emblemen hangt zijn zelfportret, 
net zoals zijn eigen naam en de stad waar-

in hij woont en werkt. ‘Zelfportret’ zou de 
titel van het schilderij kunnen zijn; op die 
manier zou het nóg duidelijker worden dat 
de schilder en zijn hele schilderkunst in 
wezen vergankelijkheden onder andere ver-
gankelijkheden zijn. 
 Dit laatste aspect schuilt trouwens ook 
in de installatie van Beuys en blijft op het 
informatiepaneel onvermeld. Bij Beuys 
wordt evengoed een verband gelegd tussen 
geadresseerde, wonde en zelfportret. Als 
Beuys twee exemplaren van het Italiaanse 
linkse tijdschrift naar zijn adres laat sturen, 
laat hij die sturen naar de ‘wonde’ die hij is. 
Een ‘wonde’ is zoals hij zichzelf, verwijzend 
naar zijn geboorte, typeert. Ter gelegenheid 
van een kunstmanifestatie in 1964 schreef  
Beuys een idiosyncratisch cv, Lebenslauf/
Werklauf, en fictionaliseerde daarin ook 
zijn geboorte in 1921. Voor dat jaar schrijft 
hij op de eerste regel: ‘Kleve [zijn geboor-
teplaats] Tentoonstelling van een wonde 
[…].’5

 ‘Toon je wonde’, zo gebiedt zijn instal-
latie, en Beuys adresseert die imperatief  
tevens aan zichzelf. De Italiaanse tijdschrif-
ten zijn gericht aan de ‘wonde’ genaamd 
Joseph Beuys. Met lijf  en leden behoort 
Beuys zelf  tot de uitingen van vergankelijk-
heid en dood die in zijn installatie aan de 
toeschouwer worden voorgelegd. Net zoals 
Gijsbrechts zichzelf  tussen de ijdele prulla-
ria neerzet.
 Gijsbrechts zet echter een stap meer. Hij 
plaatst ook de kunst in dat rijtje ijdele pre-
tenties. Zijn installatie zet zichzelf  – als 
installatie – te kijk, en doorprikt de kunst 
als ijdel bedrog. ‘Toon je wonde,’ schreeuwt 
Gijsbrechts de kunst toe, maar niet zon-
der tegelijk de wonde van die schreeuw 
zelf  mee te laten klinken. Dat laatste zou 
die schreeuw een zwaarder gewicht geven, 
ware het niet dat die gewichtigheid ont-
kracht wordt door de ironie en de zelfspot 
die er al te duidelijk in doorklinken. 

Verrijzenis

Spreekt of  schreeuwt dit schilderij niet 
alleen de kunst, maar ook de toeschouwer 
toe? Is de titel die Beuys aan zijn installatie 
gaf  over te dragen op Gijsbrechts’ geschil-
derde installatie? Maant Gijsbrechts ons 
aan om onze ‘wonde’ te tonen? 
 Volgens Beuys moeten we onze ‘wonde’ 
tonen omdat we ‘wonde’ zijn. Wij allen 
zijn, net als Beuys, als ‘wonde’ geboren. 
Dat is in zijn ogen niet per se erg. Erger is 
dat we die wonde verbergen, ook voor ons-
zelf. Voor Beuys is het zaak om dit verber-
gen ongedaan te maken en zo de creatieve 
kracht die in de wonde schuilt niet langer te 
onderdrukken, maar juist alle kans te geven 
zich te ontplooien. De ‘wonde’ moet zicht-
baar worden gemaakt, omdat pas vanuit die 
getoonde wonde de verrijzenis kan plaats-
vinden van de tot dan onderdrukt gebleven 
creativiteit.
 ‘Verrijzenis’ is een woord dat Beuys in 
deze context niet schuwt. Hij neemt de term 
ernstig, in zijn volle christelijke connotatie. 
Wat in kunst aan de orde is, is niets minder 
dan een ‘verrijzenis’, een opstanding van 
wat dood was naar een hernieuwde volheid 
van leven. Wanneer Beuys twee flessen met 
bloed, gemonteerd op stukken hout, met vet 
insmeert en de flessen een kruisachtig sta-
ketsel laat flankeren, noemt hij dit artistie-
ke object simpelweg Kreuzigung (1962-’63). 
Het vat in zekere zin zijn hele kunsttheorie 
samen.
 Wat verrijst, is de ‘wonde’, dit wil zeggen 
de tot louter wonde gereduceerde mens, de 
mens voor zover hij zich als louter wonde 
definieert. Voor Beuys is dit de kern van alle 
kunst, en evengoed de kern van elke cultuur 
en elke religie. In deze verrijzenis erkent het 
christendom zijn origine. In een interview 
uit 1984, twee jaar voor zijn dood, drukt hij 
zich als volgt uit. 

Je moet eerst je geloof  verliezen zoals 
ook Christus aan zijn kruis dat een ogen-
blik lang deed. Dit betekent dat de mens 
ook zelf  dit proces moet ondergaan van 
kruisiging en complete incarnatie in de 
materiële wereld – hij moet het mate-
rialisme door. Hijzelf  moet sterven, en 
hij moet volledig door God verlaten zijn 
zoals, in dit Mysterie, Christus dat was 
door zijn Vader. Enkel wanneer niets 
nog rest, ontdekt men in zijn zelfkennis 
de christelijke substantie en neemt die 
als iets absoluut reëels aan. […] In onze 
tijd is het niet langer zo dat God de mens 
helpt, zoals in het Golgota-Mysterie. Dit 
keer moet de verrijzenis worden bewerk-
stelligd door de mens zelf. […] Een reëel 
Mysterie, een kosmisch gebeuren heeft 
daar plaatsgevonden, eerder dan een 
historisch gebeuren. Er vond een ener-
giestroom plaats van absolute realiteit. 
En nu doet zich een metamorfose van 
de mens voor die van hem een bijzonder 
grote inspanning vraagt.6 

De verrijzenis is een ‘kosmisch gebeuren’: 
een diep in de werkelijkheid verscholen cre-
atieve energie – de ‘absolute realiteit’ – laat 
zich onderdrukken en staat zichzelf  toe te 
sterven om vervolgens met een nieuw elan 
te kunnen verrijzen. De beslissende factor 
in die onderdrukking van de creatieve ener-
gie is de mens. De materialistische cultuur 
heeft de mens van zijn ware zelf  vervreemd. 
Daarom is het voor die mens nu zaak om 
zichzelf  weg te cijferen, zodat het ‘kosmi-
sche gebeuren’ van die creatieve energie 
opnieuw een kans kan krijgen. In dezen 
biedt Christus het voorbeeld: hij werkte zich 
in zijn korte leven naar een radicaal zelf-
verlies toe, inclusief  het verlies van datgene 
waaraan hij zich optrok, zijn geloof. En pre-
cies dit nietsontziende zelfverlies maakte de 
weg vrij voor de ‘christelijke substantie’ – in 
Beuys’ vocabularium een ander woord voor 
het ware (want) creatieve wezen van alles 
wat bestaat. Het menselijke zelfverlies, de 
ondergang in blind materialisme, draagt in 
die zin ook het mysterie van de ‘kosmische 
creativiteit’ in zich: ‘In onze tijd is het niet 
langer zo dat God de mens helpt, zoals dat 
het geval was in het Golgota-Mysterie. Dit 
keer moet de verrijzenis worden bewerkstel-
ligd door de mens zelf.’
 Ziehier de ultieme reden waarom we onze 
‘wonde’ moeten tonen. Omdat wij het zijn 
die de ‘verrijzenis’ moeten bewerkstelli-
gen. En dit vergt van ons vooreerst dat wij 
bekennen de beslissende factor te zijn in de 
onderdrukking van de kosmische energie. 

Joseph Beuys, Kreizigung, 1962-’63, Staatsgalerie, Stuttgart
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Wij vallen samen met die onderdrukkende 
instantie. Die laatste heeft echter ook iets 
positiefs, aangezien die creatieve energie 
zich sowieso moet laten onderdrukken. Als 
onderdrukkers van die energie zijn we tege-
lijk de ‘wonde’ die deze energie heeft opge-
lopen. Het is dus aan de ‘wonde’ om zich te 
tonen, zodat de energie een vernieuwd elan 
kan krijgen. Zeige deine Wunde: het ‘deine’ 
waarvan sprake is dat van de kosmische 
creativiteit. En als mens vallen we daar-
mee samen. Wij zijn wonde, maar dan wel 
de wonde van het ‘kosmische gebeuren’ 
dat creativiteit heet. Het komt erop aan die 
wonde creatief  te tonen opdat de creativiteit 
zich zou kunnen herpakken – of, in Beuys’ 
termen, opdat ze zou kunnen ‘verrijzen’. 
 Zoals gezegd: Beuys’ installatie is te 
beschouwen als een ‘conceptuele’ versie 
van de klassieke vanitasschilderijen. Toch 
is het niet zo dat Gijsbrechts’ schilderij, 
ondanks de formele gelijkenis, de titel Zeige 
deine Wunde zou kunnen dragen. ‘Wonde’ is 
weliswaar het allesomvattende thema van 
dit paneel: de mens is door tekort getekend, 
en het grootste tekort van de mens bestaat 
erin dat niet te zien, en niet te willen zien. 
Maar in plaats van de kijker met de vinger 
te wijzen, zoals Beuys doet, wijst Gijsbrechts 
alleen zichzelf  met de vinger, dat wil zeggen 
zijn eigen kunstwerk – en op die manier 
kunst in het algemeen. Dat een schilderij 
de ‘wonde’ wil tonen, wil niet zeggen dat 
het zelf  niet aan de logica van de ijdelheid 
onderhevig is. Vandaar de mise en abyme 
van illusionaire listen waar de trompe-l’oeil 
mee samenhangt. Dat ook de toeschouwer 
een spiegelpaleis vol illusies en tekorten 
is, ligt voor de hand, maar wordt door het 
schilderij niet geëxpliciteerd.
 Spreekt uit Gijsbrechts’ werk dan niet een 
geloof  in de heilzame werking van een geste 
waarin de mens de eigen ‘wonde’ toont? 
Schuilt achter dit kunstwerk geen geloof  in 
de ‘verrijzenis’? Hebben Gijsbrechts en zijn 
werk niets met het christendom? Het spreekt 
voor zich dat het omgekeerde waar is. Een 
zeventiende-eeuwse meester in vanitas-
taferelen schildert voor een uitgesproken 
christelijke clientèle. De toenmalige kunst-
liefhebber interpreteert de tentoongestelde 
ijdelheid wel degelijk als een aansporing om 
in eigen boezem te kijken. En hij is er zich 
van bewust dat het zin heeft op die aanspo-
ring in te gaan. Ook voor zeventiende-eeu-
wers is Christus gekruisigd om de ‘wonde’ 
en het tekort dat zij als mens zijn integraal 
op zich te nemen teneinde hen daarvan te 
verlossen. Maar – en hier ligt het verschil 
met wat Beuys ‘christendom’ noemt – ze 
zijn er niet van overtuigd dat dit tonen zelf  
bij zou dragen aan de verlossing, laat staan 
dat het de ‘verrijzenis’ zou bewerkstelligen. 
 In de zeventiende eeuw is het nog zonder 
meer duidelijk dat de verlossing het exclu-
sieve werk van God is, niet van de mens. 
Een protestantse of  calvinistische zeven-
tiende-eeuwer zal daar met tot dan onge-
kende energie op hameren, maar ook zijn 
katholieke tegenstander, die toch een rol 
aan ’s mensen ‘werken’ toekent, is het daar 
in principe mee eens. De agens van de ‘ver-
rijzenis’, diegene die het menselijke tekort 
voorgoed opheft, is God. Het inzicht dat dit 
inderdaad zo is, een schilder die het op zijn 
canvas helder neerzet, een schilderij dat uit-
drukkelijk Zeige deine Wunde zou bevelen: ze 
dragen geen van allen iets substantieels bij 
aan de ‘verrijzenis’. Beuys gelooft dat het de 
mens zelf  is die de verrijzenis bewerkstelligt; 
Gijsbrechts’ ‘installatie’ neemt zichzelf  op 
de korrel, precies om duidelijk te maken dat 
de mens dit niet doet.

Steiner

Dat het volgens Beuys de mens is die de hen-
del van de verrijzenis bedient, wijst erop hoe 
eigengereid zijn visie op het christendom is. 
Lezen we nog eens het einde van de passage 
waarin hij het heeft over Christus’ verrijze-
nis. 

Een reëel Mysterie, een kosmisch gebeu-
ren heeft daar plaatsgevonden, eerder 
dan een historisch gebeuren. Er vond 
een energiestroom plaats van absolute 
realiteit. En nu doet zich een metamor-
fose van de mens voor die van hem een 
bijzonder grote inspanning vraagt.

De verrijzenis is niet het werk van een God 
die van buitenaf  in de geschiedenis ingrijpt; 
het is niet een ‘historisch’, maar ‘kosmisch’ 

gebeuren. De energetische kern die aan de 
basis ligt van de universele realiteit rijst, 
na onderdrukt te zijn, opnieuw op. En dit 
oprijzen gebeurt slechts wanneer de mens 
meewerkt en niet terugdeinst voor een 
‘bijzonder grote inspanning’. Die bestaat 
erin zichzelf  weg te cijferen, zich tot een 
‘wonde’ te reduceren, en zodoende de ‘ener-
giestroom’ van de ‘absolute realiteit’ een 
vrije loop te verlenen. Die ‘energiestroom’ is 
de ‘christelijke substantie’. Op het moment 
dat de moderne mens zichzelf  heeft wegge-
cijferd, is hij in staat die ‘energiestroom’ aan 
te nemen ‘als iets absoluut reëels’.
 Als hier iets onversneden het woord 
neemt, is dat niet het christelijke narratief, 
maar de antroposofie.7 Dat is niet verwon-
derlijk: eerder dan bij christelijke auteurs 
is de achtergrond van Beuys’ stellingen te 
vinden bij Rudolf  Steiner. Die sluit in zijn 
kosmologisch systeem de meest diverse doc-
trines in, waaronder ook die van het chris-
tendom, maar niet zonder die binnen zijn 
eigen idioom te duiden. Christelijke termen 
worden bij hem kosmologische, ontologi-
sche, ‘natuurwetenschappelijke’ concep-
ten. ‘Christelijke substantie’ is een duidelijk 
voorbeeld: de referentie aan de christelij-
ke verrijzenis dient hier als naam voor het 
energetische creatieve proces dat aan de 
basis van de werkelijkheid zou liggen. 
Steiner geeft Beuys de mogelijkheid zich uit 
te laten over – en zich in zijn kunst gelegiti-
meerd te weten door – de essentie van het 
zijn. Met Steiner heeft Beuys kennis van 
de diepe kern der dingen en geeft hij kunst 
opnieuw een ‘natuurlijke’ en ‘natuurwe-
tenschappelijke’ basis.
 Kunst is ‘wetenschappelijk’ voor Beuys, 
maar dan wel in premoderne zin. Vóór 
Newton en Kant was de wetenschap inder-
daad ‘essentialistisch’. Dat gold voor de 
antieke wetenschap die de pretentie koes-
terde de essentie van de dingen te kennen. 
Het gold ook voor de middeleeuwse weten-
schap. Alleen bracht het christendom een 
fundamentele nuancering aan. Menselijke 
kennis ging over essenties, dat wel, maar 
kende die essenties nooit ten diepste. Die 
rusten immers niet in zichzelf, maar in hun 

Schepper, en die Schepper onttrekt zich aan 
onze kennis. Van God wist je dat Hij er was 
en wat Hij in zijn Schrift zelf  aan je had mee-
gedeeld, maar doordringen tot diens wezen 
– en tot het ultieme wezen van de door 
hem geschapen dingen – was ten enenmale 
onmogelijk. Elk globaal overzicht van onze 
wetenschappelijke kennis (denk aan de 
Summa Theologiae van Thomas van Aquino) 
ging uit van een reflectie over God, wat er 
de facto op neerkwam dat de kennis van 
meet af  aan haar inherente beperkingen 
en grenzen voor lief  nam en zich terdege 
bewust was van haar eigen eindigheid – of, 
om het met de inmiddels welbekende term 
van Beuys te stellen, van haar ‘wonde’.
 De moderne wetenschap situeert haar 
uitgangspunt niet in God. Methodisch laat 
zij die juist helemaal buiten haar blikveld. 
Maar ze is zich daarom niet minder bewust 
van haar eindigheid. Meer nog dan haar 
middeleeuwse voorganger, beseft moder-
ne wetenschappelijke kennis niet langer de 
pretentie te kunnen koesteren zich in de 
‘essentie’ van haar kennisobject – en in het 
‘zijn’ in het algemeen – gegrond te weten. 
Newtoniaanse fysica heeft haar filosofische 
Auseinandersetzung gevonden in het werk 
van Immanuel Kant. Die stelt dat weten-
schap zonder meer mogelijk is, maar juist 
niet op basis van kennis van de essentie van 
het gekende object. ‘Das Ding an sich ist 
ein Unbekanntes,’ stelt Kant. Dit heeft een 
wereld opgeleverd waarin alles gereduceerd 
moet worden tot ‘object’ – een grenzeloos 
universum vol louter materialistische ‘dode 
dingen’, op geen enkele manier nog in ver-
band gebracht met een of  andere vorm van 
wezen of  essentie. 
 Het is die ‘dode’, ‘objectieve’, ‘materialis-
tische’ werkelijkheid die voor Beuys in een 
sinds Kant veronachtzaamde essentie moet 
worden geherwaardeerd. Die essentie is cre-
ativiteit, aldus Beuys. En de kunst, expert 
in creativiteit, is de uitgelezen discipline om 
die herwaardering waar te maken. Waar 
in de middeleeuwen die creativiteit (lees: 
die creationistische God) zich nog aan de 
menselijke greep onttrok, gaat Beuys ervan 
uit dat onze moderne tijd zonder meer vat 
heeft op die creationistische essentie. Kunst 
wordt opnieuw een superlatief  van kun-
nen, een vermogen om de creatieve essentie 
uit een materialistische graftombe te doen 
verrijzen. Beuys – net als (en geruggen-
steund door) Steiner – diagnosticeert niet 
onterecht de tekorten die onze technische, 
materialistische cultuur kenmerken, maar 
de remedie die hij voorstelt verbergt een 
pretentie die zich door geen eindigheids-
besef  geremd weet. Zijn essentialistische 
kunst is een correctivum op onze materia-
listisch-wetenschappelijke techniek, zij het 
een correctivum die onze technische greep 
op de wereld nóg oneindiger, nóg absoluter 
maakt. Als we Beuys en Steiner mogen gelo-
ven, hebben we greep, niet alleen op de lege 
oneindigheid van een materialistisch uni-
versum, maar tevens op de volle oneindig-
heid van de ziel van dit universum.

Wisser

De installatie die op het eerste gezicht op 
een modern vanitastafereel lijkt, is het bij 
nader inzien juist niet. Als dit werk ijdel-
heid en tekort laat zien, dan is dat enkel om 
het over de opheffing ervan te hebben. En 
als het de ‘wonde’ toont, is het exclusief  om 
die bij de toeschouwer te leggen. Waarom 
moet ik mijn ‘wonde’ tonen? Om conform 
te zijn aan de ‘wonde’ van het kunstwerk, 
een ‘wonde’ die daar al is geheeld, maar 
waaraan de toeschouwer zich nog moet 
conformeren. De toeschouwer moet nog 
over de streep getrokken worden – lees: nog 
eens goed de les gelezen worden. Want als 
de ‘wonde’ ergens nog ‘wonde’ is, is het bij 
de toeschouwer, van wie daarom een ‘bij-
zonder grote inspanning’ wordt gevraagd, 
met name zichzelf  weg te cijferen, zelf  te 
verdwijnen in de ‘wonde’ die moet worden 
getoond. Het is een imperatief  waaraan de 
toeschouwer gegarandeerd nooit zal kun-
nen voldoen en die een blijvende afhanke-
lijkheidsrelatie zal doen ontstaan ten aan-
zien van de ‘imperator’ die deze imperatief  
toewerpt. Dit is het heimelijk dwingende dat 
in Beuys’ kunst schuilt. Zijn oproep tot crea-
tiviteit zal je niet creatief  maken. Hij maakt 
je enkel eindeloos verplicht aan de oproep 
daartoe. De essentie van de dingen, de cre-
atieve bron die aan de basis van het zijn ligt, 
zal hoe dan ook onbereikbaar blijven, maar 
de gehoorzaamheid aan het gebod van de 
Meester zal je eeuwig doen verwijlen in die 
‘bijzonder grote inspanning’ die hij van je 
zal blijven vragen. Je zult, onder het sper-
vuur van zijn imperatieven, eindeloos naar 
zijn volgekrabbelde schoolborden moeten 
staren.8 En de Meester zal nooit op het idee 
komen dat zo’n bord alleen maar zin heeft 
als je ook een bordenwisser gebruikt. Of, 
wat op hetzelfde neerkomt, dat een borden-
wisser niet per se dient om gesigneerd te 
worden. 
 We zijn ver van de ‘wonde’ die Cornelius 
Gijsbrechts onze ijdelheid als een spiegel 
voorhoudt. Maar die liet ons tenslotte onze 
‘wonde’. Misschien bieden gijsbrechtsiaans 
geïnspireerde vanitasinstallaties wel het 
soort bevrijding die er echt toe doet: een 
bevrijding van alle bevrijdingsretoriek.

Noten
 1  Geciteerd in: Allison Holland (red.), Joseph 

Beuys & Rudolf  Steiner. Imagination, Inspiration, 
Intuition, Melbourne, National Gallery of  
Victoria, 2007, p. 24.

 2  Het betreft hier inderdaad een ‘mythe’. Met wat 
toen feitelijk heeft plaatsgevonden, heeft het al 
bij al weinig te maken. Tot die conclusie komt 
in elk geval Hans Peter Riegel, auteur van een 
bijzonder kritische, driedelige biografische 
studie: Beuys. Die Biographie, Band 1-3, Berlijn, 
Aufbau Verlag, 2019. Zie ook Ron Manheim, 
Beim Wort genommen. Joseph Beuys und der 
Nationalsozialismus, Berlijn, Neofelis, 2021,  
pp. 77-84; Caroline Tisdall, Joseph Beuys,  
New York, Thames & Hudson, 1979, pp. 16-17.

 3  Zie onder meer hoofdstuk 2 (‘Fat: Living Art’) 
in: Mark C. Taylor, Refiguring the spiritual. 
Beuys, Barney, Turell, Goldsworthy, New York, 
Colombia University Press, 2012, in het 
bijzonder pp. 35-41.

 4  Geciteerd in: Herman Kurzke, Novalis, 
München, C.H. Beck, 2001, p. 44. Strikt 
genomen gaat Beuys nog verder dan Novalis en 
stelt (mijn cursivering): ‘Jeder Mensch ist ein 
Künstler.’

 5  Ann Temkin & Bernice Rose, Thinking is Form. 
The Drawings of  Joseph Beuys, New York, 
Thames & Hudson, 1993, p. 10.

 6  Geciteerd in: op. cit., (noot 4), p. 32. Voor een 
uitgebreid commentaar: Friedhelm Mennekes, 
Joseph Beuys. Christus denken/Thinking Christ, 
Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk, 
1996.

 7  Zie onder meer: op. cit. (noot 1), en Wolfgang 
Zumdick, Death Keeps me Awake. Joseph Beuys 
and Rudolph Steiner. Foundations of  Their 
Thought, Baunach, Spurbuchverlag, 2013.

 8  Volgeschreven schoolborden verheffen tot 
kunstwerken heeft Beuys trouwens ook van 
zijn grote leermeester Rudolf  Steiner overgeno-
men: op. cit. (noot 1), pp. 26, 32-34, 40-41, 
45, 48-51, 56, 65, 85-87. Zie ook: Walter 
Kugler (red.), Rudolf  Steiner. Blackboard 
Drawings 1919-1924, East Sussex, Rudolph 
Steiner Press, 2003.

Joseph Beuys, Perrugia, 3 april 1980

Joseph Beuys, Noiseless Blackboard Eraser, 1974
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NAUFUS   
   RAMÍREZ
 FIGUEROA 

11.03    
  28.08.22

Naufus Ramírez-Figueroa, ‘Deus Ex Machina’, 2021,  
Variación sobre hoja de anturio #4 & #5, 2021  
© Courtesy of the artist, Sies + Höke Düsseldorf, foto Simon Vogel
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16 april 2022
t/m 5 maart 2023
friesmuseum.nl

You used to � y, go everywhere 
and wake up those who are asleep

16 april 2022

vrienden
fries museum

partners fries museum partners tentoonstelling
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BART VERSCHAFFEL

Paul De Vylder is opgeleid als schilder aan 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen en nadien aan de 
afdeling Grafiek van de Stedelijke Academie 
voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas en in 
Ljubljana.2 Hij debuteerde begin jaren zestig 
met kleurrijke, wild geschilderde voorstel-
lingen van monsterlijke, schimmige lijven 
en vervormde gezichten, met een of  meer-
dere geïsoleerde figuren die opdoemen uit 
de kleurmassa. Na deze monsterschilderij-
en heeft hij vanaf  1966 cybernetisch werk 
gemaakt – de cybernetica was inspirerend 
omdat een methodische en beredeneerde 
beeldproductie het expressieve en persoon-
lijke uitfiltert. Hij heeft dan om existentië-
le en artistieke redenen zijn beeldend werk 
onderbroken, en is in 1971 kunstgeschiede-
nis gaan studeren aan de Universiteit Gent 
bij Roger D’Hulst en Marcel De Maeyer. Zijn 
eindverhandeling ging over het naakt in de 
Franse schilderkunst van de negentiende 
eeuw.3 De Vylder verkoos nadien opnieuw 
het artistieke boven een assistentschap en 
een doctoraatsstudie, en hernam zijn beel-
dend werk eind jaren zeventig. Zijn oeuvre 
verwerkt, na de studie kunstgeschiedenis, 
inzichten uit de semiotiek en de beeldwe-
tenschap. Naast zijn artistieke werk was De 
Vylder werkzaam als docent semiotiek aan 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (KASK) in Gent van 1982 tot 
2002 en als eigenzinnig auteur van talrijke 
artikelen in catalogi, tijdschriften en boek-
publicaties.4

 Het oeuvre van De Vylder bestaat uit 
grondig voorbereide projecten die resulte-
ren in beeldreeksen. Van het begin van de 
jaren tachtig tot de jaren negentig gaan de 
reeksen over heldendom en macht, met als 
eerste tentoonstelling Gringo Total in het 
ICC te Antwerpen in 1983. De Vylder ver-
werkt de primitieve, klassieke en populai-
re iconografie tot complexe, gelaagde en – 
mede door de materiaal- en kleurkeuze en 
de uitvoeringstechniek – bewust onaantrek-
kelijke beelden. Het gaat voornamelijk om 
monumentale ‘pekschilderijen’, geschilderd 
met synthetisch rubber, dat wil zeggen met 
een banaal en levenloos materiaal, dat niet 
schittert of  glanst. Voorbeelden zijn de reeks 
Quarantaine (1981-82), geïnspireerd door 
filmstills van alledaagse situaties, met grote 
grisailles van latent gewelddadige interieur-
scènes in close-up en met vervormde per-
spectieven, waarbij de hoofden en gezichten 
van de personages buiten beeld blijven, of  
werken zoals de triptiek For Wagner (1982-
83) en het imposante La Morte di Cesare 
(1985-86), waaraan De Vylder een jaar 
heeft gewerkt. Naast de schilderijen heeft hij 
objecten, sculpturen en installaties gemaakt 
van ‘dode’ materialen (staal, lood, hoorn, 
leder…), soms met pek beschilderd, zoals de 
tien banieren van Discipline I (1980), voor 
het eerst getoond in het Museum Dhondt-
Dhaenens in Deurle. Het gaat om een 
ensemble van veertien brancards beschil-
derd met decoratieve motieven, deel van de 
reeks Gjölbaschi en onderdeel van de verza-
meling van het M HKA. Hetzelfde geldt voor 
zijn Gems of  Power (1985-86), gedecoreer-
de lederen enkel- en polsbanden waarmee 
gewonde soldaten op de veldoperatietafels 
werden vastgebonden, een werk dat deel 
uitmaakt van de collectie van Mu.Zee in 
Oostende. 
 De ‘beeldraadsels’ van Rebus/Rebis uit 
1988 werken verder op de figuur van de 
held-krijger.5 In Capella Famosa (1994), 
het laatste grote beeldproject over het hel-
dendom, worden reproducties gebruikt van 
een kapel van Giotto in het Vaticaan en 
wordt het heroïsche martelaarschap gevi-
seerd. De Vylder heeft naast de pekschil-
derijen ook veel tekeningen gemaakt, en 
daarmee ook projectmatige beeldreeksen, 
zoals Onopgeloste mediaraadsels: Dr. Joseph 
Goebbels: vijftig grote tekeningen, eerst 
getoond in Ruimte Morguen in Antwerpen 
in 1983, en opnieuw in het KASK in 2004. 

 Wanneer De Vylder om gezondheidsre-
denen het schilderen moet opgeven, maakt 
hij vanaf  de jaren negentig vooral fotower-
ken. Het scharnier tussen de beeldreeksen 
over heldendom en het fotografische werk 
is de reeks Hieroglyphica. Daarna volgen de 
Machinae en Cargo Cult. The Trickeries and 
Ritual Cunning of  the Western Iconological 
Tradition (1996). Het onderwerp ver-
schuift van mannelijk heroïsme en man-
nelijk naakt naar het allegorische naakt en 
het ateliermodel. De reeks Machinae toont 
naaktmodellen zoals die in het klassieke stu-
dio-onderwijs in diverse houdingen pose-
ren, leunend op een stok of  een buizencon-
structie. Die hulpconstructies groeien uit tot 
kooien of  machines die het lichaam inklem-
men en gevangen houden. Het laatste werk 
van De Vylder, gemaakt tussen 2017 en 
2019, Les Demoiselles de Saint Antoine, is ook 
getekend, maar ditmaal met de computer: 
een reeks van 42 ‘foto gliefen’ met een kabi-
netformaat die op foto’s lijken.6 Het gaat om 
letterlijk én figuurlijk zeer gelaagde, icono-
grafisch complexe Photoshop-schilderijen, 
op basis van foto’s van de modellen uit 
de Machinae-reeks. De foto’s lossen bijna 
geheel op in digitale pixels, de modellen in 
prikkelpopfantomen, of  in Demoiselles.
 Het besef  dat ten grondslag ligt aan De 
Vylders denken, zijn kunstopvatting en zijn 
artistieke keuzes, is de vermetelheid – tege-
lijk de durf, pretentie, verblinding, zelfbe-
goocheling – waarmee de mens zich los-
maakt uit het verzonken dierlijke bestaan 
en uit de directe levensimpulsen, om dan 
het lichaam als het ware ‘open’ te maken, 
te beginnen met spreken – en ‘ik’ te durven 
zeggen, om zich meteen daarna te verlie-
zen in de ficties en constructies die hij zelf  
bedenkt en verzint, om zich te verliezen in 
wat hij zich voorstelt. In zijn laatste essay, 
‘De Grote Onlikbaarheid’, formuleert De 
Vylder dit als ademhalen: als het samenspel 
van ‘inademen’ – van aesthesis of  gewaar-
worden, perceptie, besef, het innemen van 
het ‘buiten’ – en van ‘uitademen’ – mimesis: 
formuleren of  ‘zeggen’, wat altijd, onver-
mijdelijk, ‘uitbeeldend’ is. Dan maken we 
tekens en betekenissen waarin we werke-
lijkheid en waan, waarheid en verzinsel, 
niet en nooit meer kunnen onderscheiden.7

 Het centrale onderwerp van het artistie-
ke oeuvre van De Vylder is het raadsel van 
de mimesis, of  de aard en werkzaamheid 

van het beeld zelf. Hij maakt kunst die niet 
‘echt’, expressief  of  communicatief  wil zijn, 
maar zich extreem bewust is van de kunst-
matigheid van het beeld, en die artificiali-
teit ‘meerekent’ en thematiseert. Zijn kunst 
laat zien dat wat het meest waar, natuur-
lijk en ‘passend’ voorkomt – de macht, de 
waarheid en het beeld – geheel artificieel is. 
Het resultaat is kunst die tegelijkertijd luci-
de én beeldend is, en dus niet ‘conceptu-
eel’. Iconoclasme is immers geen oplossing. 
Conceptuele kunst is – in zijn eigen woor-
den – ‘de onmogelijkheid van de voorstel-
ling in geschenkverpakking’.8 De Vylders 
werk gaat bewust in tegen de betovering 
van het beeld, maar blijft daarbij diep iro-
nisch. Zijn beeldkritiek is niet melancho-
lisch en treurt niet om het verlies van wat 
‘echt’ is. Hij blijft beelden of  beeldraadsels 
maken die weliswaar verhelderen, maar 
dan in het besef  dat ze ook altijd de verwar-
ring vergroten, zoals elk redelijk argument 
ook onvermijdelijk misverstanden schept. 
Er valt niets op te lossen. Maar daarom is 
nog niet alles om het even. Het gaat erom de 
structurele frivoliteit – die kracht én dwaas-
heid van de geest en alles wat die geest doet 
– ernstig te nemen, en dus in te gaan tegen 
het ‘decorum’. Dat kan door kunst te maken 
tegen de kunst die plooit voor de tirannie 
van wat ‘passend’ is, door in te gaan tegen 
een esthetiek die de werkelijkheid verfraait 
en gemakkelijk maakt, en in te gaan tegen 
retorische, acceptabele ‘expressie’, tegen 
kunst die succes en macht wil in plaats van 
te begrijpen, en tegen de belachelijke ijdel-
heid en de dwaze pretenties van kunst die 
haar eigen conditie niet beseft.
 Over De Vylders debuutjaren in het 
Antwerpse en Brusselse kunstmilieu begin 
jaren zeventig is nog maar weinig bekend. 
Zijn carrière werd, na de onderbreking voor 
de studie kunstgeschiedenis, gefnuikt door 
een aanvaring met Jan Hoet in een live-uit-
zending op de Belgische nationale televi-
sie, in een aflevering met als titel ‘Kunst 
te Koop’ van de experimentele ‘talkshow’ 
IJsbreker van Jef  Cornelis in 1984. Hoet had 
in dit programma beweerd dat ‘wanneer 
een kunstwerk in een museum terecht-
komt, de impact ten aanzien van het publiek 
sterker is dan via om het even welk circuit’. 
Waarop De Vylder reageerde: ‘Dat is een 
van de merkwaardigste hypotheses die ik 
de laatste tijd gehoord heb. Dus ik dacht dat 

juist alles gedaan werd om het museum tot 
een meer levende aangelegenheid te maken 
en nu krijg ik hier te horen dat het museum 
de tempel bij uitstek is om aan kunstcultus 
te gaan doen.’9 Het was een interventie die 
hem onmiddellijk een geplande tentoonstel-
ling heeft gekost en die leidde tot een nage-
noeg volledige boycot van zijn werk. Een 
overzicht van het werk van de jaren tach-
tig tot begin jaren negentig is wel getoond in 
het PMMK in Oostende in 1996.10 Recent 
was een vergelijkbare overzichtentoonstel-
ling, ook van de vroege en cybernetische 
werken, te zien in de Verbeke Foundation 
in Kemzeke.11 Het fotowerk is getoond in 
Vandenhove in Gent in 2019.12

 De Vylder heeft heel weinig met commer-
ciële galerieën gewerkt en was niet op de 
kunstmarkt gericht. Zijn totale productie 
is daarom relatief  beperkt, vanaf  de jaren 
negentig mede om gezondheidsredenen. 
Het werk zit in privécollecties in België, 
Duitsland en Japan, en er zijn representatie-
ve ensembles aanwezig in de verzamelingen 
van Mu.Zee, M HKA, Vandenhove, Museum 
Dhondt-Dhaenens en SMAK. De collages zijn 
geschonken aan de Verbeke Foundation. De 
Vylder kreeg de Prijs voor Beeldende Kunst 
van de Vlaamse Gemeenschap in 1992.

Noten
 1 Paul De Vylder, ‘Het argument van de 

minotaurus’, in: De Witte Raaf, nr. 97, 2002,  
p. 3.

 2 Paul De Vylder overloopt zijn artistieke 
parcours tot 1986 in twee gesprekken met Dirk 
Pültau en Koen Brams: ‘Een vuurspuwende 
clown in een petroleumraffinaderij’, in:  
De Witte Raaf, nr. 172, 2014, pp. 7-9; 
‘Onopgeloste mediaraadsels: Dr. Joseph 
Goebbels 2.0.’, in: De Witte Raaf, nr. 173, 2015, 
pp. 1-5. Beide teksten werden verzameld in: 
Paul De Vylder, De O van Giotto. Gesprekken met 
Koen Brams en Dirk Pültau, A&S/books/Plantin 
Instituut voor Typografie, Gent/Antwerpen, 
2016. Over de periode na 1986 heeft Marc 
Holthof  interviews afgenomen met De Vylder, 
waarvan de publicatie wordt voorbereid.

 3 De verhandeling lag aan de basis van de lange 
tekst ‘Het naakt in de Belgische kunst van 
Navez tot Magritte: een iconografisch 
perspectief ’ in de catalogus bij een tentoonstel-
ling in de ASLK-galerij in Brussel: Ingrid 
Lampaert (red.), Het naakt in de moderne 
Belgische kunst, R. Coolen, Brussel, 1981,  
pp. 12-68.

 4 In De Witte Raaf publiceerde De Vylder een 
tiental essays tussen 1996 en 2020. Zijn 
teksten werden gebundeld in: Onevenredige 
lichamen. Over de onmogelijkheid van het spreken, 
A&S/books, Gent, 2004, en De God die zijn 
vrouw had opgegeten. Codes en rituelen: over de 
listigheid van de rede, A&S/books, Gent, 2014. 
Zie ook: Vlad Ionescu, ‘There must be some 
way out of  here. Over de essays van Paul  
De Vylder’, in: De Witte Raaf, nr. 198, 2019,  
pp. 15-16.

 5 Tentoonstelling in Galerie De Equilibrist in 
Sint-Niklaas van 28 februari 1988 tot 10 april 
1988. Catalogus met teksten van De Vylder, 
Rudi Laermans en Lieven De Cauter.

 6 De Vylder heeft drie volledige reeksen laten 
drukken, en van enkele beelden een beperkt 
aantal losse prints. De reeks is als boek 
uitgegeven door Vandenhove/A&S/books in 
2019.

 7 De Grote Onlikbaarheid. Voorstelling en verhulling, 
Vandenhove/A&S/books, Gent, 2021.

 8 Koen Brams en Dirk Pültau, ‘Onopgeloste 
mediaraadsels: Dr. Joseph Goebbels 2.0.’, in: De 
Witte Raaf, nr. 173, 2015, p. 3.

 9 Koen Brams en Dirk Pültau, ‘‘Het beeld volgt de 
klank, niet andersom’. Interview met Jef  
Cornelis over IJsbreker’, in: De Witte Raaf, nr. 
151, 2011, p. 4.

 10 Paul De Vylder. Beeldprojecten 1980-1994, van 
6 april tot 12 juni 1996, Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst, Oostende. Catalogus met 
essays van De Vylder, Marc Holthof  en Willy 
Van den Bussche.

 11 Paul De Vylder. Machinations, van 24 november 
2019 tot 12 april 2020, Verbeke Foundation, 
Kemzeke.

 12 Paul De Vylder. Monkey Business, van 6 tot 16 
november 2019, Vandenhove, Gent.

‘Van zodra ik begin te spreken (en ‘ik’ begint altijd met 
spreken) moet ik lachen.’1

Paul De Vylder (1942-2022)

Paul De Vylder, Demoiselle tâtonneuse, fotoglief, 2018-2019
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NESTNEST
De Constant Rebecqueplein 20bDe Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86+31 (0)70/365.31.86
do–vrdo–vr 13:00–20:00 13:00–20:00
za–zoza–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.nestruimte.nlwww.nestruimte.nl

every moment a junctionevery moment a junction
Anca Bârjovanu, Carolin Gieszner, Cy X, 
PHILTH HAUS, Juliette Lizotte, hugo x 
tibiriçá, Linnéa Sjöberg, sWitches 

t/m 31/07
Een tentoonstelling van Nest ism melanie 
bonajo, Orlando Maaike Gouwenberg en 
Erika Sprey

Non-Profit At All CostNon-Profit At All Cost
Armando D. Cosmos, Barnaby Monk, Clélia 
Zida, Farida Sedoc, Guido Johanns, Roxette 
Capriles, Sandim Mendes.
Graphic and spatial design: Eline Mul

09/09–06/11 
Een tentoonstelling van Nest ism 
Farida Sedoc

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

With Sighs Too Deep for WordsWith Sighs Too Deep for Words
Lennart Lahuis

t/m 24/07

Frontspace: ShoeglazingFrontspace: Shoeglazing
Verena Blok, Kim David Bots, Afra Eisma, 
Caz Egelie, Arash Fakhim, Tim Hollander, 
Dorota Jurczak, Michael Portnoy, Koen 
Taselaar, Ola Vasiljeva

t/m 24/07

Alexandre LavetAlexandre Lavet
03/09–23/10

Frontspace: RobakiFrontspace: Robaki
Piotr Łakomy

03/09–23/10

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

ZomerstopZomerstop
04/07–02/09 

PP-23 Collecting Collection PP-23 Collecting Collection 
Personal ReflectionPersonal Reflection
Works and stories from the Agnes & 
Frits Becht Collection
Curated by Eline Becht
Artists: Hubert Bekman, Jan Dibbets, 
Marlene Dumas, Ger van Elk, Lucio 
Fontana, Kees de Goede, Jann Haworth, 
Berend Hoekstra, Natasja Kensmil, Tetsumi 
Kudo, Mimmo Rotella, Wim T.Schippers, 
Co Westerik

03/09–06/11

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

Positions: Ellen Yiu Kwan Kit  Positions: Ellen Yiu Kwan Kit  
(The rest of it is stillness)(The rest of it is stillness)
De nieuwe programmalijn ‘Positions’ 
toont werk van in Den Haag gevestigde 
kunstenaars en biedt inzicht in de grote 
diversiteit van hun praktijk.

t/m 31/07

To Be To GatherTo Be To Gather
Yvonne Dröge Wendel 
Nieuw beeld in ‘De Beeldengalerij’. 
Locatie: Spui (tegenover Stadhuis)

Dag en nacht te zien

Presentatie Anna DasoviPresentatie Anna Dasovićć
I.s.m. Hartwig Art Production | 
Collection Fund
03/09–16/10

WEST DEN HAAGWEST DEN HAAG
Location: Former American Embassy Location: Former American Embassy 
Lange Voorhout 102 Lange Voorhout 102 
wo–zowo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
dodo 12:00–21:00 12:00–21:00
www.westdenhaag.nlwww.westdenhaag.nl

BottleneckBottleneck
Katarina Sidorova

22/07–02/10

Everybody is an artist but only the artist Everybody is an artist but only the artist 
knows itknows it
Pierre Bismuth

t/m 11/09 
ism Centre Pompidou

The Artist as RevolutionaryThe Artist as Revolutionary
Paul Robeson

t/m 04/03/2023

Events:Events:

The Artist as RevolutionaryThe Artist as Revolutionary
Paul Robeson 
Public Program with curator Baruch Gottlieb 
& Obará

21/07

Onze Ambassade Festival #4Onze Ambassade Festival #4
Art, Music, Performance, Film

03/09–04/09

The Haraway BookshelfThe Haraway Bookshelf
Hybrid reading group

Every last Sunday of the month

Marcel Breuer ArchitectuurMarcel Breuer Architectuur
Guided tours in the former American 
embassy

Every Sunday 12:30 (Nederlands) & 
17:00 (English)

Free Thursday NightsFree Thursday Nights
West would like to invite everyone to come 
to the museum for free.

Every Thursday 12:00–21:00

New Publication:New Publication:

Making Matters - A Vocabulary for Making Matters - A Vocabulary for 
Collective ArtsCollective Arts
Project by ACPA / Leiden University, 
Het Nieuwe Instituut, Waag, Willem 
de Kooning Academy, Piet Zwart Institute, 
Rotterdam and West Den Haag.

PAGE NOT FOUNDPAGE NOT FOUND
Space for Publishing as Artistic PracticeSpace for Publishing as Artistic Practice
Boekhorststraat 126–128Boekhorststraat 126–128
wo–zowo–zo, 13:00–18:00, 13:00–18:00
www.page-not-found.nlwww.page-not-found.nl

Termitic modes: Live reading Termitic modes: Live reading 
and conversationand conversation
With Marianna Maruyama, Virginija 
Januškevičiūtė and Mirthe Berentsen

16/07, 17:00

Six Blue ThingsSix Blue Things
Artist-in-residence exhibition by 
Marianna Maruyama

Until 17/07

Open LettersOpen Letters
The Hague artists publish messages 
of urgency and vulnerability in 
Page Not Found’s window

“there is so much to talk about”“there is so much to talk about”
By Zela Odessa Palmer

18/07–18/08

“Masc Green”“Masc Green”
By Danit Ariel

31/08–28/09

Cassandra PressCassandra Press
A cycle curated by Kandis Williams
26/08

Cultural Remittance PawnshoppeCultural Remittance Pawnshoppe
A cycle curated by Clara Balaguer and 
Meenakshi Thirukode, co-organised with 
the Collecting Otherwise Working Group 
from Het Nieuwe Instituut
With Alfred Marasigan and Malini Kochupillai

17/09

 A Selection of Unrealized Sculpture for the  A Selection of Unrealized Sculpture for the 
Small Pocket or A Pocket Book of Thoughts Small Pocket or A Pocket Book of Thoughts 
in Three Dimensionsin Three Dimensions
Launch of Marianne Vierø’s latest book, 
published by Page Not Found. Part of 
Hoogtij #70.

23/09, 19:00

GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Herderstraat 6 Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51+31 (0)70/364.01.51
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

zomeropstelling zomeropstelling 
Sam Hersbach, Susanna Inglada, 
Jantien Jongsma, Ronald Versloot, Dan Zhu 
Schilderijen, werk op papier, tekeningen

t/m 14/08
vanaf 31/07 alleen op afspraak 

Die WahlverwandtschaftenDie Wahlverwandtschaften
Cedric ter Bals, Paul Klemann 
Tekeningen

04/09–02/10

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

En RouteEn Route
Met o.a. Willy de Sauter, Vittorio Roerade, 
Geert Baas, Michael Johansson, Ien Lucas 
Ton van Kints, Hieke Luik, D.D. Trans

t/m 17/07

Zomer stopZomer stop
21/07–21/08

swap-faceswap-face
Ton of Holland

Saints & Martyrs of this eraSaints & Martyrs of this era
Mixed media paintings

04/09–02/10



De Witte Raaf  – 218 / juli – augustus 2022 17

Beeldende kunst
Marlow Moss. Sinds 2017 vinden in het M HKA archief-
presentaties plaats in een kleine tussenruimte op de begane 
grond van het museum. Na de archieven van onder ande-
ren Mark Verstockt, T.O.P. office en het avant-gardetijd-
schrift Lotta Poetica richt het museum zich voor het eerst op 
de nalatenschap van een buitenlandse kunstenaar, de Britse 
Marlow Moss (1890-1958). De tentoonstelling kwam tot 
stand op initiatief  van Andreas Oosthoek, schrijver en 
voormalig hoofdredacteur van de PZC (Provinciale Zeeuwse 
Courant), die Moss’ artistieke erfenis beheert. Hij bracht de 
nalatenschap onder de aandacht bij het M HKA, dat sinds 
2005 Moss’ werk Compositie met dubbele lijn en blauw vlak 
(1934) permanent in bruikleen heeft van de Vleeshal in 
Middelburg, maar was verder niet betrokken bij de organi-
satie van de tentoonstelling. 
 De archiefpresentatie van Moss’ werk bevat een aantal 
brieven, foto’s, schetsen en aquarellen, en natuurlijk ook 
Compositie met dubbele lijn en blauw vlak, dat van 2017 tot 
2020 te zien was in de inkomhal van het M HKA als deel 
van de permanente basiscollectie. Moss’ nalatenschap 
wordt geduid in de film De verdwenen lijnen van Marlow Moss 
(2022) van Fifi Visser en André van der Hout, een produc-
tie van het M HKA en Omroep Zeeland. Daarnaast omvat 
de tentoonstelling ook het Marlow Moss Project (1994) van 
kunstenaar Florette Dijkstra, dat bestaat uit een zestigtal 
miniatuurreplica’s van Moss’ werken.
 Wie was Marlow Moss? Afkomstig uit een welvarend 
gezin, volgt ze van 1916 tot 1920 een artistieke opleiding 
aan de St. John’s Wood School of  Art en de Slade School of  
Fine Art. Ze verlaat beide scholen echter vroegtijdig omdat 
ze het onderwijs te conservatief  vindt. Moss verhuist een 
paar jaar later naar Parijs, waar ze Piet Mondriaan ontmoet 
en een relatie begint met schrijver Antoinette – ‘Netty’ – 
Nijhoff-Wind, de vrouw van Martinus Nijhoff, die onder het 
pseudoniem ‘A.H. Nijhoff ’ publiceert. Moss volgt Nijhoff  bij 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Nederland 
en vestigt zich daarna in Penzance (Cornwall), waar ze in 
1958 sterft aan de gevolgen van kanker. 
 Moss werkt volgens de regels van het neoplasticisme (de 
nieuwe beelding) en maakt geometrische composities met 
zwarte lijnen en primaire kleuren die slechts met moeite te 
onderscheiden zijn van Mondriaans bekende werken. Ze 
wijkt echter ook af  van de neoplasticistische voorschriften. 
Op zoek naar dynamiek introduceert ze onder meer de ‘dub-
bele lijn’, die ononderbroken over het canvas loopt en haar 
composities niet afbakent, maar juist ‘bevrijdt van hun 
begrenzing’. Later bant Moss de kenmerkende zwarte lijnen 
uit haar schilderijen en markeert ze haar constructivisti-
sche werken met plastic draden en koorden die het sculp-
turale karakter van het canvas accentueren. Ze maakt ook 
collages met verschillende soorten textiel en verkent de drie-
dimensionale ruimte aan de hand van reliëfs en sculpturen. 
Moss verklaart haar kunstopvattingen en werkwijze in een 
klein aantal teksten. Twee ervan worden gepubliceerd in 
het cahier van de Franse groep Abstraction-Création, waar 
ze lid van is. 
 In de landen waar Moss verblijft, begeeft ze zich in 
avant-gardekringen. Ze staat jarenlang in contact met kun-
stenaars als Georges Vantongerloo en Piet Mondriaan; die 
laatste noemt ze ‘the greatest of  all the abstract painters’. De 
brieven die beide kunstenaars uitwisselen getuigen van een 
wederzijdse beïnvloeding, al gaat juist deze nuance verlo-
ren in de volgende decennia. Moss wordt tijdens en na haar 
leven steevast als een discipel van Mondriaan beschouwd. 
Hoewel er na haar dood een aantal tentoonstellingen aan 
haar werk gewijd worden, en Michel Seuphor in haar ster-
vensjaar ‘Marlow Moss will not be forgotten’ jubelt, raakt 
haar oeuvre grotendeels in de vergetelheid. Ten onrech-
te: haar schilderijen en sculpturen zijn scherpzinnig, haar 
artistieke ontwikkeling is fascinerend. Moss was een van de 
weinige Engelse kunstenaars die een neoplasticistische en 
constructivistische stijl hanteerden. 
 Sinds het begin van deze eeuw krijgt Marlow Moss ech-
ter weer aandacht van kunsthistorici. Er werden publicaties 
aan haar gewijd en haar werk werd opgenomen in diverse 
tentoonstellingen, zoals Pionnières – Artistes dans le Paris des 
Années Folles, recent te zien in Musée du Luxembourg. En nu 
is er dus de archiefpresentatie in Antwerpen, in een ruimte 
die het karakter van een etalage heeft. Voor elke muur is er 
een glazen wand opgericht waarachter de documenten en 
werken tentoongesteld zijn, een constructie die het bestude-

ren van de objecten helaas belemmert. Dat is des te vervelen-
der aangezien er in de ruimte geen afdoende duiding wordt 
gegeven. Zo komen we weinig te weten over de correspon-
dentie die Moss met verschillende kunstenaars onderhield, 
over de groepen waar ze deel van uitmaakte en de receptie 
van haar werk tijdens haar leven. 
 Het Marlow Moss Project van Florette Dijkstra wordt bij 
de ingang van de archiefruimte gepresenteerd. Hoewel 
Dijkstra de aanleiding en haar werkwijze kort uitlegt in 

de documentaire, blijven belangrijke vragen ongenoemd: 
Welke werken kopieerde ze en welke niet? Welke bronnen 
gebruikte ze? De antwoorden op deze vragen zijn onont-
beerlijk om de ‘ontwikkelingen in het werk’ van Moss te 
kunnen volgen, zoals het museum in een zaaltekst belooft. 
Diezelfde tekst beweert dat de documentaire van Visser en 
Van der Hout ‘de presentatie van een uitgebreide context en 
kwalitatieve gelaagdheid’ voorziet. Afgezien van het feit dat 
de film moeilijk te volgen is door de matige geluidskwaliteit 

17 Beeldende kunst
Marlow Moss
 Liska Brams
Naufus Ramírez-Figueroa
 Pia Louwerens
Lennart Lahuis. With Sighs Too Deep 
for Words
 Daniël Rovers 
Van Links naar Rechts  
Een nieuwe kijk op een eeuw  
Neo-realisme in Museum  
Arnhem
 Mieke Rijnders
Chapter 5IVE. Samir Bantal &  
Rem Koolhaas
 Tessa de Vet
A Lasting Truth Is Change 
(Verandering is de enige constante)
 Mieke Rijnders

Vivian Maier. Het zelfportret en zijn 
dubbel
 Paul Willemsen
Dayanita Singh. Dancing with my 
Camera
 Steven Humblet

31 Architectuur en vormgeving
Le Songe de Torrentius
 Camille Bladt
Same Same but Different  
BC architects & studies & materials
 Pieter T’Jonck&  juli – augustus 2022

jaargang 37218

33 Publicaties
Radicalizing Care. Feminist and 
Queer Activism in Curating
 Laura Herman 
Jeanne Bieruma Oosting
 Daniël Rovers

36 Tentoonstellingsagenda

39 Colofon

Archiefpresentatie: Marlow Moss, M HKA, Antwerpen, foto M HKA



De Witte Raaf  – 218 / juli – augustus 2022 18

I AM 
     A GHOST 
IN MY 
OWN HOUSE

12.06 – 30.10.2022

winnaar Bonnefanten Award 
for Contemporary Art 2022

+

:

/
BONNEFANTEN Image: Melati Suryodarmo, Transaction of 

Hollows, performed at Lilith Performance 
Studio, Malmø, 2012. Photo courtesy of the 
artist. Photographer: Petter Petterson 

MELATI  
SURyodarmo

www.bonnefanten.nl
@bonnefanten
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en dito ondertiteling, geeft hij eenvoudigweg niet voldoende 
informatie over het werk en deze presentatie; de focus ligt 
op de glamourkanten van Moss’ leven. 
 Zoals in alle publicaties over Moss vermeld wordt, ruilt de 
kunstenaar rond haar dertigste levensjaar haar oorspron-
kelijke naam, Marjorie Jewell Moss, in voor het simpele (en 
masculiene) Marlow Moss. Ze neemt in dezelfde periode een 
androgyn uiterlijk aan en begint een relatie met een vrouw. 
De Visser en Van der Hout schenken in hun documentaire 
veel aandacht aan Moss’ genderidentiteit. Zo opent de film 
niet met een beschouwing over het belang van haar werk, 
maar met de getuigenis van een bewoonster van Biggekerke, 
die Moss tijdens haar jeugd weleens voorbij heeft zien fiet-
sen. Nadrukkelijk stelt ze dat ze toen niet kon uitmaken of  
het om een vrouw of  een man ging.
  Volgens de makers van de tentoonstelling heeft Moss met 
haar genderfluïde uiterlijk een stem in het actuele gen-
derdebat. Het is echter de vraag welke stem de kunstenaar 
heeft, aangezien er geen teksten beschikbaar zijn waarin ze 
haar genderidentiteit toelicht. De documentairemakers wij-
zen dan nog maar eens op het uitzonderlijke karakter van 
Moss’ voorkomen. Een gemiste kans, aangezien een grondig 
onderzoek naar de relatie tussen Moss’ (gender)identiteit en 
haar werk, zoals het performatieve aspect van haar zelfge-
creëerde persona, wel degelijk een lacune vormt in de ken-
nis over haar oeuvre. De documentaire biedt inzicht in Moss’ 
wiskundige werkwijze, haar verhouding tot Mondriaan en 
haar introductie van ‘de dubbele lijn’, maar de informatie 
over haar werk wordt verdrongen door een lang uitgespon-
nen verhaal over de mysterieuze verdwijning van een groot 
deel van haar oeuvre na een retrospectieve in het gemeente-
museum van Arnhem (tegenwoordig: Museum Arnhem) in 
1994. De intriges en speculaties rondom deze kwestie spre-
ken tot de verbeelding, maar leiden de kijker opnieuw af  van 
waar het echt om zou moeten gaan: de betekenis van het 
oeuvre van Marlow Moss.  Liska Brams

p Archiefpresentatie: Marlow Moss, tot 21 augustus, M HKA, 
Leuvensestraat 32, Antwerpen.

Naufus Ramírez-Figueroa. In Guatemala woedde van 
1960 tot 1996 een lange burgeroorlog, die meerdere gene-
raties trof. Naufus Ramírez-Figueroa (1978) moest op jonge 
leeftijd samen met zijn familie zijn moederland ontvluch-
ten. In zijn soloshow in het Museum M in Leuven bevraagt 
en verbeeldt hij de verhouding van het collectieve geheugen 
tot die traumatische geschiedenis, vaak in weerwil van de 
door de overheid gestimuleerde nationale amnesie. 
 Trauma in Ramírez-Figueroa’s werk is zowel persoonlijk 
als collectief. In zijn performance Cacaxte #1 (2018), die hij 
tijdens een residentie in Museum M produceerde, loopt hij 
door het museum met een in de Mayatijd al gebruikt men-
selijk juk (cacaxte), met daaraan verbonden verschillende 
kleine sculpturen: representaties van museale artefacten 
uit (historische) culturen uit Guatemala, Nigeria, Egypte en 
China. Het werk refereert aan erfgoed dat uit dergelijke lan-
den verdwenen en geroofd is en dat later dikwijls in buiten-
landse musea opdook. De afwezigheid van deze ‘materiële 
herinneringen’ bemoeilijkt vervolgens de vorming van een 
nationale identiteit. 
 De verdwijning van nationaal erfgoed staat ook cen-
traal in de ruimtevullende installatie The House at Kawinal 
(2018), die verwijst naar de geschiedenis van Kawinal, van 
de twaalfde tot de zestiende eeuw een invloedrijke stad in de 
Mayabeschaving, verlaten en verkommerd na de Spaanse 
kolonisatie. In 1976 besloot de toenmalige regering van 
Guatemala om op de plek van de oude stad een stuwmeer 

aan te leggen, waarvoor tientallen dorpen onder water 
gezet moesten worden. Naar schatting vijfduizend bur-
gers werden vermoord onder het mom van de strijd tegen 
een ‘rebellie’. In de Leuvense museumzaal bevinden zich 
witte, glanzende sculpturen, sommige op constructies van 
een schijnbaar halfvergaan, grijs materiaal dat een con-
trast vormt met de frisse, glanzende beelden. Je herkent 
een achtergelaten kinderfietsje, boeken, kinderschoentjes, 
maar ook (Mayaans) aardewerk. De tl-balken en de che-
misch-groen geverfde muren geven de ruimte iets futuris-
tisch en unheimisch.
 De grootste sculpturen in de ruimte zijn alienachtige 
mensfiguren: eentje heeft vijf  benen, een andere een zwan-
gere buik en opengesneden benen waarin je pyriet ziet glan-
zen, alsof  de figuren ermee gevuld zijn. Het geheel evoceert 
een apocalyptisch narratief, een kernramp misschien, of  een 
vulkaanuitbarsting, bijvoorbeeld de uitbarsting die Pompeï 
ooit trof. In tegenstelling tot de stad Pompeï is Kawinal niet 
piekfijn geconserveerd – de site ligt immers onder water. De 
steenhopen zijn alleen nog maar te zien in tijden van grote 
droogte. De tragedie van Kawinal is niet één ramp, maar 
een keten van verwoesting: de invasie, de verdrijvingen, het 
verval en het vergeten. Ramírez-Figueroa schept een nieuw 
verband tussen kinderherinneringen, het gewelddadige 
verleden en de toekomst: een instabiel heen-en-weer tussen 
verschillende tijden. 
 In de achterste zaal worden drie oudere videowerken 
getoond, toen de praktijk van Ramírez-Figueroa nog hoofd-
zakelijk uit (video)performances bestond. In de eerste, 
Abstracción Azul (2012), wordt een in beige broek en don-
ker poloshirt geklede man in een dor landschap door de 
kunstenaar kalm en efficiënt lichtblauw geverfd met een 
dikke kwast. De man staat symbool voor een familielid van 

Ramírez-Figueroa, die tijdens de burgeroorlog vermoord is. 
Het felle blauw zorgt ervoor dat hij in contrast komt te staan 
met zijn omgeving en steeds onwerkelijker wordt. In Three 
Ghosts (2014) snijdt de kunstenaar drie watermeloenen tot 
een soort maskers (van cartoonspookjes), die hij vervolgens 
op zijn hoofd stapelt. Zijn witte overhemd komt steeds meer 
onder het bloederige rode sap te zitten. Refereren de water-
meloenen aan de United Fruit Company, de Amerikaanse 
multinational waarvan de belangen een drijvende kracht 
waren tijdens de burgeroorlog?
 De derde video, Illusion of  Matter (2015), toont Ramírez-
Figueroa in pyjama, wandelend door een gang, geflankeerd 
door rode, oranje en gele rechthoekige stroken die samen de 
coulissen vormen, terwijl hij zijn lichaam achter een twee-
dimensionale ledenpop (een skelet?) verbergt. Hij geeft kin-
deren de aanwijzing zich in de coulissen te verbergen met 
dieren van piepschuim, beschilderd met pastelkleurige inge-
wanden. Uiteindelijk draagt hij ze op de set kapot te slaan in 
een uitspatting van vrolijk geweld: een ode aan het experi-
mentele kindertheater dat zijn familie maakte, toen ‘volwas-
sen’ theater als gevolg van de censuur onmogelijk werd. 
 Naast elkaar vormen de drie video’s een sterk magisch-re-
alistisch drieluik, haast vanzelfsprekend bevolkt door spo-
ken, geesten en dromen. Volgens Maria Kaaren Takolander, 
theoretiserend over magisch-realistische literatuur, is juist 
deze vanzelfsprekendheid een vorm van ironie, die vaak 
dient om een crisis van de waarheid (en waarheidsvinding) 
te signaleren. Magisch-realisme staat volgens haar niet 
gelijk aan het louter vervloeien van droom en werkelijk-
heid, maar is een poging om de geschiedenis bloot te leggen 
en de collectieve amnesie tegen te gaan.
 Dat komt het scherpst naar voren in de gefilmde perfor-
mance Lugar de Consuelo (2020), in samenwerking met 

Naufus Ramírez-Figueroa, The House at Kawinal, 2018, courtesy de kunstenaar, Sies + Höke Düsseldorf, foto Maris Hutchinson, EPW Studio

 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

Art Gallery O-68

Oranjestraat 74, Velp, NL
+31 6 1259 4329

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

www.gallery-o-68.com

17/7 - 14/8: A SOMETHING IN A SUMMER’S DAY 
(regel uit gedicht van Emily Dickinson)
groepsexpositie met (gast)kunstenaars van de galerie
Coen Vernooij, Inge Reisberman, Lenneke van der Goot, Lise Sore, Lon Godin, 
Louise te Poele, Maaike Kramer, Marena Seeling, Maureen Bachaus, Nikki van 
Es, Roos van Dijk, Rozemarijn Westerink, Wanda Tuerlinckx, Casper Verborg, Els 
van ‘t Klooster, Helen Vergouwen, Jan Maarten Voskuil, Natascha Waeyen, Rob 
Bouwman, Suzanne Hartmans, Wieteke Heldens

21/8- -25/9: TERRA INCOGNITA
Daphne van de Velde en Simone Albers

WWW.POSTURE-EDITIONS.COM

L
IS

A
 V

L
A

E
M

M
IN

C
K

«PLUS» EN YVES DE SMET

G
U

Y
 R

O
M

B
O

U
T

S

KATO SIX



De Witte Raaf  – 218 / juli – augustus 2022 20

2 JUNI T/M  
11 SEPTEMBER

DE GEZONDE STAD
ANNEX: JOHN AKOMFRAH

A Tale of A Tub
Space for contemporary art and culture, Rotterdam

www.ataleofatub.org

smoothing (squares into circles)
09.07.–28.08.2022
Guest curator:  ALPER TURAN

MARIA BARNAS
SEPIDEH BEHRUZIAN 
ANNABELLE BINNERTS 
SABRINA CHOU
BAHA GÖRKEM YALIM
MAIKE HEMMERS
JOSÉ QUINTANAR 
MEREY ŞENOCAK

MEREY ŞENOCAK, drawing detail from O Anlar 
(in collaboration with ORUÇ ARUOBA)
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de dichter Wingston González. De dertig minuten duren-
de video is gebaseerd op het toneelstuk El Corazón del 
Espantapájaros, dat in 1975 werd opgevoerd door een stu-
dentenvereniging van de Universidad Popular in Guatemala 
City. Het leidde tot rigoureuze overheidscensuur; uiteinde-
lijk moesten alle studenten onderduiken en werd het thea-
ter in brand gestoken. Ondanks de toenmalige populariteit 
van het stuk raakte het in de vergetelheid. Zelfs de ooms van 
Ramírez-Figueroa, die er als acteurs bij betrokken waren, 
kunnen zich niet meer voor de geest halen wat precies de 
aanleiding was voor de politieke controverse.
 Lugar de Consuelo is een speculatieve, poëtische recon-
structie van het origineel en vindt plaats in de universi-
teit waar het stuk in 1975 verboden werd. De tekst van 
González is een proclamatie, een gedicht en een zang, zon-
der een duidelijk verhaal. De acteurs dragen met kraal-
tjes bewerkte dunne bivakmutsen die aan maskers uit het 
Midden-Amerikaanse lucha libre (worstelen vrije stijl) doen 
denken. De door Ramírez-Figueroa ontworpen kostuums 
bestaan uit touwen, baretten en petten, franjes, een witte 
Versailles-pruik, en clownesk grote schoenen. De choreo-
grafie wordt door de acteurs fenomenaal uitgevoerd en 
vormt een hypnotiserend geheel met het precieze camera-
werk en de felgekleurde muren. 
 Ramírez-Figueroa’s verhouding tot het werk van familie-
leden uit een eerdere generatie vormt een spannende paral-
lel met de praktijk van theatrale opvoeringen. Het werk valt 
hierdoor te lezen als een transformatieve, ‘helende’ kritiek 
op het per definitie steeds terugkerende trauma. Lugar de 
Consuelo betekent ‘Plek van Troost’, wat een helende rela-
tie tot het traumatische verleden suggereert. Ramírez-
Figueroa laat zien dat een subtiel, ogenschijnlijk vrolijk the-
aterspel kan dienen om de (ironische) afstand te creëren die 
nodig is om het (gewelddadige) verleden te bevragen en te 
begrijpen, om de spoken van de herinnering een thuis te 
geven.  Pia Louwerens

p Naufus Ramírez-Figueroa, tot 30 oktober, Museum M, 
Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven.

Lennart Lahuis. With Sighs Too Deep for Words. ‘De 
wieg schommelt boven de afgrond en het gezond verstand 
zegt ons dat ons bestaan niet meer is dan een vluchtig kier-
tje licht tussen twee eeuwigheden van duisternis,’ schreef  
Vladimir Nabokov in de eerste regel van zijn autobiogra-
fie Geheugen, spreek. Maar omdat het ‘gezond verstand’ ook 
maar beperkt is, gaat kunst toch vaak over dat ene kiertje 
licht tussen de duisternis, dat wil zeggen het particulie-
re mensenleven met al zijn verlangens, groepsdenken en 
angsten. Lennart Lahuis (1986) belicht in zijn werk juist 
de andere kant, oftewel de ‘eeuwigheden van duisternis’ die 
ons omringen, en dat doet hij door de werking van tijd cen-
traal te stellen in een experimenterende – hier geen modieu-
ze term – kunstpraktijk. 
 In With Sighs Too Deep for Words, zijn recentste, derde 
solotentoonstelling bij Dürst Britt & Mayhew, zet Lahuis de 
vluchtigheid van de menselijke expressie af  tegenover de 
ontzagwekkende tekens die het heelal kan geven. Drie reek-
sen van werken worden getoond. Ten eerste zijn er ingelijs-
te bijenwasbeelden: oude kleurenafbeeldingen zijn bekleed 
met blanco krantenpapier en daarover is bijenwas gestre-
ken. Die was zorgt ervoor dat na verloop van tijd de kleuren 
en contouren van de poster zichtbaar worden, in dit geval 
een scheurkalenderblad van de schrikkelmaand februari 
(February, 2021). Onderaan staan de wazige cijfers 1 tot 
en met 28, bovenaan de nauwelijks nog herkenbare afbeel-
ding van het spiraalvormige sterrenstelsel Messier 81. Op 
een ander wasbeeld zijn slechts de kleuren lila, paars en geel 
te onderscheiden. Je zou kunnen denken aan werk van Etel 
Adnan dat na eeuwen spoorloos te zijn geweest in de toe-
komst onder de as vandaan wordt gehaald. De titel sugge-
reert echter dat we een gefotografeerde zonsondergang zien 
(Sunset, 2021).
 Ten tweede is er een installatie van vier open en deels 
ontmantelde houten kisten. Ze bieden plaats aan een plas-
tic ton of  een vuilnisbak, elk verbonden met een compres-
sor die met een vast interval duidelijk hoorbaar – het zijn 
inderdaad zuchten – waterdamp door het fijnmazige raster 
bovenaan de ton of  bak blaast. Zo ontstaan er in totaal vier 
Engelstalige woordgroepen van mist, elk minder dan een 
seconde leesbaar, die samen een zin vormen, tevens de titel 
van dit kunstwerk: When is it that we feel change in the air. 
Twee schotten van de kisten zijn tegen de wand geplaatst, 
beplakt met XPS-schuim (meestal gebruikt als isolatiema-
teriaal) waarop kleurenafbeeldingen zijn gedrukt, zoals een 
pompe à vapeur uit Le Grand-Hornu of  de patentaanvraag 
die Lahuis indiende voor zijn mistletters producerende 
‘waterdampapparaat’, elk voorzien van een gedicht van de 
Haagse dichter en schilder Willem Hussem.
 Achter in de L-vormige galerieruimte staat tot slot 
Astromelancholia (2021): een op vier stalen poten rusten-
de astronomische klok, ontwikkeld in samenwerking met 
Toine Daelmans. Zes verschillende wijzerplaten kunnen op 
de klok gemonteerd worden, en die platen bestaan ieder uit 
vier los van elkaar draaiende banen waarop – met Brussel 
als ijkpunt – de zonnetijd, de sterrenbeelden, de stand van 
de maan en de komende zonsverduisteringen vallen af  te 
lezen. De handleiding is een minicatalogus in beperkte opla-
ge. Na precies 18,6 jaar, ongeveer de tijd die een mens nodig 
heeft om wettelijk volwassen te worden, zullen de vier banen 
weer de oorspronkelijke stand aannemen. De zes wijzerpla-
ten bevatten onder meer een kleurenafbeelding van een 
ultrasterke beeldsensor van een nog af  te bouwen telescoop 
in Noord-Chili – we kijken dus naar een afbeelding van een 

apparaat dat ver weg, in een kosmisch ver verleden, beelden 
zal verzamelen. Een andere plaat toont een zwart-witafbeel-
ding van een romanesco. Deze geelgroene bloemkoolsoort 
met een geaccidenteerd oppervlak (een schoolvoorbeeld van 
natuurlijke fractalen) om meer zonlicht te kunnen vangen, 
werd gebruikt om de sensor te kalibreren.
 In 2015 won Lahuis, wellicht ook tot zijn eigen verbazing, 
de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst met enkele van 
zijn bijenwasbeelden. Hij is altijd meer bezig geweest met 

onderzoeken hoe afbeeldingen vergaan dan met zelf  nieuwe 
beelden te scheppen. Tijdens een solo-expositie in het Fries 
Museum in 2020 liet hij bijvoorbeeld foto’s van Theresa 
May, gemaakt ten tijde van de Brexitonderhandelingen, 
eerst verbranden, om ze vervolgens met een speciale res-
tauratietechniek te reconstrueren. Zo ontstond een por-
tret van een in alle opzichten aan verschroeiende krachten 
blootgestelde staatsvrouw. Je zou het een vorm van ‘politiek 
engagement’ kunnen noemen – de vergankelijkheid van 
elke vorm van eenheid werd zichtbaar.
 Lahuis presenteert zich als kunstenaar en ook, weliswaar 
met enige ironische reserve, als uitvinder, gezien de geëta-
leerde patentaanvraag. De opdracht bestaat er dan in, van-
uit de kunsten beschouwd, niet zozeer een ‘trucje’ te etale-
ren en de toeschouwer te overbluffen, maar iets te maken 
waar je naar kunt blijven kijken – een definitie van schoon-
heid. Van uitvinder is het een korte stap naar uitlegger, bij-
voorbeeld als Lahuis in de minicatalogus verklaart waarom 
hij voor die puntige geelgroene groente gekozen heeft: ‘Het 
is opmerkelijk dat, in deze context, een romanesco het voor 
elkaar krijgt ideeën samen te brengen over astronomie, 
tijd en fotografie.’ Zo’n goedbedoelde zin is storend voor de 
ontvankelijke toeschouwer, die wel op ideeën wil worden 
gebracht, maar geen behoefte heeft aan voorkauwen.
 Aan de wand is, onopvallend en ‘primitief ’, een vierkant 
plaatje XPS-schuim opgehangen. Daarin is de frase ‘When 
is it’ gekrast, een echo van de waterdampboodschap, in een 
schrift dat zelf  aan beweging onderhevig lijkt. Het zou een 
dringende vraag in steenkolenengels kunnen zijn, of  zelfs 
een waarschuwing: wanneer is het zover dat we de mens, 
een op kosmische schaal recente aardbewoner, die alles wat 
bijzonder en kwetsbaar is in de natuur kapotmaakt, into-
men? Wanneer komt het moment dat we geen woorden 
meer nodig hebben om uiting te geven aan onze gevoelens 
van hoop en wanhoop? Wanneer neemt de stoom uit onze 
oren als vanzelf  de vorm van leesbare woorden aan? Geen 
antwoorden. Lahuis maakt je nieuwsgierig naar de volgen-
de stap die hij zal zetten om naar de oneindigheid te reiken. 
Daniël Rovers

p Lennart Lahuis. With Sighs Too Deep for Words, tot 24 
juli, Dürst Britt & Mayhew, Van Limburg Stirumstraat 47,  
Den Haag.

Van Links naar Rechts. Een nieuwe kijk op een eeuw 
Neo-realisme. Museum Arnhem toont zich na vier jaar 
verbouwen en uitbreiden weer aan het publiek met Van 
Links naar Rechts. In twee zalen kijken we ‘door de ogen’ 
van het museum naar het neorealisme en het verzamelen 
ervan. De bril die het museum de bezoeker daarbij opzet 
blijkt sociaal-politiek getint. In de introductiefilm beweert 
directeur Saskia Bak dat de collectie, of  het nu werk betreft 
van het begin van de vorige eeuw of  uit het heden, eigenlijk 
altijd gaat over kunst én samenleving: ‘Dan ziet het er heel 
verschillend uit, maar het geeft altijd antwoord op vraag-
stukken die in de samenleving spelen.’ In zijn algemeenheid 
gaat dat natuurlijk niet op. Denk maar aan het intieme rea-
lisme van Jan Mankes of  aan de vele stillevens uit de jaren 
dertig die het museum rijk is, van Dick Ket, Edgar Fernhout 
of  Jan Wittenberg. De sociale relevantie is daar ver te zoe-
ken, en dat was juist een van de oorzaken dat het genre zo 
buitengewoon populair was. Niet alle figuratieve kunst past 
in de geëngageerde thematische invalshoek die voor deze 
collectiepresentatie is gekozen.
 Dat Museum Arnhem het neorealisme bij de heropening 
speciaal belicht, is geen verrassing. Het was na de Tweede 

Lennart Lahuis, When is it that we feel change in the air, 2021, foto Gert Jan van Rooij

Lennart Lahuis, Astromelancholia, 2021, foto Gert Jan van Rooij

Lennart Lahuis, When is it, 2021, foto Gert Jan van Rooij
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Wereldoorlog het enige museum in Nederland dat zich 
toelegde op het verzamelen van werk van ‘de Grote Vijf ’ – 
Raoul Hynckes, Dick Ket, Pyke Koch, Wim Schuhmacher 
en Carel Willink. Het museum was met zijn tentoonstellin-
gen en bijbehorende catalogi in hoge mate bepalend voor 
wat er onder neorealisme moest worden verstaan en welke 
kunstenaars tot deze stroming moesten worden gerekend. 
In 1960 begon dat met De bange jaren ’30. Neo-realisme in de 
Nederlandse schilderkunst. Dit kreeg een vervolg in 1992 met 
Magisch Realisten en tijdgenoten en in 1999, destijds al met 
een ruimere selectie van representanten, in Magie en zake-
lijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945. 
In andere toonaangevende musea als het Stedelijk Museum 
in Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven ging 
de aandacht vooral uit naar de internationale modernis-
tische canon. Abstractie dus, en als er al sprake was van 
figuratie, dan van expressionistische signatuur. Terecht 
wordt deze specialiteit van het huis met trots gememoreerd. 
Vroege aankopen van de coryfeeën Ket en Willink krijgen 
dan ook extra aandacht. Verrassend is echter dat het muse-
um nu vrijwel élk figuratief  schilderij in de collectie uit de 
afgelopen honderd jaar onder de noemer ‘neorealisme’ 
schaart. Buiten het museum wordt die term tegenwoordig 
uitsluitend gebruikt voor het werk van kunstenaars die in 
de jaren twintig en dertig een nieuw realisme presenteer-
den waarin toets en tonaliteit plaats hadden gemaakt voor 
lijn en kleurvlak. 
 De eerste zaal illustreert de bandbreedte die het museum 
zich permitteert ten aanzien van het neorealisme of, zoals de 
zaaltekst stelt, ‘van de vredige schilderkunst van Jan Mankes 
tot de recente portretten van antiracismedemonstranten 
van Iris Kensmil’. Door term en tijdvak op te rekken is er in 
de eerste zaal ook plaats voor surrealisten als Joop Moesman 
en Melle, voor een volgende ‘abstractere’ generatie figura-
tieven als Klaas Gubbels en Roger Raveel, voor hedendaagse 
figuratieve, politiek betrokken schilders als Marlene Dumas 
en Iris Kensmil, en zelfs voor de Zuid-Afrikaanse fotograaf  
Zanele Muholi. De thematiek van deze kunstenaars heeft – 
ook ten opzichte van elkaar – een heel ander referentieka-
der dan dat van Ket, Koch, Willink en verwante tijdgenoten. 
Hier ontbreekt eenvoudigweg samenhang. 
 In de tweede zaal beperkt de selectie zich tot de feite-
lijke neorealisten. ‘De Grote Vijf ’ zijn in de loop der jaren 
aangevuld met minder bekende kunstenaars, zoals Ali 
Goubitz, Chris Lebeau, Harmen Meurs en, meer recent, 
Berthe Edersheim en Anneke van der Feer. De pioniersrol 
die het museum had, wordt hier voortgezet. De uitgekien-
de open enscenering – vier wanden, vier thema’s – zorgt 
voor een maximale visuele samenhang. Door de zaaltekst 
‘Politieke polarisatie en artistieke verschillen’ wordt de titel 
van de tentoonstelling Van Links naar Rechts duidelijk: na de 
machtsovername van Hitler in 1933 kwam in Nederland 
de tegenstelling tussen politiek links en rechts op scherp te 
staan. Ook het neorealisme gaf  een tweedeling te zien: de 
ene groep werkte, volgens het museum, ‘in een klassieke, 
ambachtelijke stijl’ en de andere groep schilderde ‘rauw en 
recht voor zijn raap’. De mise-en-scène in deze zaal onder-
steunt deze tegenstelling: ‘links’ hangt op oranje gekleur-
de wanden en ‘rechts’ op paarse. De suggestie die hier-
mee gewekt wordt, dat de ambachtelijke schilders politiek 
gezien tot het rechtse kamp behoorden en de rauwe tot het 
linkse, strookt echter niet helemaal met de werkelijkheid. 
Schuhmacher bijvoorbeeld hoort op basis van deze cri-
teria stilistisch bij het rechtse kamp, want zijn Portret van 
mevrouw D. (1935) hangt tegen een paarse achterwand. 
Zijn politieke oriëntatie – socialist en antifascist – was ech-
ter ‘links’. Blijkbaar geeft de schilderstijl hier de doorslag. 
 De oranje achterwand laat een rij ‘kunstenaars/activis-
ten’ zien die opkomen voor ‘de armen en de arbeidersklas- se’ en zich keren tegen ‘kapitalisme, kolonialisme, seksis-

me en racisme’. Dat leidt tot verrassende herontdekkingen. 
Tijdens de bezetting verdween een aantal van deze kunste-
naars vanwege hun politieke overtuiging noodgedwongen 
uit de openbaarheid en na de oorlog was de belangstelling 
voor hun werk gering. Dat geldt niet alleen voor de com-
munist Meurs, maar ook voor kunstenaars uit zijn omge-
ving zoals Edersheim, net als hij fel gekant tegen anti-
semitisme en racisme. Museum Arnhem kocht in 2020 
Edersheims portret van Jan Telegraaf, de leider van de Bond 
van Surinaamse Arbeiders in Nederland, uit 1936. In vitri-
nes wordt de historische context adequaat gedocumenteerd 
met persoonlijke verhalen van enkele kunstenaars. 
 Daartegenover – met Carel Willink als verbindend ele-
ment – ligt het rechtse kamp. Het thema ‘Kunst en natio-
naalsocialisme’, waarbij wordt opgemerkt dat de ‘ambach-
telijke, traditioneel aandoende richting’ ideologisch goed 
aansloot bij het nationaalsocialisme, opent met drie schil-
derijen van Koch en laat, na tussenkomst van Stilleven met 
groene fles (1943) van Jan Bor, drie schilderijen zien van 
Henri van de Velde (niet te verwarren met zijn bijna-naam-
genoot Henry Van de Velde), gevolgd door enkele stillevens 
van Hynckes. Afsluitend worden een zelfportret van Johan 
Ponsioen uit 1941 en een stilleven van Jan van Tongeren uit 
1941 getoond. Deze kunstenaars zijn hier allemaal op hun 
plaats. Ook Koch, gezien zijn politieke overtuiging, maar niet 
met deze werken. In 1930, toen hij Nocturne en Mercedes de 
Barcelona schilderde, was hij nog geen lid van het Verbond 
van Dietsche Nationaal Solidaristen en evenmin van de 
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), en in 1956, toen 
hij zijn Voorstudie voor de grote contorsioniste maakte, was hij 
uiteraard geen lid meer. De onderwerpen van de schilderijen 
Nocturne en Mercedes – een urinoir en een prostituee – zijn 
bovendien, hoe ambachtelijk geschilderd ook, niet verenig-
baar met voorbeeldige, opvoedkundige nazikunst.
 Bij de schilderijen van Bor, Ponsioen en Van Tongeren 
en bij Stilleven met bokkingen uit 1941 van Hynckes en De 

engel der wrake van Van de Velde uit 1942, een pro-Duits 
propagandaschilderij met een brandend Londen op de ach-
tergrond, had opgemerkt mogen worden dat ze ooit deel 
uitmaakten van de zogeheten Rijkscollectie, samengesteld 
door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. 
Deze kunst, die lang taboe was, heeft Museum Arnhem in 
2015 met de tentoonstelling Geaarde Kunst. Door de Staat 
gekocht ’40-’45 als eerste weer getoond. 
 Midden in deze zaal staan in een dramatische opstelling 
‘links’ en ‘rechts’ het meest markant tegenover elkaar: een 
grote ingelijste foto van Tijdsbeeld 1933-1934 van Harmen 
Meurs tegenover De Nieuwe Mensch uit 1937 van Henri van 
de Velde, sinds 1933 lid van de NSB. Op het schilderij van 
Meurs brandt een Duitser in uniform met een gloeiende 
staaf  een hakenkruis op de ontblote borst van een arbeider. 
Het was zijn protest tegen de vervolging van Joden en com-
munisten in Duitsland. Meurs heeft het origineel tijdens de 
bezetting van Nederland vernietigd, omdat het bezit ervan 
te riskant was. De Nieuwe Mensch (een bruikleen van het 
Rijksmuseum) toont een man die met vlammend zwaard het 
verlichtingsdenken, het kapitalisme en het communisme 
bestrijdt. Het hing in de werkkamer van NSB-leider Anton 
Mussert. Wat mij betreft had volstaan kunnen worden met 
deze boeiende zaal, en dan onder de ingekorte ondertitel 
Neorealisme in Museum Arnhem.  Mieke Rijnders

p Van Links naar Rechts. Een nieuwe kijk op een eeuw Neo-
realisme, tot 23 november, Museum Arnhem, Utrechtse-
weg 87, Arnhem. 

Chapter 5IVE. Samir Bantal & Rem Koolhaas. Tien 
jaar lang verdiepten het architectenbureau OMA en zijn 
onderzoekstak AMO zich in hedendaagse plattelandsont-
wikkelingen. Rem Koolhaas en zijn compagnon Samir 
Bantal keerden zich naar het platteland, omdat volgens 
hen de grote veranderingen in de manier waarop we leven 

Van Links naar Rechts. Een nieuwe kijk op een eeuw Neo-realisme, Museum Arnhem, foto Jannes Linders

Wim Schuhmacher, Portret van mevrouw D., 1935, collectie Museum Arnhem

Berthe Edersheim, Jan Telegraaf, 1936, collectie Museum Arnhem
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Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat.
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allang niet meer in de stad plaatsvinden, maar daarbui-
ten. Dit leidde tot de tentoonstelling Countryside, The Future 
in Guggenheim New York in 2020 (zie Laura Herman, De 
Witte Raaf nr. 205), waarop de kritiek onder meer luidde dat 
Koolhaas, de stedelijke architect bij uitstek, zich het platte-
land toe-eigende als een soort terra incognita, een nog te ver-
overen land waar ‘niemand tot op heden naar omkeek’. 
 Curator Rieke Vos besloot om het project van Koolhaas 
en Bantal als basis te nemen voor een tentoonstelling over 
de inherente conflicten van onze westerse, kapitalistische 
levensstijl. (Een actueel voorbeeld van buiten het muse-
um: boeren die snelwegen blokkeren vanwege het nieuwe 
stikstofbeleid.) Aan de hand van beeldende kunst wordt 
getoond hoe we ons zouden kunnen verhouden tot de 
grootste uitdaging van onze tijd: radicale klimaatverande-
ring. Vos koos voor werk van over de hele wereld dat voort-
komt uit een diepe, andere ervaring van tijd, uit een lokaal 
bewustzijn en een voorouderlijke verbinding met de aarde. 
Tegelijk is de invloed van technologie en innovatie op het 
landschap niet te missen. Er liggen hier kansen, aldus Vos, 
maar het blijft noodzakelijk om een stap terug te doen en 
onze levensstijl aan te passen aan de natuur. Wat dit zou 
kunnen inhouden, wordt jammer genoeg niet toegelicht. 
 De eerste blikvangers van de tentoonstelling zijn twee 
wapperende lakens van Agnes Waruguru (The Sea was Too 
Cold and Not Blue en Water Memories and Blooms, 2022), 
midden in de industriële open ruimte op de eerste ver-
dieping. Samen vormen de doeken een meditatie op de 
Keniaanse geboortestreek van de kunstenaar en die van 
haar voorouders, honderd kilometer ten noorden van 
Nairobi in het rurale midden van het Afrikaanse land. De 
doeken zijn onregelmatig gekleurd in pasteltinten, bedekt 
met verschillende vlekken en uitlopers. Waruguru won het 

meeste pigment voor de verf  zelf  uit lokale planten, bloe-
men en aarde, om daarmee een verbintenis aan te gaan met 
het land. Met hun fysieke gronding en emotionele gelaagd-
heid roepen de lakens een gevoel van nostalgie op: alsof  je 
oma de was buiten heeft gehangen en die vervolgens na een 
hevige windvlaag van de waslijn af  gevallen is in het verwil-
derde gedeelte van de tuin. 
 Het indrukwekkendste werk is echter het project Tree 
Mountain – A Living Time Capsule – 11.000 Trees, 11.000 
People, 400 Years (1982, 1992-96) van Agnes Denes, een 
conceptuele en ecologische kunstenaar die in de jaren tach-
tig een immens project initieerde waarbij duizenden zilver-
sparren door duizenden mensen in een elliptische vorm op 
een grindgroeve in Finland werden gepland. In de tentoon-
stelling zien we twee maquettes, een video van het proces 
en een interview met de kunstenaar. In totaal duurde het 
veertien jaar om het plan te realiseren, waarbij ook de eco-
logische balans van een door industrie vernietigd gebied 
hersteld zou worden. Voordat er een nieuw ecosysteem 
ontstaat, zullen we wel vierhonderd jaar verder zijn, aldus 
Denes. Het achterliggende idee was toekomstige generaties 
te laten nadenken over hun wortels en voorouders: wie heb-
ben er op deze gronden geleefd, en wat was hun relatie tot 
de natuur? Het is vooral ook een mystificatie, aangezien een 
ritueel geplant bos nogal uitzonderlijk is voor ons huidige 
tijdsgewricht. Het project is misschien vooral van belang 
voor de huidige generatie, geregeerd door kortetermijnden-
ken en bedreigd door accelerationisme. Het is een verade-
ming om zo’n langdurig en langzaam project te zien in deze 
tijd – waarbij de kunstenaar er voor de verandering van uit-
gaat dat we er over vierhonderd jaar wél nog zijn, dat de 
bomen deze periode zullen overleven (ondanks de alsmaar 
toenemende bosbranden) en dat we nog voldoende geïnte-

resseerd zullen zijn in de natuurlijke wereld (ondanks het 
metaverse en zijn virtuele realiteit). In plaats van alarmisme: 
meditatieve rust en vertrouwen in de toekomst.
 Dit uitgangspunt staat haaks op Relearning Aquatic 
Evolution (2022) van kunstenaarscollectief  De Onkruidenier. 
Het collectief  maakte een trainingsveld voor bezoekers om 
‘zee-minnende wezens’ te worden, om zich aan te passen 
aan de stijgende zeespiegel en alle gevolgen van dien. Volgens 
het collectief  dienen we ons niet alleen technologisch, maar 
ook fysiek en mogelijk zelfs biologisch aan te passen aan de 
vernatting en verzilting van onze leefomgeving. Zo zouden 
we onszelf  kunnen trainen om langer onze adem in te hou-
den, en zouden onze ogen door blootstelling aan zeewater 
het zoute water beter gaan verdragen. Het idee bij dit werk is 
sterker dan de uitvoering: wat op de vloer ‘dobberende’ boei-
en, een continu verlichte waterkoker en elastieken bedoeld 
‘om de rekbaarheid van onze verbeelding te vergroten’. 
 Vos is erin geslaagd om een gelaagde tentoonstelling te 
cureren, waarin de huidige en toekomstige omgang met de 
aarde in verschillende media en vanuit diverse perspectie-
ven ervaarbaar wordt. Een heikel punt blijft de onduidelij-
ke verhouding tussen deze expositie en haar voorganger in 
het Guggenheim. Is dit een (nieuwe) vertaling van de idee-
en van Koolhaas en Bantal, met behulp van de uitverkoren 
kunstwerken, of  juist een nuancering op hun visie van het 
‘genegeerde platteland’? En wat was feitelijk de rol van de 
twee architecten? Er zouden verschillende gesprekken met 
hen zijn gevoerd, maar dat de informatie hierover vaag blijft, 
zegt eigenlijk genoeg. De reader, enkel in de bibliotheek van 
Het Hem beschikbaar, is dan weer voornamelijk gevuld met 
informatie over Countryside, The Future. Op die manier lijkt 
Chapter 5IVE een schim van een eerdere tentoonstelling, ter-
wijl ze beter – met Rieke Vos als naam op het affiche – op 
haar eigen benen had kunnen staan.  Tessa de Vet

p Chapter 5IVE. Samir Bantal & Rem Koolhaas, tot 25 sep-
tember, Het Hem, Warmperserij 1, Zaandam. 

A Lasting Truth Is Change (Verandering is de enige 
constante). Het Van Abbemuseum presenteert een ten-
toonstelling van een honderdtal werken, hoofdzakelijk uit 
de eigen collectie, met een titel ontleend aan Parable of  the 
Sower (1993), een roman van Octavia E. Butler. Conservator 
Yolande Zola Zoli van der Heide zegt in de introductiefilm 
dat zij het als een taak van het museum ziet bij te dragen 
aan een ‘meer vreugdevolle en rechtvaardige manier van 
samenleven’. Dat doel hoopt zij dichterbij te brengen met 
een presentatie die de bezoekers hun kinderlijke nieuwsgie-
righeid doet hervinden. Ze wil een frisse manier van kijken 
naar kunst. Zo is ‘Nieuwsgierigheid van de Beginneling’ 
het thema van een zaal waar werken van Karel Appel, Jean 
Dubuffet en Erzen Shkololli te zien zijn, die verwantschap 
tonen met het beeldidioom van kinderen. Een klimrek, naar 
ontwerp van Aldo van Eyck, nodigt de bezoeker uit om de 
werken, die op kindhoogte zijn opgehangen, vanuit een 
ongebruikelijk standpunt te bekijken. In de video Vitamin 
See (2017) van Simnikiwe Buhlungu stellen haar nichtjes 
van negen en elf  prikkelende vragen over zien en weten. 
 In andere zalen treedt het aspect van kinderlijke nieuws-
gierigheid minder op de voorgrond. Daar gaat het onder 
meer over ‘Verandering Boven Autonomie’ en ‘Geen 
Transformatie zonder Dood’ – grote thema’s. Wie er greep 
op wil krijgen, vindt in de zaalteksten onvoldoende steun: 
verre van helder en weinig exact. Die gebrekkige toelichting 
wreekt zich bijvoorbeeld in zaal 1 (‘Gebed’), waar De Stijl 
centraal staat. Hier wordt, met het oog op een rechtvaardi-
ger samenleving, een poging gedaan de geschiedenis te cor-
rigeren. Vrouwen die in de kunstgeschiedschrijving niet de 
aandacht hebben gekregen die zij verdienen, horen die als-
nog te krijgen. In deze zaal wordt daarom plaats ingeruimd 
voor Marlow Moss, die volgens de zaaltekst ‘belangrijke bij-
dragen leverde aan de ontwikkeling van deze abstracte stro-
ming’. Het is echter een misvatting dat Moss een belangrij-
ke bijdrage heeft geleverd aan De Stijl. Weliswaar kende zij 
Mondriaan en ging zij vanaf  1930 werken in de trant van 
zijn neoplasticisme (nieuwe beelding), maar Mondriaan 
had toen al lang met Van Doesburg gebroken en De Stijl was 
vrijwel ter ziele gegaan. Dat zij in 1930 de dubbele lijn intro-
duceerde, een vondst die door Mondriaan op zijn manier 
werd overgenomen, wordt al sinds jaar en dag erkend. Hier 
zijn nu twee van het Kröller-Müller Museum geleende reli-
efs te zien die Moss kort voor haar dood in 1958 maakte. 
Als schilderijen getoond werden die zij begin jaren der-
tig in Parijs maakte, zou het belang van haar bijdrage aan 
de abstractie sterker naar voren zijn gekomen. Waarom 
hier ook werk te zien is van Jo Baer, Joseph Beuys, Natasja 
Kensmil, Lily van der Stokker en Jewyo Rhii, blijft ook na 
lezing van de zaaltekst onduidelijk. Duidelijke taal is er wel 
van de Guerilla Girls met hun At last! Museums will no longer 
discriminate against women and minority artists uit 1988. 
 In de inleiding wordt de hoop uitgesproken dat je als 
bezoeker de kunstwerken ervaart vanuit je lichaam ‘in 
plaats van alleen met je hoofd’. Om dat gemakkelijker te 
maken is in zaal 3 (‘Niets is Alles’) plaats ingeruimd voor 
een installatie van Ima-Abasi Okon, waarbij de bezoeker 
zich – ‘Ga liggen op het tapijt en laat je wegvoeren uit de 
werkelijkheid naar het niets of  het alles’ – zich kan neervlij-
en naast Feuervogel (1981) van Isa Genzken om vanuit die 
positie te kijken naar Yves Kleins Monochrome blue, sans titre 
(IKB 63) uit 1959, voor de gelegenheid in een plexiglazen 
kist op dijhoogte gehangen. In twee schalen laat Okon thee 
fermenteren tot kombucha: onmiskenbare verandering. 
 Om bezoekers anders te doen kijken, worden de werken 
vaak op een afwijkende hoogte gehangen of  geplaatst, lager 

Agnes Denes, Tree Mountain – A Living Time Capsule – 11.000 Trees, 11.000 People, 400 Years, 1982, 1992-96, foto Cassander Eeftinck Schattenkerk

De Onkruidenier, Relearning Aquatic Evolution, 2022, Chapter 5IVE. Samir Bantal & Rem Koolhaas, Het Hem, Zaandam,  
foto Cassander Eeftinck Schattenkerk
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of  veel hoger dan de volgens Van der Heide gebruikelijke 
160 centimeter. Door alle zalen loopt op precies die stan-
daardhoogte een gele lijn. Sommige werken die zouden 
moeten hangen, staan tegen de muur, en een wandtapijt 
ligt op de grond. Dit ‘ontregelend’ plaatsen gebeurt hoofd-
zakelijk met werk van conceptuele kunstenaars uit de col-
lectie. Zo hangen de werken van Laura Grisi en Sol LeWitt 
bijna tegen het plafond, zodat je niet kunt zien wat erop 
staat. Dan Flavins ‘Monument’ on the survival of  Mrs. Reppin 
(1966) hangt op een schot boven in een doorgang, zodat 
je er vanonder tegen aankijkt. Over stanley brouwns aan-
tal stappen of  meters in de richting van diverse steden (1975-
heden) word je bij wijze van ‘speelse’ interventie uitgeno-
digd te stuiteren door een hoepel, model Bonnie St. Claire 
(te zien in de televisieopname van haar hit ‘Bonnie, kom je 
buiten spelen’). De ontregeling leidt, bij mij althans, niet tot 
‘anders kijken’, wel tot de vraag of  kunstwerk en maker na 
aankoop door een museum nog rechten hebben, en zo ja, 
welke dat dan zijn. Hoe ver mag een museum gaan in de 
omgang met zijn kunstwerken? 
 De tentoonstelling roept ook nog een andere vraag op. De 
kunstwerken die onder het directoraat van Charles Esche 
(sinds 2004) zijn aangekocht, bezitten nagenoeg allemaal 
een politieke lading. Zij laten zich gemakkelijk invoegen 
in een thematisch kader gericht op verandering van de 
samenleving. Maar hoe zit dat met werken die werden aan-
gekocht onder eerdere directeuren en die deze maatschap-
pelijke relevantie niet hebben? Laat je zulk werk wel volledig 
tot zijn recht komen als je het plaatst binnen het ‘narratief ’ 
van een politiek thema? Een concreet voorbeeld: wat doet 
Burens Mars 1969, blanc et orange uit de serie (van 18) 
Fragmente einer Rede über die Kunst (1965-1981) in de zaal 
met als titel ‘Plaatsgebonden Praktijk’? Van der Heide asso-
cieert dit doek blijkens de zaaltekst met ‘verbondenheid met 
de aarde’ en plaatst het daarom op de grond. Maar Buren 

wil door voorbedrukt markiesdoek te gebruiken ‘het schil-
derij’ juist neutraliseren tot een teken dat alleen naar zich-
zelf  verwijst. Dáárom moeten de doeken van zijn serie op de 
vloer staan.
 A Lasting Truth Is Change toont zeker ook indrukwek-
kende werken die wél uitstekend passen binnen het thema 
‘(maatschappelijke) verandering’, zoals de onlangs aange-
kochte installatie Moving Backwards van Pauline Boudry en 
Renate Lorenz (in 2019 te zien op de Biënnale van Venetië), 
Mounira Al Solhs Mina El Shourouk ila Al Fahma (2019) en 
Li Mu’s Qiuzhuang Project uit 2013. Over de omgang met 
kunst gesproken: het project van Li Mu laat zien wat de 
bewoners van zijn geboortedorp – geen kunstenaars, geen 
museummensen – hebben gedaan met (kopieën van) wer-
ken uit de collectie. Een kleine gemeenschap verandert een 
klein beetje door kunst. Mieke Rijnders

p A Lasting Truth Is Change (Verandering is de enige constante), 
tot 25 juli, Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven.

Vivian Maier. Het zelfportret en zijn dubbel. Vivian 
Maier (1926-2009), een Amerikaanse fotografe met Franse 
roots die haar werk afschermde, deed al heel wat biografi-
sche inkt (en zelfs verhalend proza) vloeien. Ze brak vroeg 
met haar familie, leidde een solitair bestaan en voorzag als 
inwonende kinderoppas in haar levensonderhoud. In 2007, 
nadat de huur van een opslagruimte in Chicago al een tijd 
niet betaald was, werden persoonlijke voorwerpen geveild 
die zich daar bevonden, buiten haar weten om. De totaliteit, 
waaronder meer dan 140.000 fotonegatieven (vanaf  eind 
jaren zestig dikwijls onontwikkeld), werd voor een habbe-
krats verworven door een professionele opkoper en raakte 
nadien verspreid in deelverzamelingen. 
 Een van de kopers, vastgoedmakelaar John Maloof, onder-

kende de waarde van de beelden die nooit het daglicht had-
den gezien. Hij verwierf  later nog elders verspreide partijen 
en riep voor het beheer de Maloof  Collection in het leven. 
Door middel van juridische constructies controleert hij van-
daag tachtig procent van Maiers werk. In 2009 plaatsten de 
zonen van de familie Gensburg, voor wie Maier zestien jaar 
als nanny en huishoudster gewerkt had, haar overlijdensbe-
richt in de Chicago Tribune. Naar eigen zeggen kwam Maloof  
toen voor het eerst op het spoor van Maier, een naam waar-
voor internetzoekmachines destijds geen resultaten oplijst-
ten. Na haar dood – en de toe-eigening van een groot deel 
van haar oeuvre door Maloof  – ging haar werk viraal, mede 
door een goed georkestreerde mythologisering in de media 
(het briljant fotograferende kindermeisje).
 Maiers nalatenschap blijft een vondst van de eerste orde. 
Met name haar straatfotografie en zelfportretten zijn eer-
sterangs, een verrijking voor de fotografiegeschiedenis. Ze 
was weliswaar graag op zichzelf  en leed aan sociale bin-
dingsangst, maar was verre van wereldvreemd. Cultureel-
maatschappelijk was ze beslagen; ze had een bovengemid-
delde interesse voor de betere film, de kunsten en de politiek. 
Ook ondernam ze tientallen reizen die haar onder meer in 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Europa brachten. 
 De foto’s die ze nam waren voor zichzelf  bedoeld, niet 
voor de openbaarheid. Het was haar bewuste keuze om 
haar werk niet te delen met de wereld. De ironie van haar 
postume roem wil dat er nu beelden van haar commerci-
eel in omloop zijn die ze zelf  nooit zag. De fotografie was 
een passie voor haar die ruimte gaf  aan een verlangen 
naar fysieke wrijving met de realiteit. In de fractie van het 
mechanisch registreren en bevriezen van een beweging ligt 
een verhevigde ervaringsintensiteit – alsof  het leven erin 
doortrilt. Maier en haar camera waren fysiek onafscheide-
lijk. De dichter Federico Italiano noemde haar Rolleiflex-
middenformaatcamera ‘een ademkamer’ in het gedicht 
‘Autoritratto, 1955’.
 De straat was Maiers voornaamste actieterrein. Uit dat 
sociale panorama putte ze voorvallen, portretten en geba-
ren. Zelfs paparazzibeelden van filmsterren komen voor. 
 Haar rechttoe-rechtaanopnamen getuigen van een grote 
technische beheersing. Intuïtief  weet ze het bijzondere en 
het verscholene in het alledaagse uit te lichten. Dat gebeurt 
in de regel met de juiste afstand, timing en zin voor beeld-
dynamiek. Haar contactafdrukken tonen dat ze doorgaans 
maar één beeld van haar onderwerp maakte en dan door-
wandelde.
  Maier maakte naar schatting vijfduizend tot zesduizend 
zelfportretten. Enkele honderden daarvan zijn publiek 
in omloop gebracht. Het zijn geen zelfrepresentaties in de 
gebruikelijke zin, maar veeleer zelfafspiegelingen: slag-
schaduwen van buiten die binnen het beeldkader vallen, 
reflecties in glaspartijen, allerhande spiegelende effecten. 
Bozar toont er meer dan tachtig in de tentoonstelling Het 
zelfportret en zijn dubbel, samengesteld door de Française 
Anne Morin. Haar productiebedrijf  diChroma photograp-
hy, dat sinds 2012 tientallen Maierexposities realiseerde, is 
de vaste onderaannemer van John Maloof. Diens voor een 
Oscar genomineerde documentaire Finding Vivian Maier 
(2013), waarin hij het beeld van de zonderlinge kinder-
oppas naar voren schoof, ten koste van de fotografe, maar 
ook ten koste van de zelfstandige vrouw en feministe Maier, 
voedde de al genoemde hype. 
 In Brussel wordt haar werk gelukkig niet overschaduwd 
door de biografie van Maier en het debat daarrond. Haar 
oeuvre is geen belijdenis van identiteit of  de neerslag van 
een psychische toestand. ‘Haar zelfportretten hebben min-
der te maken met ijdelheid dan met de creatieve mogelijk-
heden van haar vak, en haar onvermoeibare nieuwsgierig-
heid naar de wereld rondom haar,’ merkte Frances Borzello 
terecht op in haar anthologie Seeing Ourselves. Woman Self-
Portraits. Ze bezitten een metalaag die de beelden een bij-
zondere autonomie verleent. Maiers straatfotografie is een 
vorm van schrijdend waarnemen en reageren, terwijl haar 
zelfportretten meer (bedenk)tijd toelaten, reflexiever zijn en 
minder worden geconditioneerd door de gangbare praktijk 
van het snapshot. 
 In Bozar volgt het bezoekersparcours een logische driede-
ling: de schaduw, de reflectie en de spiegel. In de zaal gewijd 

A Lasting Truth Is Change (Verandering is de enige constante), Van Abbemuseum, Eindhoven, 2022, foto Joep Jacobs

Vivian Maier, Self-portrait, New York, 5 mei, 1955, © Vivian Maier Maloof  
Collection, courtesy Howard Greenberg Gallery, New York
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aan schaduwen blijft Maier zelf  buiten beeld. Via haar slag-
schaduw manifesteert ze zich indexicaal in tal van varia-
ties. Sterk zijn de beelden waar haar silhouet organische 
voorwerpen als een kwal of  enkele verdroogde bladeren 
omhult en zo een stillevenachtige relatie schept. Dat geldt 
ook voor een opname waar op het asfalt naast haar slag-
schaduw drie dode vissen liggen. In het onderdeel ‘reflec-
ties’ valt te zien hoe Maier zichzelf  op straat voortdurend 
betrapt in etalages en andere glaspartijen. Soms is ze mani-
fest aanwezig, elders juist verdoken – schipperend tussen 
aan- en afwezigheid. Ook verschijnt ze anamorfotisch in 
chromen koplampen of  wieldoppen van auto’s. In de derde 
zaal, gewijd aan spiegels, ontdubbelt Maier al even inven-
tief  haar zelfbeeld. Naast straatopnamen bevat de selectie 
binnenopnamen. Het kader in het kader, waarbij de foto-
grafische ruimte opgedeeld of  gefragmenteerd wordt, komt 
prominent voor. Ze maakt inventief  gebruik van de mise 
en abyme, door een spiegel tegenover een andere spiegel te 
plaatsen. 
 Maiers zelfbeeltenissen willen niet behagen. Het zijn geen 
confessionele portretten waarbij de kunstenaar haar identi-
teit bekent of  voorwendt. Maiers gelaat is vlak en neutraal, 
haar gezichtsuitdrukkingen zijn bedaard, expressieloos. 
Als persoon blijft ze ingekapseld. De tentoonstelling ziet af  
van pyschologiseringen, weigert in dit oeuvre een identitair 
parcours te zien, met uitzondering van de inleidende zaal-
tekst waarin Morin – in navolging van Maier-biografe Ann 
Marks – het werk omschrijft als ‘een radeloze, wanhopige 
zoektocht naar haar eigen identiteit’. Onzin: deze iconogra-
fisch vindingrijke beelden gaan in essentie over fotografie 
zelf. Hun metafotografische statuut staat voorop. Niet enkel 
is er de hele strategie van het kader binnen het kader, het 
fragmenteren en het ontdubbelen, maar Maier kijkt ook 
nagenoeg nooit recht in de lens – vaak kijkt ze er ostentatief  
van weg. Net als haar beeldconfiguraties appelleert ze dan 
aan de off-camera, het buitenkader. 
 In een vierde Bozar-ruimte volgt een toegift: werken die 
buiten de strakke scenografie van de drie hoofdzalen vallen. 
Rolleiflexbeelden van Maier, gemaakt door derden, tonen 
haar onder meer met kinderen die ze onder haar hoede 
had, glimlachend in badpak op het strand of  met een blauw 
oog. Er is hier ook ruimte voor een selectie zelfportretten in 
kleur, gemaakt met een Leica 35mm-kleinbeeldcamera, die 
vormelijk contrasteren met het zwart-wit en het vierkante 
formaat van de Rolleiflexopnamen. 
 In deze appendix zijn ten slotte nog twee 8mm-films te 
zien. De ene is gemaakt door een van Maiers broodhe-
ren en je ziet haar met kinderen in een open veld. In de 
andere filmt Maier downtown Chicago. Wat opvalt – en 
dat liet een ruimere selectie filmwerk in de retrospectieve 
eind vorig jaar in het Parijse Musée du Luxembourg zien 
– is het hanteren van een telelens en het ongericht pan-
nen over het straatbeeld. Bepaald geen openbaring, hoe-
zeer men dit werk ook tracht te verbinden – zoals Christa 
Blümlinger in de Musée du Luxembourg-catalogus – met 
de 8mm-praktijk in de beeldende kunsten en de experi-
mentele filmtraditie. In tegenstelling tot haar fotowerk, 
dat scherp en precies is, en fysieke nabijheid opzoekt, heer-
sen hier afstand, onscherpte en een gebrek aan oogmerk. 
Maier was een meester van het gefixeerde beeld, niet van 
het bewegende.  Paul Willemsen

p Vivian Maier. Het zelfportret en zijn dubbel, tot 21 juli, Bozar, 
Ravensteinstraat 23, Brussel.

Dayanita Singh. Dancing with my Camera. De nadruk 
van de tentoonstelling Dancing with my Camera ligt op het werk 
dat Dayanita Singh (1961) de afgelopen twee decennia produ-
ceerde. De curatoren tonen zowel de motieven in het werk van 
Singh – onder andere klassieke Indiase muziek, dans, architec-
tuur en het archief  – als de verschillende presentatievormen 
waarvoor ze kiest: conventionele accrochages, boeken, film-
projecties, collages en ruimtevullende installaties. 
 Singh begon haar fotografische carrière in de vroege jaren 
tachtig als fotojournalist, aangevuld met enkele persoonlij-
ke projecten. Een daarvan, gebaseerd op haar vriendschap 
met de Indiase muzikant en tablaspeler Zakir Hussain, leidde 
in 1986 tot de publicatie van Zakir Hussain. A Photo Essay, 
haar eerste fotoboek. De curatoren presenteren de maquette 
van het boek over Zakir Hussain als een voorbeeld van het 
belang dat de fotografe hecht aan een doorgedreven selectie 
en organisatie van haar opnames. Ook de presentatie van 
zeven leporelloboekjes uit de serie Sent A Letter (2008-2011) 
is daar een goede illustratie van. De leporello’s zijn de neer-
slag van de verschillende tochten die ze ondernam naar ste-
den in India en zijn steeds gericht aan één persoon: iemand 
die ze tijdens de reis ontmoette of  in haar gedachten had ter-
wijl ze onderweg was. Elk boek heeft een eigen thema en een 
eigen ritme. Voor de constructie van elk boekje speelt Singh 
telkens met de elementen herhaling en verschil, waarbij ze 
uitgaat van een patroon en dat dan schijnbaar verstoort 
door een korte pauze in te lassen met een lege pagina of  met 
een beeld dat het patroon onderbreekt, om het dan even ver-
derop in het boek weer op te pakken en erop te variëren. 
 Tegelijkertijd zet Singh met deze leporello’s ook een 
belangrijke stap in de verdere publieke ontsluiting van haar 

werk. Door te kiezen voor de leporellovorm functioneren 
deze publicaties op twee manieren: als boek om in te blade-
ren en als object in de ruimte. Dat laatste aspect wordt in de 
tentoonstelling beklemtoond door ze te presenteren in lang-
gerekte rechthoekige houten kaders, waardoor ze volledig 
opengeplooid kunnen worden getoond. Dit werk vormt een 
opstapje naar de latere installaties waarmee ze naam heeft 
gemaakt: haar zogenaamde ‘musea’, een soort modulai-
re structuren van met de hand vervaardigde teakhouten 
panelen waar foto’s zijn ingeschoven. Ze functioneren als 
een draagbare tentoonstellingsruimte en variëren in groot-
te en formaat, van vierkante zuilen tot grotere en com-
plexere configuraties met meerdere vleugels, zoals bij het 
Museum of  Shedding (2015). Het zijn presentatievormen die 
een grote flexibiliteit mogelijk maken. Niet alleen in fysieke 
zin, door vleugels te openen of  te sluiten, maar ook doordat 
de beelden die ze bevatten op verschillende wijzen kunnen 
worden gerangschikt. Elke zijde of  vleugel functioneert als 
een uitvergroot contactblad, met dat verschil dat elk beeld 
gemakkelijk kan worden ingewisseld voor een ander. Zo 
kennen de ‘musea’ geen vaste eindtoestand, maar staan zij 
altijd open voor verandering.
 Een mooi voorbeeld is het Museum of  Chance uit 2013, 
de eerste modulaire installatie die Singh maakte en tevens 
het eerste werk dat de bezoeker in de tentoonstelling ont-
moet. Het bestaat uit 163 beelden, verdeeld over twee hou-
ten wanden die elk zeven panelen bevatten. In tegenstelling 
tot wat de titel suggereert, zijn de selectie en organisatie van 
de beelden niet toevallig tot stand gekomen. Integendeel: de 
‘compositie’ laat een bijna muzikaal ritme zien dat de ver-
schillende interesses van Singh met elkaar verweeft. De eer-

Vivian Maier, New York 1953, © Vivian Maier Maloof  Collection,  
courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Vivian Maier, Self-Portrait, Chicago, 1956, © Vivian Maier Maloof  Collection,  
courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Dayanita Singh, Corbu Pillar, 2021, BV Stairs, 2021, Bawa Rocks, 2020
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ste panelen zijn opgebouwd rond een bewegend lichaam 
met handen die zich uitstrekken, wijzen, aanraken en stre-
len. Deze panelen worden onmiddellijk gevolgd door foto’s 
van lege ruimtes, ogenschijnlijk verstoken van elke mense-
lijke activiteit en slechts gevuld met flessen, kleren, meubels 
– voorwerpen die herinneren aan menselijke aanwezig-
heid. Beide panelen installeren zo een basisspanning tussen 
beweging en stilstand, aanwezigheid en afwezigheid, waar-
op de volgende panelen dan verder kunnen variëren. Daar 
duiken beelden op van archieven (plaatsen waar de geschie-
denis ‘te ruste(n)’ wordt gelegd), van drukpersen en film-
projectoren (om beelden in beweging te brengen) en film-
stills van bevroren gebaren. Met de ‘musea’ heeft Singh een 
vorm gevonden waarmee ze niet alleen haar archief  telkens 
opnieuw kan activeren, maar ook de conventionele lineai-
re lectuur van fotografische beelden (als serie of  sequentie) 
kan doorbreken. Deze dynamische schikking verplicht de 
kijker zelf  een eigen traject te kiezen waardoor hij meteen 
ook medeauteur wordt van het werk.
 In haar werk blijft Singh dicht bij haar leefwereld. Ze geeft 
daarbij vooral blijk van een fascinatie voor muziek en muzi-
kanten, voor dans en het bewegende lichaam, voor archi-
tectuur, voor het archief  en voor intimiteit in vriendschap-
pen. Zo wijdde ze verschillende reeksen en zelfs een film 
aan haar goede vriendin Mona Ahmed, een transgender 
vrouw die ze ontmoette in 1989 en die overleed in 2017. 
Deze zoektocht naar intimiteit kenmerkt ook de keuze van 
de plekken waar ze haar camera opstelt. Steevast kiest ze 
ofwel voor interieurs waar een directe, persoonlijke verhou-
ding tot haar onderwerp mogelijk is (zoals kleedkamers, 
eet- en woonkamers en tourbussen) ofwel voor ruimtes 
waar geen mens meer te bespeuren is en enkel nog sporen 
van menselijke activiteit zichtbaar zijn (zoals trappenhal-
len, archieven en lege slaapkamers). Maar geen straatbeel-
den bijvoorbeeld, geen foto’s van de massa, van het drukke, 
volkse India. Singh fotografeert niet ‘de’ wereld, maar enkel 
‘haar’ wereld. Voor haar is fotografie een instrument om het 
contact met haar leefwereld te behouden, niet om de wijde 
wereld te exploreren.  Steven Humblet

p Dayanita Singh. Dancing with my Camera, tot 7 augustus, 
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7, Berlijn.

Architectuur en vormgeving
Le Songe de Torrentius. Op een steenworp van het Luikse 
bisschoppelijk paleis bevindt zich het zestiende-eeuwse 
Hôtel Torrentius. Het is ontworpen door schilder en archi-
tect Lambert Lombard en een van de meest opmerkelijke 
overgebleven renaissancistische stadspaleizen in de omge-
ving. In 1978 verwierf  de Luikse architect en kunstverza-
melaar Charles Vandenhove (1927-2019) het pand, dat 
zich op dat moment in een erbarmelijke staat bevond, net 
zoals een groot deel van het stedelijk weefsel rond de nabij-
gelegen Place Saint-Lambert. Vandenhove paste tijdens de 
renovatie verschillende ingrepen toe, zoals de voor zijn oeu-
vre kenmerkende vierkante – af  en toe gekleurde – glaspar-

tijen in ramen en deuren, de ranke wenteltrappen en het 
miniamfitheater achteraan de binnenplaats. ‘Het respect 
voor het gebouw sluit de vrijheid van een actuele ingreep 
niet uit, maar roept die op,’ schreef  Geert Bekaert in 1982 
over precies deze renovatie. 
 Vandenhove vestigde destijds zijn architectenbureau 
in Hôtel Torrentius en sinds 2019 huist in het gebouw de 
Fondation Jeanne & Charles Vandenhove. Deze stichting 
beheert onder meer het archief  van de architect, stelt het 
open voor onderzoek en biedt technisch en architectonisch 
advies aan eigenaars van Vandenhove-gebouwen. Drie jaar 
na het overlijden van de architect opent de Fondation voor 
de eerste maal de deuren voor het publiek met de tentoon-
stelling Le Songe de Torrentius, gecureerd door kunstenaar 
Patrick Corillon.
 Corillon en Vandenhove waren geen onbekenden voor 
elkaar: ze werkten in het verleden meermaals samen. Voor 
de woning Bonne Fortune in Luik – eveneens een reno-
vatie, uit 2002 – maakte de kunstenaar motieven voor 
de gezandstraalde vensters, en in de dansschool van het 
Parijse Théâtre des Abbesses, voltooid in 1996, ontwierp hij 
een deel van de interieurdecoratie, met name het geëmail-
leerde plaatwerk. Zulke artistieke samenwerkingen ging 
Vandenhove graag aan gedurende een groot deel van zijn 
carrière. Meermaals liet hij kunstenaars op specifieke plek-
ken in zijn bouwprojecten een werk maken, met naast een 
artistieke ook een bouwkundige functie. Zo ontwierpen Sol 
LeWitt, Niele Toroni en Marthe Wéry patronen voor de lam-
briseringen in het universitair ziekenhuis van Luik (1987), 
en Marlène Dumas, Luc Tuymans en Jeff  Wall wandtapijten 
voor het Paleis van Justitie in Den Bosch (1998). 
 Ziekenhuizen, gerechtsgebouwen, theaters, sociale wonin-
gen: Vandenhove wilde de kunst opnieuw in dienst stellen 
van de maatschappij, en dat via zijn architectuur. Kunst en 
architectuur beschouwde hij daarbij als elkaars gelijken. 
Dat principe valt af  te lezen aan Hôtel Torrentius, waar zijn 
goede vriend Léon Wuidar de plafonds decoreerde en Daniel 
Buren enkele wandbekledingen maakte. Vandenhove liet 
zich zijn leven lang door het werk van kunstenaars omrin-
gen, ook en vooral in zijn eigen werkomgeving. De nog net 
zichtbare verkleuringen op de muren, waar voorheen de 
kunstwerken hingen uit zijn eigen kunstcollectie, zijn daar-
van de stille getuigen.
 Le Songe de Torrentius blikt terug op het rijke architectu-
rale oeuvre van Vandenhove en zijn naaste medewerkers. 
Verspreid over het gebouw wordt een selectie maquettes, 
tekeningen en door de architect ontworpen meubilair gepre-
senteerd. Het zijn vooral de niet-gerealiseerde ontwerpen die 
de aandacht trekken, waaronder de maquette en bijbeho-
rende tekening voor een immens wijndomein in Bordeaux, 

met geestige referenties aan architecten als Andrea Palladio 
en Claude Nicolas Ledoux, of  Vandenhoves bombastische 
ontwerp voor het Centre Pompidou in Parijs: de tongewel-
ven en dichte volumes zorgden destijds voor veel gefronste 
wenkbrauwen.
 Voor de tentoonstelling bleef  de indeling van de kantoren 
haast ongewijzigd. Het oorspronkelijke meubilair – heuphoge 
Kewloxkasten met de prototypes voor de gedecoreerde lam-
briseringen uit het universitair ziekenhuis als tafelblad – dient 
als scenografie. De denk- en werksfeer van de architect die 
Vandenhove was, wordt haast tastbaar, en de talrijke snelle, 
terloopse tekeningetjes op de tentoongestelde schetsen schep-
pen een gevoel van nabijheid. In Vandenhoves architectuur-
tekeningen verschijnen hier en daar gezichten en posturen in 
deuropeningen en op gevel- en trapontwerpen. Het zijn zelf-
portretten, portretten van zijn echtgenote Jeanne Belvaux, 
maar ook van enkele renaissanceschilders: creatieve, intieme 
expressies in de marge van het werk, die de geest van de sfinx 
Vandenhove kenmerken. ‘On ne sait pas ce qui s’est passé 
dans sa tête,’ merkte een voormalige medewerker op.
 Kunstenaar-curator Corillon toont ook eigen werk in de 
inkomhal van Torrentius, pal naast het indrukwekken-
de Les Suisses morts (1990) van Christian Boltanski (een 
van de hier overgebleven kunstwerken uit de Vandenhove-
verzameling): een min of  meer komische film die een inkijk 
biedt in het gebouw. Als een nachtelijke indringer loopt de 
kunstenaar rond in de crypte en op de bovenverdiepingen, 
en laat hij de bezoeker via de lichtbundel van een zaklamp 
meegluren in de privévertrekken. De film wekt een gevoel 
van discreet voyeurisme op, maar heeft ook iets theatraals. 
Het geheel wordt getoonzet door een zangerig voorgelezen 
melancholisch gedicht van Rainer Maria Rilke dat, weer-
galmend door de opeenvolgende vertrekken, de bezoeker de 
hele tentoonstelling blijft vergezellen. 
 Een andere interventie van Corillon zijn de tijdens de 
rondgang steeds weer opduikende kleine poppetjes, geïnspi-
reerd op een kostuumontwerp van Vandenhove uit 1987 
voor Jan Ritsema en Toneelgroep Amsterdam. Ze zijn ori-
gamigewijs gevouwen en voorzien van een gelaat uit de 
tentoongestelde schetsen. Gaandeweg worden die hoof-
den vervangen door uitgeknipte fotofragmenten van oude 
bekenden van Vandenhove, onder anderen de medewerkers 
uit zijn team en enkele bouwheren. De haast kinderlijke naï-
viteit waarmee ze gemaakt zijn, vormt een contrast met de 
gewichtigheid van Vandenhoves architectuur. Tegelijk dra-
gen ze als geesten uit een ver of  nabij verleden bij aan de 
(vervlogen) droom van een groots architectonisch oeuvre 
die de curator wil evoceren. 
 Was Charles Vandenhove drie jaar geleden nog niet ten 
hemel gedragen, dan is hij dat nu beslist wel. De witte, haast 
sacrale ‘Salle de Buren’ werd nota bene van een soort altaar 
voorzien, met hier en daar een weloverwogen ‘sacraal’ 
attribuut. Deze ruimte, met Vandenhoves tempelvormi-
ge maquette voor het Antwerpse Middelheimpaviljoen 
uit 1982, is in haar eenvoud de meest pakkende van deze 
architectuurtentoonstelling, al met al een intieme homma-
ge aan een architect van wiens oeuvre een architectuur-
route door de stad Luik is uitgestippeld.  Camille Bladt

p Le Songe de Torrentius, tot 27 augustus, Hôtel Torrentius, 
Rue Saint-Pierre 15, Luik.

Same Same but Different. BC architects & studies & 
materials. Onder voormalig directeur Jan Boelen bouw-
de Z33 in Hasselt een solide reputatie op met thematische 
tentoonstellingen die actuele maatschappelijke thema’s 
belichtten aan de hand van zowel kunst, design als archi-
tectuur. Het resulteerde in baanbrekende tentoonstellin-

Dayanita Singh, Museum of  Chance, 2013

Le Songe de Torrentius, Fondation Jeanne & Charles Vandenhove, Luik, foto Raoul Lhermitte

Le Songe de Torrentius, Fondation Jeanne & Charles Vandenhove, Luik, foto Raoul Lhermitte
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gen als OpenStructures (2009, gecureerd door Thomas 
Lommée), over opensourcetechnologie, waarbij het niet 
zozeer ging over concrete toepasbaarheid, als wel over de 
democratische basisgedachte. De grenzen tussen discipli-
nes als design, architectuur, kunst en activisme leken opge-
heven, en in die zin liep Z33 vooruit op ontwikkelingen die 
inmiddels gemeengoed zijn geworden. 
 BC architects nam destijds deel aan OpenStructures. Het 
collectief  begon in 2008 als Brussels Cooperation, een plat-
form voor de kunsten, en ontwikkelde zich sindsdien tot 
een platform voor circulair bouwen met lokale producten 
en energiezuinige technieken. Ervaring deden ze niet op in 
België, maar in Congo en Marokko. Daar leerden ze dat ont-
werpen in precaire omstandigheden noodzakelijkerwijs een 
gemeenschapsproces is. Via de beeldende kunsten, zoals de 
tentoonstelling in Hasselt of, tien jaar later, de Biënnale van 
Venetië in 2018, kwam het (studie)bureau ook in België in 
beeld. Aanvankelijk leidde dat slechts tot bescheiden projec-
ten, maar het collectief  kreeg ook steeds meer de vraag om 
een adviserende rol op te nemen. BC maakte naam met het 
introduceren van ‘nieuwe’ bouwtechnieken, zoals bouwen 
met gestampte aarde, wat niet vanzelfsprekend is in een land 
dat zweert bij gebakken aarde, en dus bij baksteen. Daardoor 
werd het noodzakelijk om een eigen materialenbedrijf  uit te 
bouwen. De basisstoffen voor natuurlijke ‘circulaire’ materi-
alen als leempleister of  vloerbekledingen in gestampte aarde 
– te weten zand, kalk, water en toeslagstoffen als vezels – zijn 
weliswaar ruim voorhanden, alleen al door de enorme uit-
gravingen voor ondergrondse garages in de hoofdstad, maar 
worden nauwelijks commercieel uitgebaat. 
 Het gevolg is dat BC ondertussen drie onderdelen kent: 
BC architects, die ook als aannemer optreden, het consul-
tancybedrijf  BC studies én BC materials, een producent van 
natuurlijke, lokale bouwmaterialen. Die ontwikkeling gaat 
overigens nog verder: met de steun van LUMA Arles, opge-
richt door Roche-erfgename Maja Hoffmann, waarvoor de 
genoemde Jan Boelen als adviseur optreedt, werken ze aan 
de ontwikkeling van pleisters en beitsen op basis van algen, 
zonnebloem- en rijsthalmen en zout, die in de Camargue 
ruim voorhanden zijn.
 Same Same but Different is een bescheiden tentoonstelling 
over de pogingen van BC om een alternatief  te bieden voor 
de energieslurpende, vervuilende bouwindustrie die de ‘glo-
bale ongelijkheid in stand houdt’. Ze willen het bouwproces 
als ‘actie en discours’ van een gemeenschap laten zien, en 
als een ‘uitdrukking’ van ‘waarden en ideeën die een ver-
mogen tot verandering in zich dragen’. Het bizarre van de 
tentoonstelling is echter dat een belangrijke casus bestaat 
uit een privéwoning aan een rivieroever in de Ardennen. 
De uiterst gedetailleerde maquette is adembenemend en het 
project scoort hoog op alle duurzaamheidsindexen, maar 
het is wel, ja, een privéwoning. In deze zaal zijn de vloer en 

de wanden ook behandeld met de producten van BC mate-
rials, waardoor niet alleen de grens tussen architectuur en 
kunst, maar ook die tussen tentoonstelling en commerciële 
presentatie flinterdun wordt.
 Een andere zaal is gewijd aan het advies dat BC gaf  voor 
de herontwikkeling van negentiende-eeuwse kazernes in 
Elsene tot ‘voedingshal’, onderzoekscentra, belevingsruim-
tes, residenties en ontmoetingsplekken. Bij die renovatie 
zet BC, samen met EVR en Callebaut Architecten, in op het 
hergebruik van materialen uit de te slopen gebouwen op en 
rond de site. Daarmee treden ze in het spoor van Rotor, een 
collectief  dat al langer zo’n hergebruik van complete bouw-
onderdelen bepleit. Ook de nieuw toegevoegde materialen 
zijn bij BC ‘biologisch’ van oorsprong. Maar de vraag die 
rijst is voor welke ‘gemeenschap’ dit alles gebeurt. Wie zal 
dit exploiteren, en tot welk publiek zal deze voedingshal zich 
richten? Aan voedingsmarkten is er geen gebrek in Brussel, 
en aan onderzoekscentra en ontmoetingsplekken evenmin. 
 Een derde deel van de presentatie, in samenwerking met 
LUMA Arles en het Britse architectuurcollectief  Assemble, 
toont de mogelijkheid om bouwmaterialen te fabriceren 
op basis van landbouwresten en algen. Daar zit een reëel 
potentieel om werkelijk nieuwe bouwmethodes en technie-
ken te ontwikkelen. In een laatste deel, ‘Building Beyond 
Borders’ (‘BBB’) krijg je ten slotte een beeld van de ont-
wikkelingen in het afgelopen decennium met betrekking 
tot ‘verantwoorde manieren van bouwen binnen een con-
text van schaarse grondstoffen’. Alweer luidt de vraag dan: 
schaarste voor wie, en waarom? Dat het onderzoek resul-
teerde in Parckfarm, een ‘gezellige ontmoetingsplek in 
Molenbeek’, zegt niets over de beoogde gezelligheid, omdat 
het begrip zelf  niet bevraagd wordt.
 Same Same but Different laat je zo achter met het onaan-
gename gevoel dat goede bedoelingen weinig helpen zolang 
we vrolijk smartphonend langs elkaars etalages van goede 
intenties lopen. Tegelijkertijd loopt in Z33 ook Charging 
Myths. On-Trade-Off, een tentoonstelling die me werke-
lijk van mijn stuk bracht. Ze vertelt op zich niets nieuws. 
Energie dreef  en drijft nog steeds de industrieën aan die 
ons ongehoorde welvaart brachten, ten koste van aller-
lei ‘onder ontwikkelde’ landen met veel grondstoffen, zoals 
Congo. Daar blijkt nu ook veel lithium in de bodem te zitten, 
een metaal dat essentieel is voor de productie van batterijen 
in bijvoorbeeld smartphones en auto’s. Cruciaal dus voor 
de huidige ‘Energiewende’. Charging Myths documenteert 
en becommentarieert wat dat voor de bevolking ter plaat-
se betekent, bijvoorbeeld met de fotoreeksen en video’s van 
Georges Senga over voormalige en nieuwe ontginningslo-
caties, en Pamela Tulizo’s schokkende portretten van creu-
seuses die ten koste van hun gezondheid mineralen uitgra-
ven. Nog hartverscheurender is de stopmotionfilm Machini 
van Tétshim en Frank Mukunday: mensen worden hier 
voorgesteld als assemblages van keitjes die door de giftige 
uitwasemingen van de ontginning vervallen tot puin. Dat 
is minder gezellig en ‘hoopvol’ dan een circulaire voedings-
hal.  Pieter T’Jonck

p Same Same but Different. BC architects & studies & materi-
als, tot 7 augustus, Z33, Bonnefantenstraat 1, Hasselt.

Publicaties 
Radicalizing Care. Feminist and Queer Activism in 
Curating. Het samengaan van feminisme en de curatori-
ele praktijk kent een rijke geschiedenis, die terug te voeren 
is tot het begin van de feministische kunstbeweging aan 
het eind van de jaren zestig. Waar curatoren zoals Linda 
Nochlin, maar ook kunstenaars als Judy Chicago en Miriam 
Schapiro met hun project Womanhouse aanvankelijk een 

correctie aanbrachten op de ondervertegenwoordiging van 
vrouwelijke kunstenaars in tentoonstellingen, kunstcol-
lecties en onderwijs, verlegde de focus zich geleidelijk aan 
naar cureren vanuit een feministisch standpunt: archieven 
en geschiedenissen (de)construeren, nieuwe interpretatie-
schema’s ontwikkelen en structurele ongelijkheden in de 
kunstwereld in kaart brengen. 
 Vandaag behartigt het feminisme veel meer dan uitslui-
tend de belangen van vrouwen. Het gaat over gelijkwaar-
digheid, vrijheid en zorg, ongeacht gender, en dat vertaalt 
zich ook in de kunst. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de centra-
le tentoonstelling op de huidige Biënnale van Venetië, The 
Milk of  Dreams, waarin curator Cecilia Alemani de aan-
dacht vestigt op de relaties tussen individu, technologie en 
de aarde, én op veranderlijke definities van lichaam en iden-
titeit. Alemani verklaart het feit dat mannen in The Milk of  
Dreams voor het eerst in de minderheid zijn als een logisch 
gevolg van haar keuze om een tentoonstelling te maken 
waarin ze een ‘ander’ wereldbeeld dan het heersende laat 
zien. Doordat zich meer ‘fluïde’ kunstvormen en maakpro-
cessen aandienen, is er behoefte aan vernieuwende curato-
riële strategieën.
 Onlangs verscheen bij Sternberg Press Radicalizing Care. 
Feminist and Queer Activism in Curating. De redacteuren 
Birgit Bosold, Lena Fritsch, Vera Hofmann, Elke Krasny en 
Sophie Lingg geven in de inleiding aan zich bewust te zijn 
van de veelheid aan feministische en queer benaderingen 
binnen de curatoriële praktijk in het heden en verleden. Ze 
kozen in dit boek voor een andere insteek en richtten zich 
op strategieën uit de activistische wereld, onder de noemer 
radical care. Ons vermogen om te zorgen – voor onszelf, voor 
elkaar, voor de planeet – is onder druk komen te staan. Er 
is zelfs sprake van een ‘zorgcrisis’ (Nancy Fraser) en dat 
vraagt volgens de redacteuren om een radicale update van 
ons zorgbegrip. Hierbij gaat het niet om de notie zelfzorg 
(self-care), het domein van neoliberale marketeers, maar 
eerder om ‘zelfbehoud’, ‘als een daad van politieke oorlogs-
voering’, zoals Audre Lorde het verwoordde.
 De redacteuren bekijken de curatoriële praktijk uit-
drukkelijk door de lens van zorg, geënt op modellen uit de 
queer-feministische bewegingen. Maar waarom dan niet 
‘gewoon’ via de lens van de kunst? De redacteuren noemen 
drie beweegredenen, die elk hun politiek-ideologische voor-
keur laten doorschemeren. Hoewel de zorg voor objecten en 
collecties altijd al de taak van de curator (van het Latijnse 
cura, zorg) is geweest, zijn zowel het museum als de traditi-
onele praktijk van conservatoren doordrongen van de kolo-
niale, patriarchale, imperialistische erfenis. Ten tweede ligt 
volgens het marxistische feminisme ‘zorgwerk’ (care work) 
– begrepen als de onbetaalde, reproductieve arbeid, tradi-
tioneel vooral uitgevoerd door vrouwen en slaven – aan de 
basis van ongelijke machtsverhoudingen, óók in de kun-
sten. Ten derde heeft de (moderne) splitsing tussen kunst 
en leven, tussen kunst en niet-kunst, weliswaar radicale 
kunstpraktijken voortgebracht, die opgingen in activisti-
sche en sociale bewegingen, maar deze zijn al te vaak door 
de kunstwereld gerecupereerd – en daarmee geneutrali-
seerd.
 Het gros van de auteurs in dit boek richt zich, buiten de 
‘bezoedelende’ kunstwereld om, op curatoriële processen 
die zijn geïnspireerd door, of  vaker nog afgestemd op en 
zelfs ingebed in de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Alle 
vijfentwintig bijdragen, gaande van essays tot casestudies 
en manifesten, werden geschreven ten tijde van de afgelo-
pen crisisjaren, zowel wat de gezondheid als de biodiversi-
teit betreft. In ‘Feminist Futures for Living with an Infected 
Planet’ wijst Elke Krasny op het belang van ‘bewustwor-
ding genereren’ (raising awareness) en het collectief  verbeel-
den van een zorgethiek die ‘samenleven op een geïnfecteer-
de planeet’ mogelijk kan maken. Nataša Petrešin-Bachelez 
reflecteert op haar ervaringen als curator van de Contour 
Biënnale. Cureren is ‘vertragen’ en ‘vertrouwen winnen’ 
(slow curating), wat haar tot de volgende stelling brengt: in 
de kunstpraktijk staat niet de productie van vermarktba-
re objecten, maar de duurzame vertrouwensrelatie tussen 
burgers centraal. Onderzoeker en curator Hana Janečková 
benadrukt in ‘Cripping the Curatorial’ het belang van crip 
studies (een samengaan van een queer en handicapper-
spectief) voor de curatoriële praktijk, met het oog op de toe-
gankelijkheid van en tewerkstelling binnen instituten, en 
curator Sophie Lingg presenteert de figuur van de curator 
als ‘digitale detoxicoloog’, wier taak het is de cyberfeminis-
tische kunstpraktijk te vrijwaren van de discriminatoire 
infrastructuur van (commerciële) digitale platforms. 
 Dit eerste hoofdstuk is getiteld ‘Ethico-political Doings’ 
en handelt over de ethisch-politieke dimensie van cura-
torschap. Niet zozeer ‘wat’ als wel ‘de manier waarop’ we 

BC Architects & studies & materials, Lot 8, in samenwerking met Atelier LUMA en Assemble, Same Same but Different, Z33, Hasselt, foto Kristof  Franken

Bald Girls, Iberia Art Center, Peking, 2012

BC Architects & studies & materials, Z33, Hasselt, foto Kristof  Franken
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programmeren en organiseren blijkt van belang te zijn. 
De auteurs hebben vaak de ambitie (of  eerder: pretentie) 
om via hun werk de problemen in de ‘echte wereld’ aan te 
pakken, en gaan daarmee, niet zelden zwelgend in morele 
zelfgenoegzaamheid, voorbij aan de waarde van een kun-
stenaarsgerichte curatoriële aanpak. Verdient niet ook de 
artistieke praktijk in al zijn complexiteit zorg, aandacht en 
een ethisch-politieke inbedding? Hun streven naar ‘bewust-
making’ leidt tot een belerende toon, waardoor het zijn doel 
mist en vaak bedenkelijke kunst(projecten) oplevert. 
 In de twee volgende delen gaat het gelukkig over de con-
crete praktijk van het cureren. ‘Material Doings’ bundelt 
getuigenissen uit verschillende geografische contexten en 
vertrekt vanuit de materiële basis (de onderbouw) van zorg. 
Amelia Wallin bespreekt in ‘Instituting Care in Times of  
Radical Uncertainty’ de moeilijkheid voor een kunstinsti-
tuut om zich ‘zorgzaam’ en niet paternalistisch op te stellen 
in het ‘gestolen land’ Australië. Cathy Mattes beschrijft hoe 
het kralenwerk van de Métis, een van de inheemse volke-
ren van Canada, bijdraagt aan de veerkracht van en ken-
nisoverdracht binnen die gemeenschap. Van de ruimtelij-
ke dimensie van de curatoriële zorgpraktijk getuigen Gilly 
Karjevsky en Rosario Talevi (Soft Agency). Zij nodigen kun-
stenaars en ontwerpers uit om onderwijspraktijken te ont-
wikkelen waarbinnen ‘belichaamde kennis’ over gemeen-
schappen en hun land kan worden opgedaan. 
 In het derde deel, ‘Activist Doings’, gaat bijzondere aan-
dacht uit naar de lessen die uit activistische praktijken val-
len te trekken. Hier wordt geschreven over de zorg voor de 
archieven van feministische en queer nalatenschappen, 
over activistische strategieën voor een dekoloniale toekomst 
en over het ‘injecteren’ van maatschappijkritiek in artistiek 
onderzoek en tentoonstellingsplannen. 
 Uit de veelheid van curatoriële benaderingen valt moei-
lijk een relevante en scherpe analyse af  te leiden over wat 
een geradicaliseerd zorgbegrip nu precies inhoudt en hoe 
het, zoals de redacteuren breedsprakig beweren, ‘leven op 
de ruïnes van het kapitalisme’ mogelijk zou maken. Vooral 
interessant wordt het wanneer het boek, haast toevallig, 
aandacht besteedt aan onderbelichte feministische ten-
toonstellingen uit het verleden, zoals Women See Women, 
een op Womanhouse geïnspireerde groepstentoonstelling 
in Zürich, in 1975. Of  Bald Girls, de tentoonstelling die 
het gelijknamige Chinese kunstenaarscollectief  tien jaar 
geleden in Peking organiseerde over de wrede werkelijk-
heid van moederschap in de eenpartijstaat China. Door het 
ontbreken van een overzicht van werkelijk vernieuwende, 
niet-pamflettaire curatoriële praktijken, die vaak onder de 
radar blijven en vooruitlopen op (academische) theoretise-
ring, voelt dit weinig bescheiden boek aan als een gemiste 
kans.  Laura Herman

p Elke Krasny, Sophie Lingg, Lena Fritsch, Birgit Bosold 
en Vera Hofmann (redactie), Radicalizing Care. Feminist and 
Queer Activism in Curating, Berlijn, Sternberg Press, 2022, 
ISBN 9783956795909.

Jeanne Bieruma Oosting. De années folles waren, achter-
af  gezien, al geëindigd toen Jeanne Bieruma Oosting (1898-
1994) in 1929 uit Nederland naar Parijs trok. Oosting – met 
die naam signeerde ze haar werk – behoorde tot een genera-
tie Nederlandse kunstenaressen die vlak voor en vooral na 
de Tweede Wereldoorlog naam maakten, onder wie Charley 
Toorop, Charlotte van Pallandt en Gra Rueb. In de biografie 
Geen tijd verliezen zet Jolande Withuis – de auteur van onder 
meer Juliana. Vorstin in een mannenwereld – Oostings leven 
af  tegen de vrouwenemancipatie in Nederland, of  beter 
gezegd: het gebrek daaraan in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw, toen ondanks het vrouwenkiesrecht de moge-
lijkheid voor vrouwen om zelf  een bestaan op te bouwen 
op allerlei manieren werd ingeperkt, onder meer met belas-
tingwetten, lage lonen en ‘goede raad’ van artsen, priesters 
en dominees. Het gezin werd als hoeksteen van de samen-
leving beschouwd en een mannelijke kostwinner was het 
welvaartsideaal.
 Hoewel Oosting uit een zeer geprivilegieerd adellijk mili-
eu kwam – ze bracht haar jeugd door op een landgoed in de 
Achterhoek – kon ze als jongvolwassene zeker niet in alle 
vrijheid over haar leven beschikken. Haar ouders lieten de 
opvoeding over aan kindermeisjes en huisonderwijzers, bij 
wie ze onder meer leerde aquarelleren en musiceren, maar 
waren weinig ruimdenkend als het ging om vervolgonder-
wijs. Onder de adel leefde de overtuiging dat kennis – iets 
anders dan vaardigheden – een meisje onaantrekkelijk en 
onhuwbaar maakte, wat schadelijk was voor het familie-

fortuin. Oosting moest haar oerconservatieve en tiran-
nieke vader haast smeken om buitenshuis schilderlessen 
te mogen volgen, in Amsterdam en Den Haag (van Albert 
Roelofs). Hij vond het goed, op voorwaarde dat ze bij familie 
op kamers ging wonen. Ontsnappen aan klemmende fami-
liebanden was schier onmogelijk in die tijd, schrijft Withuis, 
bijvoorbeeld omdat eenvoudige deeltijdbanen, waarmee 
kunstenaars in theorie in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, niet bestonden. 
 Oosting, die nooit trouwde – ‘je kunt maar één heer die-
nen,’ vond ze, en dat was voor haar de kunst – maakte 
zich vlak na haar dertigste verjaardag los van haar familie 
door zich in Parijs te vestigen. In de ogen van haar vader 

was ze nu voorgoed mislukt, ongetrouwd en onsucces-
vol, en met tegenzin voorzag hij haar van een minimaal 
leefgeld. Oosting leefde op: van het bedompte en stijve 
Nederland was ze in de bohemienhemel beland. Ze raak-
te bevriend met kunstenaars, leerde het werk kennen van 
Picasso, Cézanne, Valadon, De Lempicka, Toulouse-Lautrec 
en Matisse, las Colette en D.H. Lawrence. Vrouwen waren 
in Parijs zichtbaarder op straat, in cafés en in kunstruim-
tes. Oosting ontbolsterde in dit artistieke klimaat en durfde 
meer, getuige de serie kleurenlitho’s van vrouwelijke naak-
ten uit 1931, Chairs. Ze verbond zich aan de Société des 
femmes artistes modernes (FAM), zo blijkt uit het onderzoek 
van Withuis: een feministisch comité dat in 1937 in Praag, 
Washington en Parijs tentoonstellingen organiseerde onder 
de titel Women Artists of  Europe, met onder anderen Vanessa 
Bell, Natalja Gontsjarova, Charley Toorop en Oosting zelf. 
In Parijs ontwikkelde ze zich, geadviseerd door Bill Hayter, 
ook als graficus. Technieken als het etsen hebben als groot 
voordeel, schrijft Withuis, dat ze haastig werken onmogelijk 
maken, wat vaak de valkuil was in Oostings schilderwerk. 
Ze had weinig geduld, was steeds benieuwd naar wat een 
volgend werk of  een nieuwe ervaring haar zou brengen. 
Vandaar de titel van de biografie van deze uiteindelijk 96 
geworden vrouw: Geen tijd verliezen. 
 Met het uitbreken van de oorlog belandde Oosting weer in 
Nederland. Ze weigerde zich bij de nazistische Kultuurkamer 
in te schrijven. Ze greep alle kansen aan om toch werk te 
verkopen en maakte litho’s voor clandestiene uitgaves. Na 
de oorlog begon langzamerhand een andere artistieke wind 
te waaien: de abstracte kunst had de reputatie progressief  te 
zijn, hoewel een van haar helden, Karel Appel, zich naar de 
Duitsers had geschikt; Oosting zou later bevriend met hem 
raken. Relaties – waarbij zij steevast de vragende partij was 
– had ze met Netty Nijhoff-Wind en Adriaan Roland Holst. 
In 1953 werd ze door Het Parool uitgezonden naar het 
watersnoodgebied om al tekenend verslag uit te brengen. Ze 
bleef  figuratief  werk maken en was commercieel succesvol, 
ook omdat ze zich niet te goed voelde om zelf  tentoonstellin-
gen op te zetten, en daar meteen de kassa beheerde.
 Met de dood van haar moeder erfde Oosting een for-
tuin. Ze kocht villa Het Elger in de Achterhoek en kwam in 
Amsterdam aan het Oosterpark wonen. Ze droeg bij aan 
de totstandkoming van het Museum Henriette Polak in 
Zutphen, waaraan ze een deel van haar werk zou nalaten. 
Op haar zeventigste financierde ze een prijs voor figuratie-
ve schilderkunst, de Jeanne Oosting Prijs, waarna ze nog 
ruim twintig jaar zou leven, pendelend tussen de hoofd-
stad en het oosten van het land. In necrologieën werd ze 
plichtmatig geprezen als een typisch vrouwelijke schilder, 
op grond van de vele bloemstillevens en landschappen die 
ze produceerde, terwijl het urgente werk, bijvoorbeeld over 
de watersnoodramp, of  de reeks Chairs (pas in 2015 voor 
het eerst in Nederland tentoongesteld) onvermeld bleven. 
Ze werd in de linkse jaren zeventig en tachtig beschouwd 
als een schilderende ‘freule’, en gediskwalificeerd – Withuis 
spreekt van een ‘klassenvooroordeel’ – op grond van haar 
afkomst.
 Jolande Withuis was ook de initiator van een gelijktijdi-
ge reeks tentoonstellingen over het werk van Oosting, in 
Zutphen, Heerenveen en Maassluis, onder de joviale titel 
De zomer van Jeanne. Vooral in het Museum Henriette Polak 
hangt een substantieel aantal werken, zoals Chairs, waar-
in Oosting vrouwelijk naakt op een krachtige, maar toch 
ook kwetsbare manier presenteert, met harde, zware lijnen 
voor bijvoorbeeld de brede ruggen, en zachtere kleurvlak-
ken daaromheen. De informatie bij de tentoonstellingen is 
vooral anekdotisch, met als fundament de uitstekende bio-
grafie. Een meer kunsthistorische benadering, door bijvoor-
beeld tekenstijlen, invloeden of  tijdgenoten te noemen, had 
meer gewicht aan het oeuvre kunnen verlenen. Of  Oosting 
voortaan weer meer te zien zal zijn in Nederlandse musea, 
weg uit de depots, is echter nog de vraag. Daarvoor lijkt een 
eigen beeldtaal te ontbreken. Dit oeuvre is beslist avontuur-
lijker dan de reputatie van de kunstenaar laat vermoeden, 
maar niet bijzonder consequent. Daniël Rovers

p Jolande Withuis, Geen tijd verliezen. Jeanne Bieruma Oosting 
1898-1994, Amsterdam, De Bezige Bij, 2021, ISBN 
9789403151014. De zomer van Jeanne, tot 30 oktober, 
Museum Henriette Polak (Zutphen), Museum Maassluis, 
Museum Belvédère (Heerenveen), Museum STAAL (Almen) 
en Nobilis (Fochteloo). 

Jeanne Bieruma Oosting, Chairs, 1931, collectie Museum Henriette Polak, 
Zutphen
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429 Dana Lixenberg Polaroid 54/59/79 296 p + 12 p 24 x 30.5 cm € 49.00 ISBN 9789464460223 2022 

428 Géraldine Jeanjean  Rock-paper-roots 80 p 19 x 26 cm € 25.00 ISBN 9789464460186 2022

427 The Serving Library (ed.)  The Serving Library Annual 2022/23 (Meander) 176 p 21 x 29.7 cm € 30.00 ISBN 9789464460193 2022 

426 Olivier Goethals Play Sincerely! 336 p 16 x 24 cm € 35.00 ISBN 9789464460162  2022 

425 Roger Willems (ed.) Roma Publications #1–425 at Sitterwerk, St.Gallen  160 p 14 x 20 cm € 18.00  ISBN 9789464460179  2022

424 Ari Marcopoulos Upstream 240 p 20 x 28 cm € 35.00 ISBN 9789464460155  2022 

423  Jochen Lempert Paare / Pairs 112 p + insert 21 x 29 cm € 32.00 ISBN 9789464460148  2022

422 Nicolas Floc’h  Deep Sea 68 p 31 x 23 cm € 32.00 ISBN 9789464460124 2022

421  Irene Kopelman  Here and Elsewhere 48 p 21  x 28 cm € 18.00 ISBN 9789464460131  2022

420 Kara Walker Book of Hours (2020-2021) 144 p + insert 20.5 x 26 cm € 40.00 ISBN 9789464460070 2022

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

418 Bart Lodewijks Noordereiland Drawings 160 p  17.5 x 24.5 cm € 22.50 ISBN 9789464460094 2022
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Zig Zag Gallery
❑ Privé collectie van eigentijdse Poolse 
Schilders [tot 30/09]

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ When I set sail will there be enough 
wind? – Jonas Callaert [tot 31/07] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ George Rickey [tot 16/07] 
❑ Rehearsal – Germaine Kruip [tot 16/07] 

Cockerillkaai
❑ The Long Hand – Sammy Baloji [tot 
07/05/2023] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ On Sculpture – permanente 
beeldenparcours – Matt Mullican, Pierre 
Bismuth, Walter Swennen, Cerith Wyn 
Evans, Sammy Baloji... [tot 31/08/2022] 
❑ Critical Care: Architecture for a 
Broken Planet [tot 11/09] 
❑ Tafelzetting #2 – Joris Kerremans [tot 
21/08] ❑ Unfolding the Archives #5 – 
Diarama [tot 11/09] ❑ Tafelzetting #3 
– Sophia Holst [26/08 tot 23/10] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ Wish I Were Here – Bertien van 
Manen [tot 28/08] ❑ Santa Barbara – 
Diana Markosian [tot 28/08] ❑ tiff 2022 
– Emerging Belgian Photography – 
Cédric Kouamé, Barbara Debeuckelaere, 
Gülşah Ayla Bayrak, Arian Christiaens... 
[tot 28/08] 

FRED & FERRY
❑ Ein bißchen Goethe, ein bißchen 
Bonaparte – Antoine Waterkeyn [03/09 
tot 08/10] 

Kunsthal Extra City
❑ Periphery – Meryem Bayram, CMMC, 
Maëlle Dufour, Mekhitar Garabedian, 
Geert Goiris, Imge Özbilge [tot 
31/12/2022] ❑ Bodies of Work – Eva 
L’Hoest, Mélanie Peduzzi, Yuri 
Leiderman, Eva Giolo... [tot 28/08] 
❑ Revolting Times – Jonathas de 
Andrade, Grada Kilomba, Silvia Martes, 
Eglė Budvytytė [tot 23/10] 

LLS Paleis
❑ Hearth wave hole/hard way home / 
Call us Company – Ian De Weerdt [02/09 
tot 04/09] ❑ Wollen Sie mit mir tanzen? 
– Marie-Sophie Beinke [18/09 tot 
30/10] 

M HKA
❑ Superhost 2022. Where Should We 
Begin? – Falke Pisano [tot 15/01/2023] 
❑ Anamnesis – Tarik Kiswanson [tot 
21/08] ❑ Vuurmuis – Chris Reinecke 
[tot 21/08] ❑ Archiefpresentatie: 
Marlow Moss (1889-1958) [tot 21/08] 
❑ Lenin was een paddenstoel – 
Bewegende beelden in de jaren 1990 
[tot 21/08] ❑ Imagine Ukraine – Art as 
a Critical Attitude – Sergey Bratkov, 
Nikita Kadan, Dana Kavelina, Anna 
Scherbyna... [tot 21/08] ❑ Paviljoen 
– Monique Thomaes [tot 07/08] 
❑ What’s Wrong With Ideology? Life and 
work at the Institute of Idle Curiosity for 
Elements of Seduction – Gaston Meskens 
[09/09 tot 02/10] 

Micheline Szwajcer
❑ Matt Mullican [16/09 tot 12/11]

Middelheimmuseum
❑ Wet job – Camille Henrot [tot 16/10] 

Stadspark
❑ Public Figure #3 – Mekhitar 
Garabedian [tot 07/05/2023] 

valerie_traan gallery
❑ Destroyers/Builders [01/09 tot 01/10] 

Zeno X Gallery
❑ Mark Manders [19/09 tot 15/10] 
❑ 40 YEARS Zeno X Gallery:  
the two-thousands [19/09 tot 15/10] 

Brugge

Biekorf Exporuimte
❑ Curiosity Killed The Cat (but 
satisfaction brought it back) – Alice 
Vanderschoot [19/09/2022 tot 
03/02/2023] 

Gruuthusemuseum
❑ Tales from the underground. Bruges in 
the year 1000 [tot 27/10/2022] 

Hallen Belfort
❑ SANT2022. Jacqueline Vanlandschoot 
/ geselecteerden van de tweejaarlijkse 
wedstrijd voor Brugse kunstenaars 
[11/09 tot 23/10] 

Sint-Janshospitaal
❑ Underneath the Shade We Lay 
Grounded – Otobong Nkanga [tot 25/09] 

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ When the angels from above – AA 
Bronson and Ryan Brewer, Andrea Éva 
Györi, Elisa Pinto, Don and Moki Cherry, 
Grace Ndiritu, Laraaji, Paul Shemisi 
Betutua [tot 31/07] ❑ Minutenfilme #4 
– Alexander Kluge [tot 31/07] 

Baronian
❑ Home – Alain Biltereyst [tot 16/07] 
❑ Please hold the line – Olivia Hernaïz 
[tot 16/07] ❑ Black Hole Sun – Xavier 
Mary [08/09 tot 08/10] 
❑ Uncontrolled Bodies – Toufan Hosseiny 
[08/09 tot 08/10] 

Beige
❑ Kelly Schacht [tot 16/07] 

Boghossian Stichting – Villa Empain
❑ Technologie et métiers d’art, une 
architecture du merveilleux – Michel 
Polak (1885-1948) [tot 21/08] 

Botanique
❑ Spectre – Jonathan De Winter, Benoit 
Jacquemin, Lucie Lanzini, Charlotte 
Lavandier, Alexandra Leyre Mein, Lionel 
Pennings, Amélie Scotta [tot 07/08] 

BOZAR
❑ Project Paleis, een eeuwfeest [tot 
21/07] ❑ This is what you came for – Els 
Dietvorst [tot 21/07] ❑ Vivian Maier 
(1926-2009) [tot 21/07] & [16/08 tot 
28/08] ❑ A centenary in VR [tot 21/07] 
❑ Even Odd - Milena Dopitová [16/08 
tot 30/10] ❑ Mies Van der Rohe Award 
2022 [16/08 tot 25/09]

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

Cinematek
❑ Salon Europa Bozar: The Act of 
Breathing – Mega Mingiedi, Agnès 
Lalau, Jean Kabuta, vanaf juni: 
filmprogramma samengesteld door 
Monique Mbeka Phoba [tot 31/07] 

CIVA Stichting
❑ Le Logis-Floréal – een coöperatief 
project [tot 14/08]  
❑ Sick Architecture – architecten jan de 
vylder inge vinck, Aino & Alvar Aalto, 
Hans Hollein, László Moholy-
Nagy,Gideon Boie, Filip Dujardin... [tot 
28/08] 

CLEARING
❑ Sebastian Black [tot 23/07]  
❑ Les beaux jours – Javier Barrios, Nora 
Kapfer, Marguerite Humeau, Alan 
Schmalz, Korakrit Arunanondchai... [tot 
23/07] 

Design Museum Brussels
❑ How do we want to live? Politics of 
photomontage – Charlotte Perriand [tot 
28/08] ❑ Design en transformatie. 
Verhalen over Tsjechisch design 
1990–2020 [07/09/2022 tot 
08/01/2023] 

Etablissement d’en face projects
❑ Henrik Olai Kaarstein [tot 24/08] 

Hopstreet
❑ Essentials – Jan van Munster [04/09 
tot 29/10] 

Jan Mot
❑ Asparagus harvest – Andrea Büttner 
[tot 23/07] ❑ Painted Ceiling – Andrea 
Büttner [8/09 tot 22/10]

Joods Museum van België
❑ Wall drawings, works on paper, 
structures (1968-2002) – Sol LeWitt 
[tot 31/07/2022]  
❑ Why do you stand at the door – 
Nikolay Karabinovych [tot 23/10] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ Onze verzameling in vraag [tot 30/07] 
❑ Tanya Goel [tot 07/08]  
❑ Omar Ba [tot 07/08]  
❑ Focus tentoonstelling: De moord op 
Marat [tot 07/08]  
❑ Christian Dotremont [tot 07/08] 

La Loge
❑ Mathieu Kleyebe Abonnenc [08/09 tot 
04/12] 

Lempertz – Brussel
❑ Maps of the Middle East – Sven 
Augustijnen [08/09 tot 18/09] 

Mendes Wood DM
❑ The time of things – Rosana Paulino 
[tot 30/07] ❑ Kishio Suga [tot 30/07] 

Parlamentarium van het Europees 
Parlement
❑ Imagine Ukraine – The Artist as a 
Witness – Sergey Bratkov, Oleksandr 
Burlaka, Nikita Kadan, Alevtina 
Kakhidze, Nikolay Karabinovych, Zhanna 
Kadyrova, Lesia Khomenko [tot 30/09] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ Husbandry – Kasper Bosmans [tot 
14/08] ❑ Another Dull Day – Lucy Raven 
[tot 14/08] ❑ Shuruq Harb: The Jump & 
Musquiqui Chihying: The Lighting [tot 
14/08] ❑ Double Exposition – Didier 
Vermeiren [09/09/2022 tot 08/01/2023] 

Xavier Hufkens
❑ Christopher Wool [tot 30/07]  
❑ Frank Walter [25/08 tot 22/10]  
❑ Joe Bradley [09/09 tot 15/10] 

Charleroi

Musée de la Photographie
❑ En dilettante. Histoire et petites 
histoires de la photographie amateur [tot 
18/09] ❑ Wuhan Radiography – Simon 
Vansteenwinckel [tot 18/09]  
❑ Island Flyer – Rebecca Jane Arthur 
[tot 18/09] ❑ Paris Impasse – Karin 
Borghouts [tot 18/09] 
❑ Pazea Sovni – Clyde Lepage [tot 
18/09] 

Deinze

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ SHOOT. Het schutterswezen als 
cultureel erfgoed [tot 25/09]  
❑ 8e Biënnale van de Schilderkunst: 
Gamechangers & Eyeopeners – Guy 
Mees, Werner Cuvelier, Raoul De Keyser, 
Jef Geys, Amédée Cortier, Henri 
Evenepoel, Emile Claus... [tot 02/10] 

Deurle

Hopstreet Deurle
❑ Two Positions in Painting – Virginie 
Bailly & Emmanuelle Quertain [tot 27/08] 

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ untitled 2018 (the infinite dimensions 
of smallness) – Rirkrit Tiravanija [tot 
07/08/2022] ❑ Antichambre: Shaked 
shocked (1989) – Liliane Vertessen [tot 
02/10] ❑ Wunderkammer – Hans Op de 
Beeck [tot 02/10] ❑ 8ste Biënnale van de 
Schilderkunst: ‘The ‘t’ is silent’ – gecureerd 
door Gabi Ngcobo en Oscar Murillo – 
Jenny Montigny, Oscar Murillo, Annabelle 
Agbo Godeau, Kerry James Marshall, 
Hamishi Farah, Anh Trần... [tot 02/10] 

Museum Gust De Smet
❑ Hier, daar, elders – Portretten van een 
landschap / collectie MDD – Frits Van 
den Berghe, Gust De Smet, Jenny 
Montigny, Ramah en Charles-René 
Callewaert [tot 02/10] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ Herhaling en herneming in het oeuvre 
van Felix De Boeck [tot 25/09] 
❑ Collectie Thomas Neirynck: Van 
sentiment naar lyrische expressie. Van 
privé naar publiek. Reflecties [tot 25/09] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
❑ sweet zenith – Nika Schmitt [tot 
25/09] ❑ IKOB – Feministischer 
Kunstpreis 2022 – Daniela Bershan, Jieun 
Lim, Sandrine Morgante, Marnie Slater, 
Céline Vahsen, Puck Verkade [tot 25/09] 

Flémalle

La Châtaignerie – Centre Wallon d’Art 
Contemporain
❑ Jean-Michel Crapanzano et Werner 
Moron [10/09 tot 23/10] 

Genk

C-mine
❑ Balkrishna Doshi – Architecture for the 
People / een project van het Vitra Design 
Museum en de Wüstenrot Foundation i.s.m. 
de Vastushilpa Foundation [tot 06/11] 

CIAP (C-mine)
❑ Riding high in the reading saddle – 
Alexis Gautier [tot 07/08] 

Gent

019
❑ Soleil Blanc (Jan-Hoetplein) – Adrien 
Vescovi [tot 31/08] ❑ Slumber 
(Dok-Noord 5L, Gent) – Camille Picquot 
[tot 09/08] ❑ The Serving Library 
Objects (Design Museum Gent Vitrine) 
[tot 04/09] 

Galerie S & H De Buck
❑ Cosmic dancer – Roel Vandermeeren 
en Aaron-Victor Peeters [tot 31/08] 
❑ Mytho-Logics – Willy Vandendorpe-
Levi VVD [11/09 tot 01/10] 

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] 

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] ❑ Your Movement – Grace 
Schwindt [tot 28/08] 

Museum Dr. Guislain
❑ De Kabinetten. Kunstcollecties 
Stichting Collectie De Stadshof en 
Museum Dr. Guislain [tot 31/12/2022] 
❑ Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers [tot 
31/12/2022] ❑ Open Hart – Wim 
Opbrouck [tot 08/01/2023]

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ Written Room – Parastou Forouhar 
[tot 31/08/2022] ❑ De Pantoloog 
(danke Schön) – Patrick Van 
Caeckenbergh [tot 21/10/2022]  
❑ De collectie. Ontdek de 40 vernieuwde 
zalen [tot 31/12/2022] ❑ Albert 
Baertsoen (1866-1922) [03/09 tot 27/11] 

SMAK
❑ Broodthaerskabinet [tot 31/12/2022] 
❑ Prijs van de Vrienden van S.M.A.K. 
[tot 31/12] ❑ Healing the Museum 
– Grace Ndiritu (Artist in Residence) [tot 
02/04/2023] ❑ Splendid Isolation [tot 
18/09] ❑ Barzakh – Lydia Ourahmane 
[tot 18/09] ❑ Marc De Cock: Een 
denkbeeldig portret in kunstwerken Uit 
de Collectie Matthys-Colle & S.M.A.K. 
– Richard Tuttle, Luc Tuymans, Ann 
Veronica Janssens, Philip Van Isacker, 
Mike Kelley, Joel Fischer... [tot 06/11] 
❑ earth – N. Dash [tot 06/11] 

Grimbergen

Prinsenbos
❑ Under a Cloud I: Yawning stones, 
2021 – Michel François & Douglas 
Eynon [tot 09/10/2022] 

Hasselt

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

Z33
❑ Charging Myths – On-Trade-Off [tot 
21/08] ❑ Same Same but Different – BC 
architects & studies & materials [tot 
07/08] ❑ Please do touch – Lore 
Langendries [tot 15/08] ❑ Kunst aan de 
Maas – Benjamin Verdonck [tot 11/09] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ Beyrouth. The times of design [tot 14/08] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ Cruising Bye – Aline Bouvy [tot 
18/09] ❑ Gaillard & Claude [tot 18/09] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ 50 jaar Frans Masereel Centrum [tot 
31/12] ❑ Hibernus #1. Vier hedendaagse 
kunstenaars ontwikkelen gloednieuw 
werk [tot 31/12] ❑ Лук Бук (Look 
Book) – Slavs and Tatars [tot 02/10] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ Jubileumtentoonstelling ter ere van 
het 15-jarig bestaan van de Verbeke 
Foundation. Werken uit de eigen collectie / 
Nieuwe monumentale werken in de tuin / 
1000 pagina’s tellend boek [tot 
12/06/2023] 

Knokke

Baronian (Knokke)
❑ Private Sales at Baronian [tot 31/07] 
❑ The Waves & Had Gadya – Frank 
Stella [06/08 tot 11/09] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ Archetype Canon. En dialogue avec 
des artistes femmes de la collection – 
Delphine Deguislage [tot 24/07]  
❑ Qui who êtes vous les Louviérvoix ? 
– Eleni Kamma [tot 24/07]  
❑ La stagione dell’amore – Denicolai & 
Provoost [tot 24/07] 

Leuven

M Leuven
❑ M-collectie. Alles voor de vorm [tot 
31/03/2024] ❑ Collectie: De Zeven 
Sacramenten [tot 31/12/2022] 
❑ Collectie: Bewogen [tot 31/03/2024] 
❑ Collectie: Neem je Tijd [tot 
31/03/2024] ❑ Museum in beweging 
– Nieuwe aanwinsten: Mater Dolorosa & 
De Man van Smarten / Bruikleen: De 
Ontmoeting van Abraham en Melchisedek 
– Dieric Bouts, Albrecht Bouts [tot 
31/03/2024] ❑ Collectiepresentatie: 
Maria Lactans [tot 31/03/2024]  
❑ Wael Shawky [tot 28/08]  
❑ Naufus Ramírez-Figueroa [tot 30/10] 

Sint-Pieterskerk
❑ Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste 
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de 
Heilige Erasmus’ – Dieric Bouts 
(1410-1475) 

Liège

Galerie Nadja Vilenne
❑ Werner Cuvelier [tout l’été sur 
rendez-vous]

Hotel Torrentius
❑ Le Songe de Torrentius. Een intieme 
kijk in het werk van een van de grootste 
namen van de Belgische architectuur, 
Charles Vandenhove / Curator: Patrick 
Corillon [tot 27/08] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ Hadassah Emmerich & Luca Vanello 
[tot 17/07] ❑ Anastasia Bay, Julien 
Saudubry en Tom Król [tot 17/07] 
❑ Stefan Serneels – Ara Mendez Murillo 
[18/09 tot 23/10] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ Kom door het venster kijken. Roger 
Raveel in de jaren 1970 en 1980 [tot 
06/11/2022] ❑ 8e Biënnale van de 
Schilderkunst: Scribble, dabble, splatter, 
smear / Gastcurator: Vaast Colson – Jean 
Brusselmans, Alice Frey, Jan Cox, Walter 
Swennen, Marthe Wéry, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Narcisse Tordoir, Franky 
D.C, Herman Van Ingelgem... [tot 02/10] 

Mechelen

Galerie Transit
❑ Mehdi-Georges Lahlou [04/09 tot 16/10] 

Museum Hof van Busleyden
❑ Gap in the Clouds – Ricardo Brey [tot 
28/08] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ Hemel en aarde – Anto-Carte 
(1886-1954) [tot 21/08] ❑ Ancora tu 
– Mehdi Gorbuz [tot 21/08] 

Namur

Le Delta
❑ Espace muséal – Espèces d’espaces 
– Henri Michaux, Evelyne Axell, Carolee 
Scheenemann, Lili Dujourie, Peter 
Saul... [tot 28/08/2022] ❑ The Circus 
We Are – Dodi Espinosa, Taus 
Makhacheva, Joan Muyle, Santiago 
Ydañez, Hans Op de Beeck... [tot 25/09] 

Musée Félicien Rops
❑ The Circus We Are – Gustave Doré, 
Camille Van Camp, Théo Van Rysselberghe, 
Henri de Groux... [tot 25/09] 

TreM.a – Musée des Arts anciens du 
Namurois
❑ The Circus We Are – Guillaume Bijl 
[tot 15/09] ❑ Diableries ! [tot 28/08] 

Ninove

garage neven
❑ Line Boogaerts [27/08 tot 28/08] 

Oostende

Ensorhuis
❑ Ensor in de verzameling van het 
Prentenkabinet, KBR (Brussel) [tot 
04/09] 

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ Enter 14: Primordial Earth – Léonard 
Pongo [tot 13/11] ❑ Joris Ghekiere 
(1955-2016). Reizen op papier [tot 27/11] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ Boomdromen – Donatella Bianchi, 
Frank Depoorter, Johan De Wilde, Roel 
Jacobs, Léon Spilliaert, Koenraad Tinel, 
Patrick Van Caeckenbergh [tot 04/09] 

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] 

Turnhout

De Warande
❑ Making Fun (Stormopkomst en de 
Warande) – Charline Tyberghein, Floris 
Vanhoof, Fran Van Coppenolle, Nikolaas 
Demoen, Sam Druant & Justine Grillet... 
[tot 14/08] ❑ Oude wijn/Nieuwe zakken 
– Jubileumtentoonstelling [17/09/2022 
tot 29/01/2023] 

Veurne

Emergent
❑ Here You Come Again – Stefan 
Nikolaev / Jan Vercruysse, Philippe 
Wolthuis [tot 11/09] 

Vilvoorde

Asiat
❑ The Act of Breathing – Soraya 
Lutangu Bonaventure & Ali-Eddine 
Abdelkhalek, Leonard Pongo, Maika 
Garnica, Laure Prouvost, Pascale 
Marthine Tayou... [tot 31/07] 

Watou

Hilde Vandaele Gallery
❑ In conversation – Paul Gees [tot 04/09] 
❑ A golden emotion – Catharina Dhaen 
[tot 31/07] ❑ The painting and the 
viewer – Marc Angeli [07/08 tot 04/09] 

Kunstenfestival Watou
❑ Watou 2022: Sense of Place – 
curator: James Putnam [tot 04/09] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ Sammlung mit losen Enden: 
aufbrechen [tot 05/03/2023] 
❑ Gemeinschaft und Gemeinschaften – 
Alisa Berger, Martin Brand, Agnes 
Scherer, Silke Schönfeld, Vanja Smiljanić 
[tot 28/08] ❑ Garten der Fragmente – 
Vera Lossau, Christian Odzuck, Karl 
Hartung, Erich Reusch... [tot 13/11] 

Ludwig Forum für Internationale Kunst
❑ reboot: responsiveness Event and 
Performance Project – Klara Lidén, Ewa 
Majewska, Rory Pilgrim, Cally Spooner, 
Mariana Valencia... [tot 30/09]  
❑ Bad Words – Keren Cytter [tot 25/09] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ Queering the Narrative [tot 21/08] 
❑ Let your ( ) do the talking [11/09 tot 
30/10] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ The Painters of the Sacred Heart – 
Henri Rousseau (1844–1910), Camille 
Bombois (1883–1970), André Bauchant 
(1873–1958), Louis Vivin (1861-1939), 
Séraphine Louis (1864–1942) [16/07 
tot 20/11] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ Nature and State – Olga Chernysheva, 
Kavachi, Christoph Schäfer, Silvina Der 
Meguerditchian... [tot 16/10] 

Berlin

Akademie der Künste
❑ 12th Berlin Biennale for 
Contemporary Art [tot 18/09] 
❑ Picture Cellar. Murals – Manfred 
Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 
19/12/2022] 

Alte Nationalgalerie
❑ Mein Liebermann. Eine Hommage 
zum 175. Geburtstag – Max Liebermann 
[20/07 tot 13/11] 

Berlinische Galerie
❑ Tectonic Tender – Nina Canell [tot 
29/08] ❑ Conrad Felixmüller. Works 
from the Wilke Collection in the 
Permanent Exhibition [tot 26/09] 
❑ Town and Country and Dogs. 
Photographs 1966–2010 – Sibylle 
Bergemann (1941–2010) [tot 10/10] 

Brücke-Museum
❑ Waldraum (Forest Room) – 
ConstructLab [tot 01/09/2023]  
❑ 1910. Brücke: Art and Life [tot 28/08] 

DAAD Galerie
❑ No Flag in the Sun – Dolores Zinny 
and Juan Maidagan [22/07 tot 25/09] 

Deutsches Historisches Museum
❑ Karl Marx und der Kapitalismus [tot 
21/08] ❑ Richard Wagner und das 
deutsche Gefühl [tot 11/09]  
❑ Angela Merkel Portraits 1991 – 2021 
– Herlinde Koelbl [tot 04/09] 
❑ Citizenships. France, Poland, Germany 
since 1789 [tot 15/01/2023] 

Gemäldegalerie
❑ Woodcut-Like? Twenty-Three Woodcuts 
from Four Centuries [tot 02/10]  
❑ Every Day at the Museum. Guards 
Present Their Favourite Works [tot 02/10] 
❑ Donatello [02/09/2022 tot 
08/01/2023] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ Church for Sale. Works from the 
Haubrok Collection and the 
Nationalgalerie Collection [tot 
18/09/2022] ❑ Under Construction. New 
Acquisitions for the Nationalgalerie’s 
Collection [tot 15/01/2023]  
❑ New presentation of the collection: 
Balance [tot 09/10] ❑ 12th Berlin 
Biennale for Contemporary Art [tot 
18/09] ❑ Nothing left to be – cameron 
clayborn [15/09/2022 tot 22/01/2023] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ Earth Indices. Processing the 
Anthropocene. An exhibition by Giulia 
Bruno and Armin Linke [tot 17/10]  
❑ No Master Territories. Feminist 
Worldmaking and the Moving Image [tot 
28/08] 

Humboldt Forum
❑ Bu bai. Arranging the White [tot 
22/08] ❑ Who’s that girl, who’s that boy 
– who are they? Genderfragen an 
visuelle Kulturen Japans [tot 08/08] 

Jewish Museum Berlin
❑ Wir träumten von nichts als 
Aufklärung: Moses Mendelssohn 
Ausstellung [tot 11/09] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ Red Threads – Michaela Melián [tot 
24/07]  
❑ Forming Communities: Berliner Wege 
– (Dào faˇ bólín, ér yóu yú wài) / Group 
Exhibition [28/08 tot 05/02/2023] 
❑ Turtleneck Phantasies – Gernot 
Wieland [28/08 tot 26/02/2023]  
❑ No Simple Way Out – Rémy 
Markowitsch [18/09 tot 26/02/2023] 
❑ Mona Hatoum [18/09 tot 14/05/2023] 

Kunstgewerbemuseum
❑ Stühle. Dieckmann! Der vergessene 
Bauhäusler Erich Dieckmann [tot 14/08] 

Kupferstichkabinett
❑ Woodcut. From 1400 to the present 
[tot 11/09] 

KW Berlin
❑ A Year with... BLESS N°72 BLESSlet 
[tot 22/12] ❑ 12th Berlin Biennale for 
Contemporary Art [tot 18/09] 

Martin-Gropius-Bau
❑ Dayanita Singh: Dancing with my 
Camera [tot 07/08]  
❑ Louise Bourgeois: The Woven Child 
[22/07 tot 23/10]  
❑ On Caring, Repairing and Healing 
[16/09/2022 tot 15/01/2023] 

Museum für Fotografie
❑ Image and Space. Candida Höfer in 
Dialogue with the Photography 
Collection of the Kunstbibliothek [tot 
28/08] ❑ Hollywood [tot 20/11] 

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] 
❑ Bitte Lachen / Please Cry – Barbara 
Kruger [tot 28/08]  
❑ Sascha Wiederhold (1904–1962). 
Rediscovery of a Forgotten Artist [tot 
08/01/2023] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ n.b.k. Fassade: Untitled (Another/
Another) – Barbara Kruger [tot 
31/08/2022] ❑ n.b.k. Billboard: The 
Crowd, Paternò – Nan Goldin – Musik: 
Soundwalk Collective [tot 28/08] 
❑ Barricading the Ice Sheets – Oliver 
Ressler [tot 31/07]  
❑ What Do We Want? – Sharon Hayes 
[tot 29/07] ❑ Aristide Antonas [14/09 
tot 11/09] ❑ Mona Hatoum [14/09 tot 
13/11] ❑ n.b.k. Billboard – Gülsün 
Karamustafa [14/09/2022 tot 
26/02/2023]  
❑ n.b.k. Facade – Haris Epaminonda 
[14/09/2022 tot 31/08/2023] 

Sammlung Scharf-Gerstenberg
❑ Kopfarbeit – Handarbeit, Tag und 
Nacht – André Thomkins (1930–1985) 
[tot 24/07] 

Schinkel Pavillon
❑ Between a Figure and a Letter – 
Pope.L [tot 31/07] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ AKIRA – The Architecture of Neo 
Tokyo [tot 04/09] 

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
❑ Dem Wasser Folgen (Prolog) – 
Katinka Bock [tot 03/10/2022]  
❑ Dem Wasser Folgen – Lovis Corinth, 
Max Ernst, Kenneth Noland, Roni Horn, 
Hiroshi Sugimoto, Carolina Caycedo, 
Catherina Cramer & Giulietta 
Ockenfuß... [tot 16/10]  
❑ miteinander gegenüber #5 – 
Kunstfigur verkörpert – Oskar 
Schlemmer / | TANZ Bielefeld: Carla 
Bossoms i Barra and Noriko Nishidate 
[tot 16/10] 

Kunstverein Bielefeld
❑ SoiL Thornton [20/08 tot 30/10] 

Bonn

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

Bundeskunsthalle Bonn
❑ Simone de Beauvoir and ‘The Second 
Sex’ [tot 16/10] ❑ Color as program – 
Lawrence Weiner, Willem de Rooij, Liam 
Gillick, Sophie Calle, Josef Albers... [tot 
07/08] ❑ Identity not Proven – New 
acquisitions in the federal collection [tot 
03/10] ❑ The Curve – Bettina Pousttchi 
[tot 29/10] 
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Charl van Ark
zaterdag 9 en zondag 10 april

Benoît Felix
zaterdag 18 en zondag 19 juni

Line Boogaerts
zaterdag 27 en zondag 28 augustus

Bram Van Stappen
zaterdag 1 en zondag 2 oktober

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

Kunstmuseum Bonn
❑ Glanzstück. Children’s Room with 
Paper Works by Patricia Thoma  
[tot 21/08] ❑ Space for Imaginative 
Actions. New Presentation of the 
Collection [tot 31/01/2023]  
❑ Dorothea von Stetten Art Award 2022. 
Young Art from Poland [tot 04/09] 
❑ Deutscher Kaviar. Die fotografische 
Sammlung [21/07 tot 16/10] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
❑ Crossing an empty beach to look at the 
ocean – Eglė Budvytytė, Catalina 
González González, Ida Lennartsson, 
Martha Rosler, RA Walden... [tot 28/08] 

Kunsthalle Bremen
❑ Remix. Selections from the Collection 
of Contemporary Art [tot 13/11] 
❑ Richard Mosse [tot 31/07]  
❑ Who was Milli? An Intervention by 
Natasha A. Kelly [tot 30/04/2023] 
❑ The Naked Truth. The Male Nude on 
Paper – Agostino Carracci, Albrecht 
Dürer, Rembrandt van Rijn, Paul 
Cézanne, Paula Modersohn-Becker... [tot 
06/11] ❑ Prize of the Böttcherstrasse 
[27/08 tot 30/10] 

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
❑ FULL HOUSE – Art from the Ströher 
Collection – Balkenhol, Dienst, 
Florschuetz, Höfer, Immendorff, Rissa, 
Sieverding [tot 09/10] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ Aftermath – Turning – Volker Saul [tot 
04/09] ❑ Vera Molnar [tot 06/11] 

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] ❑ Reinhard Mucha [03/09/2022 
tot 21/01/2023] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ “Lines and Lines” – Traces of a 
Collaboration – Sol LeWitt and Konrad 
Fischer [tot 21/09/2022]  
❑ Shifting Dialogues. Photography from 
The Walther Collection [tot 25/09] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ Landscapes of Labour – Melanie 
Gilligan, Allan Sekula, Simon Denny, 
LaToya ruby frazier... [26/08/2022 tot 
08/01/2023] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ off the beaten rack – Lisa 
Biedlingmaier, Paloma Proudfoot, Isa 
Schieche, Camilla Steinum und Theresa 
Weber [tot 18/09] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ City Limits – Yael Efrati, Asta Gröting, 
Monika Sosnowska [tot 14/08] ❑ Conrad 
Schnitzler. Sometimes it gets out of hand 
and turns into music – Noemi Büchi, 
Ulrike Rosenbach, Wolfgang Seidel, 
Keiko Yamamoto... [tot 14/08] ❑ MUR 
BRUT 24 – Janis Löhrer [tot 25/09] 
❑ Martha Jungwirth [02/09 tot 20/11] 

Museum Kunst Palast
❑ Landsberg-Preis – Alex Wissel [tot 
17/07] ❑ Die grosse Kunstausstellung 
NRW [tot 17/07]  
❑ Christo und Jeanne-Claude – Paris. 
New York. Grenzenlos – Christo und 
Jeanne-Claude / Arman, Niki de Saint 
Phalle, Jean Dubuffet, Lucio Fontana, 
Yves Klein [07/09/2022 tot 22/01/2023] 

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] ❑ We want 
you! From the Beginning of the Poster 
until Today [tot 28/08] ❑ Visions of 
Ukraine. A Moving Image Selection by 
Mykola Ridnyi [tot 21/08] ❑ Folkwang 
and the City. Around the City of Essen 
[tot 07/08] ❑ Whiteface – Candice 
Breitz [tot 21/08] ❑ Expressionists at 
Folkwang. Discovered – Defamed – 
Celebrated [20/08/2022 tot 08/01/2023] 
❑ Image Captial – Estelle Blaschke & 
Armin Linke [09/09 tot 11/12] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ DAM zu Gast im Freilichtmuseum 
Hessenpark in Neu Anspach: SCHÖN 
HIER – Architektur auf dem Land [tot 
27/11] ❑ Konzepte für Zaha Hadid – 
Antonio de Campos [tot 28/08]  
❑ Nichts Neues – Besser Bauen mit 
Bestand [16/09/2022 tot 15/01/2023] 

Frankfurter Kunstverein
❑ Three Doors – Februar Hanau, 
Initiative in Gedenken an Oury Jalloh – 
Forensic Architecture, Initiative 19 [tot 
11/09] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Marcel Duchamp [tot 03/10] 
❑ Stéphane Mandelbaum [tot 30/10] 
❑ Mire Lee [tot 04/09] 

Portikus
❑ Diversion – Asad Raza [tot 25/09] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ LIFE TIME – Ugo Rondinone [tot 
18/09] 

Städel Museum
❑ Stories of Conflict – Andreas Mühe [tot 
11/09] ❑ Into the New – Being Human: 
From Pollock to Bourgeois [tot 17/07] 
❑ Self Determined. The Painter Ottilie 
W. Roederstein [20/07 tot 16/10] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ Owls and Promises – Alex Ayed [tot 
24/07] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ Herbert List (1903-1975). Das 
magische Auge [tot 11/09] 

Deichtorhallen
❑ Behind the Scenes – Christoph 
Irrgang, Denis Brudna, Anna Gripp [tot 
14/08] ❑ Charlotte March (1929–2005) 
[tot 04/09] ❑ 8th Triennial of 
Photography Hamburg – Currency: 
Photography Beyond Capture [tot 18/09] 
❑ outdoor exhibition – Anastasia 
Taylor-Lind [tot 18/09] ❑ The New 
Abnormal. A cooperation with Odesa 
Photo Days [03/09 tot 06/11] 

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] 
❑ Impressionism. Franco-German 
Encounters [tot 31/12/2023] 
❑ Collection – something new, something 
old, something desired [tot 18/02/2024] 
❑ Ernst Wilhelm Nay (1902–1968) [tot 
07/08] ❑ 8th Triennial of Photography 
Hamburg – Currency: Give and Take. 
Images upon Images [tot 28/08] 

Kunsthaus Hamburg
❑ Formafantasma: Seeing the Wood for 
the Trees [tot 31/07]  
❑ Sand Sand Sand – Garth Erasmus, 
Ruth May, Nesindano Xhoes Namise, 
Peter Thiessen [20/08 tot 02/10] 

Kunstverein in Hamburg
❑ Flint is Family, Act III – LaToya Ruby 
Frazier [tot 02/10] ❑ Mirror of Desire 
– Bruce & Norman Yonemoto [tot 02/10] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ A Fragment of Eden – Malte Taffner 
[tot 22/01/2023]  
❑ A Fragment of Eden | Ein Teilprojekt 
von Offene Welten [tot 30/09] 
❑ Untitled – Shilpa Gupta [tot 25/09] 
❑ That other world, the world of the 
teapot. tenderness, a model [tot 25/09] 
❑ Sleeping Throat, Bitter Thirst – 
Joanna Piotrowska [tot 25/09] 
❑ Bañistas (Bathers) – Diango 
Hernández [tot 25/05/2023]  
❑ A Fragment of Eden – Malte Taffner 
[12/09/2022 tot 22/01/2023] 

Kunstverein Hannover
❑ seitwärts über den Nordpol – 
Christiane Möbus [tot 24/07] 

Sprengel Museum Hannover
❑ Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst [tot 31/12/2024]  
❑ Happy birthday, Jonas Mekas! [tot 
11/09] ❑ Seitwärts über den Nordpol – 
Christiane Möbus [tot 11/09]  
❑ Vom Beginnen – 50 Jahre Spectrum 
Photogalerie [20/07 tot 30/10] 
❑ Vonovia Award für Fotografie. 
ZUHAUSE NO. 5 [20/07 tot 30/10] 
❑ Michel Majerus zum 20. Todestag 
[20/07 tot 30/10]  
❑ Dirk Dietrich Hennig. Die Sammlung 
Rudolf [17/08 tot 30/10] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ALL LINED UP – Charlotte 
Johannesson [tot 11/09]  
❑ LANJELIS – The Living and the Dead 
Ensemble [tot 11/09] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ BioMedia. The Age of Media with 
Life-like Behavior [tot 28/08/2022] 
❑ Fantasie #4 – Installation des 
Künstlerkollektivs Quadrature in 
Zusammenarbeit mit Christian Losert 
[tot 28/08] ❑ The Artwork As a Living 
System – Christa Sommerer & Laurent 
Mignonneau [tot 31/07] ❑ Sehen sie 
uns? Digiloglounge N°2 [tot 28/08] 
❑ Between Order and Entropy. Works 
1978–2022 – John Sanborn [tot 30/10] 
❑ Lazy Clouds – Soun-Gui Kim 
[17/09/2022 tot 05/02/2023] 

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ Annette Kelm. The Books [tot 04/09] 
❑ ÜberLeben – Die Dreigroschenoper 
und die Kunst ihrer Zeit [tot 23/10] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ Schatzhaus & Labor. 25 Jahre Museum 
Kurhaus Kleve [23/07 tot 20/11] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ Cavapool – John Russell [20/08 tot 
16/10] ❑ Nervous System – José 
Montealegre [20/08 tot 16/10] 

Museum Ludwig
❑ Schultze Projects#3: Minerva Cuevas 
[tot 30/11/2023]  
❑ Isamu Noguchi [tot 31/07]  
❑ Kolkata – Raghubir Singh [tot 06/11] 
❑ Green Modernism: The New View of 
Plants [17/09/2022 tot 22/01/2023] 

SK Stiftung Kultur
❑ Photographische Konzepte und 
Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation 
/ Teil 1 – Porträt, Landschaft, Botanik 
[tot 21/07] ❑ Jahrestage. Geschichten 
aus der Geschichte des Tanzes [tot 
26/02/2023] ❑ Photographische 
Konzepte und Kostbarkeiten – 
Sammlungspräsentation Teil 2 – Urbanes 
Leben, Architektur, Industrie 
[02/09/2022 tot 08/01/2023] 

Temporary Gallery
❑ Hold Your Horses – Bradley Davies 
[tot 04/09] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ Die Karlsruher Passion. Ganz – Schön 
– Heftig [tot 16/04/2023]  
❑ Sensation des Sehens. Die Sammlung 
Nekes: Vol. 1 Barock [tot 23/04/2023] 
❑ Cellini – Goethe – Paffenholz. Ein 
Kunstbuch als Widerstand [tot 04/09] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ Adolf Luther [tot 25/09]  
❑ Julio Le Parc [tot 25/09] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ Spielzeit #1 – Mark Dion, Schirin 
Kretschmann, Gabriela Oberkofler, 
Margit Czenki & Christoph Schäfer... [tot 
16/09] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ Sara Nabil [tot 28/08]  
❑ Urban Nature – Rimini Protokoll (Haug 
/ Huber / Kaegi / Wetzel) [tot 16/10] 
❑ Liebermann, Slevogt und Corinth – 
Druckgraphik und Zeichnung [22/07 tot 
20/11] ❑ Verena Issel [09/09 tot 23/10] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ The Camera of Disaster – Studio for 
Propositional Cinema [tot 25/09] 

München

Alte Pinakothek
❑ 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 [tot 24/07] ❑ Vive le Pastel! 
Pastellmalerei von Vivien bis La Tour [tot 
23/10] ❑ Eleganz, Schauspiel und Natur 
[tot 23/10] 

Haus der Kunst
❑ Archive Gallery: Historical 
documentation [tot 04/08/2022] 
❑ Archives in Residence: Forum Queeres 
Archiv München [tot 04/08/2022] 
❑ Nebel Leben – Fujiko Nakaya [tot 
31/07] ❑ Dumb Type [tot 11/09] 
❑ Every Life Signs – Christine Sun Kim 
[tot 21/08] ❑ transmitter / receiver – 
the machine and the gardener – Carsten 
Nicolai [tot 17/07] ❑ Fragments, or just 
Moments – Tony Cokes [tot 23/10] 
❑ Still No Guides – Jan Erbelding [tot 
31/12] ❑ HMO Nutrix – Jenna Sutela 
[30/07 tot 30/08] ❑ Joan Jonas 
[09/09/2022 tot 29/01/2023] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ Mouse on Mars. Spatial Jitter [tot 
18/09] ❑ Ways of Attaching – Rosemary 
Mayer (1943-2014) [tot 18/09]  
❑ The Remains of 100 Days … documenta 
and the Lenbachhaus [vanaf 18/07] 

Museum Brandhorst
❑ Future Bodies from a Recent Past. 
Sculpture, Technology, and the Body since 
the 1950s [tot 15/01/2023] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ Emil Nolde. Meine Art zu malen [tot 
28/02/2023] ❑ On your knees – Astrid 
Jahnsen [tot 25/09] ❑ Albert 
Renger-Patzsch (1897–1966). The early 
books – Albert Renger-Patzsch [tot 
25/09] ❑ Constantly Shifting – Philipp 
Messner [tot 25/09] ❑ Measuring the 
Universe – Roman Ondák [tot 25/09] 
❑ (Counter) Narratives – Mounira Al 
Solh, Yael Bartana, Walid Raad [tot 
25/09] ❑ (Gegen-)Entwürfe [tot 25/09] 

Villa Stuck
❑ Under the Wobble Moon. Objects from the 
Capricious Age – Misha Kahn [tot 21/08] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ Meine Alte Zeit. Die 
Psychiatriegeschichte in den 
Zeichnungen Robert Burdas. [tot 16/10] 

Westfälischer Kunstverein
❑ Teil der Oase III – Meike Schulze 
Hobeling [tot 18/09] ❑ Butcher’s Coin 
– Eliza Ballesteros [tot 18/09] 

Neuss

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

Thomas Schütte Foundation
❑ Bertram Jesdinsky [tot 07/08] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ Geordnete Verhältnisse – Hanne 
Darboven, Peter Dreher, Erwin Hapke, 
Alex Müller, Sophia Pompéry, Toulu 
Hassani [tot 28/08] 

Neues Museum Nürnberg
❑ Evelyn Hofer meets Richard Lindner. 
Die Fotografin und der Maler in New 
York [tot 09/10] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ MGKWalls – Florence Jung [tot 
26/02/2023] ❑ Gemischtes Doppel. Die 
Sammlung Lambrecht-Schadeberg [tot 
26/02/2023] ❑ Zweigeteilt – Antoni 
Tàpies [tot 16/10]  
❑ Miriam Cahn [tot 23/10] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ I do if I don’t – Tobias Rehberger [tot 
28/08] ❑ Frischzelle_28: Hannah 
Zenger [tot 09/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ Moved by Schlemmer. 100 Jahre 
Triadisches Ballett [tot 09/10]  
❑ WHO AM I? I AM. Galerie Kernweine 
zu Gast in »The Gällery – Raum für 
Fotografie« – Carlota Guerrero, Lin 
Zhipeng (aka No.223), Slava Mogutin, 
Thalía Gochez [tot 11/09] 

Württembergischer Kunstverein
❑ The Evidence of Things Not Seen – 
Carrie Mae Weems [tot 21/08] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ Checkpoint. Border Views From Korea 
[tot 18/09] ❑ Empowerment 
[10/09/2022 tot 08/01/2023] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ The Colour of Water – Nicolas Floc’h 
[tot 04/09] ❑ Ship of Fools – odd objects 
from the Design Museum Gent, together 
with a selection of films and other works 
by artists [tot 31/12] ❑ Objects Dancing 
[tot 04/09] ❑ Le Vent provient des 
Arbres – Adrien Degioanni [tot 04/09] 
❑ Le bal des objets, an exhibition with 
schools [tot 04/09]  
❑ Vrac Multivrac – Delphine Reist [tot 
31/12] ❑ HORIZON(S) [17/09/2022 tot 
23/04/2023] 

Lille

lille3000
❑ lille3000 [tot 02/10]

Meisenthal

Halle Verrière
❑ Guillaume Bijl [tot 04/09] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ L’Art d’apprendre. Une école des 
créateurs [tot 29/08] ❑ Sculptures pour 
amoureux – Thomas Houseago [tot 10/10] 
❑ Le Musée sentimental d’Eva Aeppli 
[tot 14/11] ❑ Rêver la ville idéale – 
Shigeru Ban & Jean de Gastines [tot 
16/01/2023] ❑ Machine Hallucinations. 
Rêves de nature – Refik Anadol [tot 
29/08] ❑ La Bataille des fruits – Slavs 
and Tatars [tot 29/08] ❑ Mimèsis. Un 
design vivant [tot 06/02/2023] 

Paris

Centre Pompidou
❑ Atelier Brancusi [tot 31/12/2022] 
❑ Modern and Contemporary Collection 
[tot 31/12/2022] ❑ Shirley Jaffe, une 
Américaine à Paris [tot 29/08] 
❑ L’aimable cruauté – León Ferrari [tot 
29/08] ❑ Jochen Lempert [tot 04/09] 
❑ Allemagne / Années 1920 / Nouvelle 
Objectivité / August Sander [tot 05/09] 
❑ Le grand atlas de la désorientation – 
Tatiana Trouvé [tot 22/08]  
❑ Le reste est ombre – Pedro Costa, Rui 
Chafes, Paulo Nozolino [tot 22/08] 
❑ Chris Ware [tot 10/10] ❑ Gérard 
Garouste [07/09/2022 tot 02/01/2023] 

Fondation Cartier
❑ Mirdidingkingathi Juwarnda Sally 
Gabori [tot 06/11] 

Fondation Henri Cartier Bresson
❑ L’expérience du paysage – Henri 
Cartier-Bresson [tot 25/09] 

Fondation Louis Vuitton
❑ La Couleur en Fugue – Sam Gilliam, 
Steven Parrino, Niele Toroni, Katharina 
Grosse, Megan Rooney [tot 29/08] 
❑ Simon Hantaï (1922-2008) [tot 29/08] 

Jeu de Paume
❑ Les pieds dans l’eau – Jean Painlevé 
(1902-1989) [tot 18/09]  
❑ Le cinéma à l’estomac – Marine 
Hugonnier [tot 18/09] 

Lafayette Anticipations
❑ Lina Lapelytè [tot 24/07]  
❑ Echelle Humaine 2022 [12/09 tot 
18/09] 

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

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ Weak Tongue – Eva Barto [tot 24/07] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ Extrudia – Anita Molinero [tot 24/07] 
❑ l’écart absolu – Toyen [tot 24/07] 
❑ peindre – Eugène Leroy [tot 28/08] 
❑ Nouveau parcours contemporain. Dans 
les collections permanentes [tot 
25/02/2023] 

MEP – Maison Européenne de la 
Photographie
❑ Love Songs. Photographies de l’intime 
[tot 21/08] ❑ Another Love Story – 
Karla Hiraldo Voleau [tot 21/08]  
❑ The Timeless Story of Moormerland 
– Elsa & Johanna [07/09 tot 06/07] 
❑ Boris Mikhaïlov [07/09/2022 tot 
15/01/2023] 

Musée d’Orsay
❑ Gaudí (1852-1926) [tot 17/07]  
❑ La quête de l’harmonie – Aristide 
Maillol (1861-1944) [tot 21/08] 
❑ Mariano Fortuny y Marsal, la mémoire 
de l’Orient [tot 02/10] ❑ Glasgow 1870. 
Photographie et salubrité publique – 
Thomas Annan [tot 04/09]  
❑ Don en mémoire de Bruno Foucart 
(1938-2018) [tot 11/09] ❑ Un poème 
d’amour, de vie et de mort – Edvard 
Munch (1863-1944) [20/09/2022 tot 
22/01/2023] 

Musée de l’Orangerie
❑ (D)’Après Monet – Ange Leccia [tot 
05/09] ❑ Focus collection: Novo Pilota, 
Amedeo Modigliani et son marchand 
Paul Guillaume [tot 05/09] 

Musée du Louvre
❑ Yves Saint Laurent au Louvre [tot 
19/09] ❑ Le Livre des dessins. Destinées 
d’une collection mythique – Giorgio 
Vasari [tot 18/07] ❑ Pharaon des Deux 
Terres. L’épopée africaine des rois de 
Napata [tot 25/07] ❑ L’Âge d’or de la 
Renaissance portugaise [tot 10/10] 

Musée du Luxembourg
❑ Miroir du monde. Chefs-d’oeuvre du 
cabinet d’art de Dresde [14/09/2022 tot 
15/01/2023] 

Musée National Eugène Delacroix
❑ Delacroix et la couleur [tot 31/12] 

Palais de Tokyo
❑ Couper le vent en trois – Hélène 
Bertin, César Chevalier [tot 24/07]  
❑ A Roof for Silence – Etel Adnan, Hala 
Wardé, Alain Fleischer, Soundwalk 
Collective [tot 24/07] ❑ Ge ouryao ! 
Pourquoi t’as peur ! – Laura Henno [tot 
04/09] ❑ Réclamer la terre – Thu Van 
Tran, Karrabing Film Collective, 
Amakaba x Olaniyi Studio, Daniela Ortiz, 
Megan Cope... [tot 04/09]  

❑ Sporal – Mimosa Echard [tot 04/09] 
❑ Nous étions mille sous la table – Aïcha 
Snoussi [tot 04/09] ❑ Les 20 ans du 
Jardin aux habitant·es, par Robert Milin 
[tot 04/09] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ L’esprit Art Nouveau. La donation 
Pierre Roche au Petit Palais [tot 11/09] 
❑ Les plaisirs et les jours – Giovanni 
Boldini ( (1842-1931) [tot 24/07] 
❑ Vertiges de l’imagination – André 
Devambez (1867-1944) [09/09 tot 31/12] 

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] ❑ Comme si 
– Annette Messager [tot 21/08] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Wilhelmina Barns-Graham and 
Jonathan Michael Ray [tot 02/10] 
❑ Biosfera Peluche / Biosphere Plush 
– Ad Minoliti [tot 30/10] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ Archive Lives Part 2: Documenting 
Women’s Sculptural Practices in Britain, 
1963-1993 [tot 25/09] ❑ Sleep in 
Witness – Lungiswa Gqunta [tot 30/10] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ Display: Ideas Depot – Layla Curtis,  
Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 
11/09/2022] ❑ Liverpool Mountain – 
Ugo Rondinone [tot 31/10/2023] 
❑ Display: Whose Tradition? Rethinking 
inspiration between different cultures 
[tot 21/08/2022] ❑ Display: 
Democracies – Artur Żmijewski, Jenny 
Holzer, Glenn Ligon, Lubaina Himid [tot 
11/09/2022] ❑ Radical Landscapes – 
Ruth Ewan, Peter Kennard, Jeremy 
Deller, Gustav Metzger, Claude Cahun... 
[tot 04/09] ❑ Love Story – Candice 
Breitz [tot 14/05/2023] 

London

Barbican Art Gallery
❑ The Curve: Our Time on Earth [tot 
29/08] ❑ Body Politics – Carolee 
Schneemann [08/09/2022 tot 
08/01/2023] 

Royal Academy of Arts
❑ The Making of an Artist: The Great 
Tradition [tot 31/12/2022] ❑ London 
Masque – John Hejduk [tot 21/05/2023] 
❑ Summer Exhibition 2022 [tot 21/08] 

❑ Milton Avery (1885-1965). American 
Colourist [tot 16/10] ❑ Young Artists’ 
Summer Show 2022 [19/07 tot 14/08] 

Serpentine Gallery
❑ Dominique Gonzalez-Foerster [tot 
04/09] ❑ Serpentine Pavilion 2022: 
Black Chapel by Theaster Gates [tot 
16/10] ❑ Back to Earth – Karrabing 
Film Collective, Formafantasma, 
Alexandra Daisy Ginsberg, Brian Eno... 
[tot 18/09] 

Tate Britain
❑ Display: Walk Through British Art – 
from 1545 to the present day [tot 
31/12/2022] ❑ Tate Britain Commission: 
The Procession – Hew Locke [tot 
22/01/2023] ❑ Walter Sickert [tot 
18/09] ❑ Cornelia Parker [tot 16/10] 

Tate Modern
❑ Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms 
[tot 30/09/2022] ❑ A Year in Art: 
Australia 1992 [tot 31/10/2022] 
❑ Lubaina Himid [tot 02/10/2022] 
❑ Thamesmead Codex – Bob and 
Roberta Smith [tot 07/05/2023] 
❑ Surrealism Beyond Borders [tot 
29/08] ❑ Maria Bartuszová [20/09 tot 
16/10] 

The Courtauld Gallery
❑ Edvard Munch. Masterpieces from 
Bergen [tot 04/09]  
❑ Traces: Renaissance Drawings for 
Flemish Prints [tot 25/09] 

The National Gallery
❑ Raphael [tot 31/07] ❑ Picasso Ingres: 
Face to Face [tot 09/10] ❑ Winslow 
Homer: Force of Nature [10/09/2022 tot 
08/01/2023] 

Victoria and Albert Museum
❑ On Point: Royal Academy of Dance at 
100 [tot 29/08/2022] ❑ Exploring Lines 
– the Drawings of Sir James Thornhill 
[tot 22/07/2022] ❑ Richard Batterham: 
Studio Potter [tot 26/09/2022]  
❑ Known and Strange: Photographs 
from the Collection [tot 06/11/2022] 
❑ Maurice Broomfield: Industrial 
Sublime [tot 06/11/2022]  
❑ Beatrix Potter: Drawn to Nature [tot 
08/01/2023] ❑ Fashioning Masculinities: 
The Art of Menswear [tot 06/11] 
❑ Beguiling Beni: Safflower Red in 
Japanese Fashion [tot 31/03/2023] 
❑ Sokari Douglas Camp [tot 
14/05/2023] ❑ Africa Fashion [tot 
16/04/2023] 

Whitechapel Art Gallery
❑ 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] 
❑ Christen Sveaas Art Foundation. The 
Unseen Selected by Hurvin Anderson – 
Simphiwe Ndzube, Howard Hodgkin, 
Christopher Wool, Tewodros Hagos, 
Amoako Boafo, Matt Connors... [tot 
07/08] 
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Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ The Everted Capital (Katabasis) – 
Fabien Giraud, Raphaël Siboni [tot 04/09] 
❑ Repräsentatinnen (2021) – Louisa 
Clement [tot 28/11] 

Mudam Luxembourg
❑ 25 years of the Mudam Collection [tot 
02/01/2023] ❑ a cloud and flowers – 
Isamu Noguchi / Danh Vo [tot 
19/09/2022] ❑ Garden of Resistance – 
Martine Feipel & Jean Bechameil [tot 
09/01/2023] ❑ Fly In League With The 
Night – Lynette Yiadom-Boakye [tot 
05/09] ❑ Collection presentation: Hana 
Miletić [tot 18/09] ❑ Collection 
presentation: Monika Sosnowska [tot 
21/08] ❑ Tacita Dean [tot 29/01/2023] 

Nederland
Aardenburg

Kunstenfestival Aardenburg
❑ KFA22: Over grenzen – Sven ’t Jolle, 
Maria Roosen, Maen Florin, Philip Aguirre 
y Otegui, Schellekens & Peleman en 
Margriet Van Breevoort... [16/07 tot 04/09] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ Schurend Paradijs – Sanam Khatibi, 
Gijs Frieling, Hadassah Emmerich, Anne 
Duk Hee Jordan, Paul Morrison... [tot 
14/08] ❑ BAKSTEEN | BRICK 
[10/09/2022 tot 08/01/2023] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ Cobra en Noord-Afrika [tot 20/11] 
❑ Het andere verhaal. Marokkaans 
modernisme van 1956 tot nu – 
gastconservator Abdelkader Benali [tot 
18/09] ❑ Verzameld voor Amstelveen 
– de gemeentelijke kunstcollectie [tot 
25/09] ❑ Corneille 100 [tot 20/11] 

Amsterdam

ABN AMRO Kunstruimte
❑ We just want to be closer – Neo 
Matloga [tot 30/09] 

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 25/09] 

andriesse eyck galerie
❑ Lidwien van de Ven [2/09 tot 22/10]

De Brakke Grond
❑ Ik alleen, heb meer herinneringen – 
Maxime Brigou [tot 18/07] 

De Oude Kerk
❑ Path – Antônio Obá [tot 13/09] 

EENWERK
❑ Self-portraits – Martin Margiela [tot 
27/8] ❑ By the Waterfall – Hreinn 
Friðfinnsson [30/07 tot 27/08] 
❑ Celebration show five years EENWERK 
– Sheila Hicks [10/09 tot 01/11] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ Eye Art & Film Prize – Meriem 
Bennani, Kahlil Joseph, Karrabing Film 
Collective [tot 18/09] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ Blessings from Mousganistan – Mous 
Lamrabat [tot 16/10] ❑ Surinaamse 
Trouwportretten [tot 07/09] ❑ Open for 
Business. Magnum Photographers on 
Commission [tot 07/09] 

Framer Framed
❑ The Silence of Tired Tongues – 
thirteen emerging artists born in Brazil 
[tot 31/07] ❑ KAZAL – Narrating 
Haitian Memories [tot 21/08] 

Galerie Onrust
❑ Ricardo van Eyk, Frank Nitsche, 
Benjamin Roth, Han Schuil [02/09 tot 
08/10] 

Galerie Ron Mandos
❑ Dance in Close-Up. Hans van Manen 
seen by Erwin Olaf [tot 24/07]  
❑ BEST OF GRADUATES 2022. 
Curated by Radek Vana and Team Galerie 
Ron Mandos [5/08 tot 17/09]

Hermitage Amsterdam
❑ Exhibition of the tenth ABN AMRO 
Art Award winner: Neo Matloga [tot 02/10] 

Huis Marseille
❑ Vijf lange meden – Dirk Kome [tot 
04/09] ❑ Polaroid 54/59/79 – Dana 
Lixenberg [tot 04/09] ❑ Isivumelwano 
– Sabelo Mlangeni [tot 04/09] 
❑ Umkhondo. Tracing memory – Lindokuhle 
Sobekwa [tot 04/09] ❑ Natural Sources 
– Jochen Lempert [10/09 tot 04/12] 

Museum Het Rembrandthuis
❑ Rembrandt Revival – Manet, Morisot, 
Whistler, Cassatt... [tot 13/10] 

Nieuw Dakota
❑ Still Waters Run Deep – Phoebe 
Boswell, Deep Time Agency, Patrick 
Hough, Esther Kokmeijer, Kasia Molga, 
Hannah Rowan [tot 07/08] 

Nxt Museum
❑ UFO – Unidentified Fluid Other – Lu 
Yang, Audrey Large, The Fabricant, Julius 
Horsthuis, Harriet Davey, Ksawery 
Kirklewski... [tot 11/06/2023] 

P/////AKT
❑ Turning to Dust and Bones, part 2: 
Spaghetti Rain – Koen Kloosterhuis [tot 
31/07] ❑ Tilde ~ 1934 – Polina Kanis 
– Pejvak (Felix Kalmenson and Rouzbeh 
Akhbari) [tot 31/07] ❑ Again 
(Monochrome) – Raphael Langmair [tot 
31/07] 

Rijksmuseum
❑ Barbara Hepworth [tot 23/10] 
❑ Vroege foto’s van Japan. Een 
zeldzame inkijk in het 19de-eeuwse 
Japan [tot 04/09] ❑ XXL Paper Big, 
bigger, biggest! [tot 04/09]  
❑ Modern Japans Lak [tot 04/09] 

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose
❑ The Young Man as a Movie Star: 
Paranoia, Opulence, Perversion, 
Competition – Bart Groenendaal [tot 
17/07] ❑ Rosebud #8: Ciudad Mujer 
Ciudad – Pola Weiss [tot 17/07] 

Slewe
❑ Martina Klein [02/09 tot 08/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ Stedelijk Base. Collectie voor 1950 
[tot 07/08] ❑ It’s our f***ing backyard 
– Designing Material Futures [tot 04/09] 
❑ Abstracting Parables – Sedje Hémon 
(1923-2011) / Imran Mir (1950-2014) / 
Abdias Nascimento (1914-2011) [tot 
16/10] ❑ At the end of the day – Özgür 
Kar [16/07 tot 23/10] 

The Merchant House
❑ Vier decennia ‘Rettangolo tagliato’ 
– Pino Pinelli [tot 11/09] ❑ New 
Photography and the Ephemeral – Leo 
Vroegindeweij, Zhu Hong, Sylvie Bonnot, 
André de Jong [15/09 tot 13/11] 

Van Gogh Museum
❑ Kleur als Taal – Vincent van Gogh / 
Etel Adnan [tot 04/09] ❑ De Gasfabriek: 
Van Gogh x Van Eeden [16/09 tot 11/12] 

W139
❑ Sadik Kwaish Alfraji [tot 31/07] 

Zone2source
❑ Shadow Floriade. Proeftuin voor kunst 
en ecologie (22 april – 16 oktober), 50 
jaar Amstelpark – met buitenwerken en 
een uitgebreid programma van 
evenementen, expedities en workshops 
– Rob Sweere, Contemplatorium, 
Robbert van der Horst, Universe, Rick 
Abelen, Camera Obscura, de 
Onkruidenier, SchaduwTuin... [tot 16/08] 

Arnhem

Museum Arnhem
❑ Van links naar rechts. Een nieuwe kijk 
op een eeuw neo-realisme [tot 20/11] 
❑ Tenminste houdbaar tot [tot 
29/01/2023] ❑ Open [tot 01/04/2024] 

Breda

Stedelijk Museum Breda
❑ Razende stilstand – Kunst in Breda 
van 1970 tot nu [tot 13/11] 
❑ Nachtvlucht – Pieter Laurens Mol 
[23/07 tot 13/11] ❑ BIJ/NA 
(afgestudeerd aan St. Joost – School of 
Art & Design) – Kelly Christogiannis, 
Fedrik Vaessen, Loran van de Wier 
[12/08 tot 21/08] 

Delft

38CC
❑ On the Threshold of a Dream – Marc 
Müller, Antye Guenther, Kublilay Mert 
Ural, Gabriel Lester [tot 21/08] 

Galerie De Zaal
❑ Anjes Adriaansens en Jaap van den 
Ende [18/09 tot 30/10] 

RADIUS – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst en Ecologie
❑ Climate of Concern – Bianca Bondi, 
Julian Charrière, Amalie Jakobsen, 
Regina de Miguel, Agnieszka Polska, 
Lisa Rave, Oliver Ressler, Miriam Sentler, 
Sam Smith [tot 11/09] ❑ De wereld is 
een werkwoord – Vibeke Mascini [tot 
11/09] 

Den Bosch

Design Museum Den Bosch
❑ Touching Worlds: ontdek de 
keramiekcollectie [tot 06/09] 
❑ Sneakers Unboxed [tot 16/10] ❑ De 
Grote Versierder – posterkoning Engel 
Verkerke [tot 02/10] 

WILLEM TWEE
❑ Beyond Printed Matter [tot 17/07] 
❑ Mirror, Mirror [tot 24/07] ❑ Tangled 
up in words – Cecilia Rebergen [30/07 
tot 25/09] ❑ I know what it is... but 
what is it? – Bram van Helden [30/07 tot 
25/09] 

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ Carmen Roca Igual [09/09 tot 23/10] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ With Sighs Too Deep for Words – 
Lennart Lahuis [tot 24/07] 
❑ Shoeglazing – Christiane Blattmann, 
Verena Blok, Kim David Bots, Afra 
Eisma, Caz Egelie, Arash Fakhim, Tim 
Hollander, Michael Portnoy, Koen 
Taselaar, Ola Vasiljeva [tot 24/07] 
❑ Alexandre Lavet [03/09 tot 23/10] 
❑ Robaki – Piotr Łakomy [03/09 tot 
23/10] 

Fotomuseum Den Haag
❑ Tree and Soil – Robert Knoth en 
Antoinette de Jong [tot 14/08]  
❑ Paul Blanca [tot 14/08]  
❑ Ouders [tot 13/11] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ Zomeropstelling – Sam Hersbach, 
Susanna Inglada, Jantien Jongsma, 
Ronald Versloot, Dan Zhu [tot 14/08] 
❑ Die Wahlverwandtschaften – Cedric 
ter Bals, Paul Klemann [04/09 tot 02/10] 

Galerie Ramakers
❑ En route met o.a. Hieke Luik Geert 
Baas Julie Cockburn Ien Lucas Ton van 
Kints [tot 17/07] ❑ Swap-face – Ton of 
Holland [04/09 tot 02/10]  
❑ Saints & Martyrs of this era. Mixed 
media paintings [04/09 tot 02/10] 

KM21
❑ Tala Madani [tot 21/08] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ Alphonse Mucha [tot 28/08] 
❑ Rondom Mondriaan [tot 25/09] 
❑ Bezielde leegte – Anton Heyboer [tot 
25/09] ❑ Cubic 3 Design (1981-1995) 
[tot 09/10] ❑ Hot skillet Mama – 
Wiebke Siem [tot 30/10] 

Nest – ruimte voor kunst
❑ every moment a junction – Linnéa 
Sjöberg, Sarah Naqvi, Carolin Gieszner, 
Cy X... [tot 31/07]  
❑ Non-Profit At All Cost – Clélia Zida, 
Farida Sedoc, Roxette Capriles, Sandim 
Mendes... [09/09 tot 06/11] 

PAGE NOT FOUND
❑ Six Blue Things – Marianna 
Maruyama [tot 15/07] 

Parts Project
❑ PP-23 Collecting Collection. Personal 
Reflection – Works and stories from the 
Agnes & Frits Becht Collection. Curated 
by Eline Becht – Co Westerik, Natasja 
Kensmil, Mimmo Rotella, Marlene 
Dumas, Lucio Fontana... [03/09 tot 06/11] 

Stroom Den Haag
❑ To Be To Gather – Nieuw beeld in ‘De 
Beeldengalerij’. Locatie: Spui (tegenover 
Stadhuis) – Yvonne Dröge Wendel [tot 
20/09] ❑ Positions: The rest of it is 
stillness – Ellen Yiu Kwan Kit [tot 31/07] 
❑ Anna Dasović [03/09 tot 16/10] 

WEST DEN HAAG
❑ The Artist as Revolutionairy – Paul 
Robeson [tot 04/03/2023]  
❑ Everybody is an artist, but only the 
artist knows it – Pierre Bismuth [tot 
11/09] ❑ Bottleneck – Katarina 
Sidorova [22/07 tot 02/10] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ Sketchy Fables – Alle Jong [tot 23/10] 

Eindhoven

MU Hybrid Art House
❑ MOVE ! Body Politics in Motion [tot 
18/09] 

Van Abbemuseum
❑ Dwarsverbanden. Nieuwe multi-
zintuigelijke collectiepresentatie [tot 
01/07/2024]  
❑ A Lasting Truth Is Change – 
Wisseltentoonstelling met 
collectiestukken [tot 24/07]  
❑ Omsluiten – Silvia Martes [tot 09/10] 
❑ Dwarsverbinding – Richard Bell [tot 
04/09] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ Norbert Tadeusz (1940-2011) [tot 
02/10] 

Groningen

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 28/08/2022]  
❑ Grand Stairwell Installation – Dale 
Chihuly [tot 31/12/2022]  
❑ Graffiti in New York en Groningen [tot 
02/10/2022] ❑ In het Ploegpaviljoen 
[tot 31/12] ❑ Bitterzoet Erfgoed – 
Zwart in Groningen [tot 11/09]  
❑ Teun Hocks. Een kleine presentatie in 
zijn nagedachtenis [tot 30/10] 
❑ Megalith – Marit Westerhuis [tot 
30/10] ❑ Kleur! [tot 08/01/2023] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 september 2022. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
20 augustus 2022 op het postbus adres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on September 20th, 2021.
Please send your information before
August 20th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Museum Tinguely
❑ «La Chose» de Tinguely, quelques 
philosophes et «Les Avatars de Vénus» – 
Jean-Jacques Lebel [tot 18/09] ❑ Universal 
Tongue – Anouk Kruithof [tot 30/10] 
❑ Bang Bang. Hi:stories of translocal 
performance [tot 21/08] ❑ Territories of 
Waste. On the Return of the Repressed 
[14/09/2022 tot 08/01/2023] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ Twilight. Neither perception nor 
non-perception – Ivana Franke [tot 
07/08] ❑ 7 Winds: Martina M. Mächler 
in collaboration with Ludwig Schilling 
[tot 07/08] ❑ Rahima Gambo [20/08 tot 
25/09] 

Kunstmuseum Bern
❑ Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim [tot 01/01/2023] 
❑ Metamorphoses – Heidi Bucher [tot 
07/08] ❑ «Vivre notre temps!» Bonnard, 
Vallotton und die Nabis [tot 16/10] 
❑ Taking stock. Gurlitt in Review 
[16/09/2022 tot 15/01/2023] 

Zentrum Paul Klee
❑ Looking and Seeing, Doing and 
Making – Bridget Riley [tot 21/08] 
❑ Paul Klee: About Technical Frenzy 
[03/09/2022 tot 21/05/2023] 

Lugano

MASI Lugano
❑ James Barnor [tot 31/07] ❑ Industrial 
Poems – Marcel Broodthaers [tot 13/11] 
❑ A Collection of Italian Modern Art 
– Carrà, Campigli, Manzù, Rosai, 
Scipione, Sironi [tot 29/01/2023] 
❑ Paul Klee: The Sylvie and Jorge Helft 
collection [04/09/2022 tot 08/01/2023] 
❑ Bally Artist of the Year Award 2022 
[10/09 tot 02/10] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ Von den Dingen – Gruppenausstellung 
– Valentin Beck, Jeremias Bucher, Sven 
Egert, Piero Good, Patric Sandri, Roman 
Sonderegger [tot 07/08] 

Kunstmuseum Luzern
❑ Durch Raum und Zeit. Künstlerische 
Universen aus der Sammlung [tot 20/11] 
❑ Floor is Lava – Mathis Pfäffli [tot 
04/09] ❑ Moving Focus – David Hockney 
[tot 30/10] ❑ Time lapsed – Shara 
Hughes [17/09 tot 20/11] 

St.Gallen

Kunsthalle St.Gallen
❑ Upstream – Ari Marcopoulos [tot 
07/08] ❑ Entangled Events – Camille 
Aleña, Mohamed Almusibli, Camille 
Kaiser, Roman Selim Khereddine, Natalie 
Portman, Eva Zornio [27/08 tot 06/11] 

Kunstmuseum St. Gallen
❑ Let’s play it, Rolf ! – Birgit Werres [tot 
07/08] ❑ St. Andreas Slominski [tot 
28/08] ❑ Che bella voce – Manon de 
Boer [tot 09/10] ❑ Perfect Love. On 
Love and Passion [tot 14/05/2023]  
❑ On – On Kawara / Bethan Huws, Tatsuo 
Miyajima, Barbara Signer, Aleksandra 
Signer, and Roman Signer [27/08 tot 
06/11] ❑ Defiant Bodies – Grace 
Schwindt [17/09/2022 tot 05/02/2023] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ Chosen Family – Less alone together 
[tot 16/10] 

Kunsthalle Winterthur
❑ Wet Mechanics of Seeing – Su Yu Hsin 
[tot 24/07] ❑ Otavio Schipper [07/08 tot 
04/09] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ Italia. Zwischen Sehnsucht und 
Massentourismus [tot 11/09] ❑ North 
– South. Perspectives on the Collection 
[tot 11/09] ❑ Television Gallery – Gerry 
Schum [tot 11/09] ❑ World out of Joint. 
9 Installations – Anne Imhof, Ed Atkins, 
Pamela Rosenkranz, Raphaela Vogel... 
[tot 14/08] ❑ Hurricanes and Other 
Catastrophes – Monica Bonvicini [10/09 
tot 13/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ Liz Larner [tot 18/09] 

Kunsthaus Zürich
❑ Take Care: Art and Medicine [tot 
17/07] ❑ Rudolf Koller (1828–1905) – 
Die Skizzenbücher [tot 14/08] 
❑ Federico Fellini. From drawing to film 
[tot 04/09] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ May amnesia never kiss us on the 
mouth – Basel Abbas & Ruanne 
Abou-Rahme [tot 11/09]  
❑ Aus den Fugen – Momente der 
Störung – Paul Thek, Hanne Darboven, 
Juan Muñoz, Sylvie Fleury, Monica 
Bonvicini... [tot 11/09] 

Museum für Gestaltung
❑ Pavillon Le Corbusier: Architecture 
Icons Revisited [tot 27/11]  
❑ Fabrics, Fashion, Craft, 1905–1939 – 
Atelier Zanolli [tot 04/09] 
❑ Collectomania – Universes of 
Collecting [tot 08/01/2023]  
❑ Textile Garden [tot 30/10]  
❑ Otl Aichers Olympiad [19/07 tot 18/09] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ Het fenomeen Hals [tot 01/01/2023] 
❑ Haarlemse Helden. Andere Meesters 
[tot 31/12/2022]  
❑ Anna Bella Geiger [tot 21/08] 
❑ PINK [09/09/2022 tot 29/10/2023] 

Nieuwe Vide
❑ Ultimatum (4horsemen) – Eddie Hara, 
Dieter Van der Ougstraete, Stefan 
Kasper, TRIK [tot 31/07] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ The End of Sitting – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12/2022] ❑ U bevindt zich hier 
– Geschiedenis van het Glaspaleis [tot 
31/12/2022] ❑ If then is now – 
muurschildering – Vera Gulikers [tot 
31/12/2022] ❑ Grace House Mural – 
Keith Haring [tot 25/09] 

Helmond

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

Laren

Museum Singer Laren
❑ Sluijters en de modernen. Collectie 
Nardinc – Jan Sluijters, Jan Toorop, Leo 
Gestel, Piet van der Hem, Kees Maks... 
[tot 28/08] ❑ Théo van Rysselberghe. 
Schilder van de zon [tot 04/09]  
❑ Klaas Gubbels [tot 02/10] 
❑ Impressionisme & modernisme in 
Nederland [06/09/2022 tot 08/06/2023] 
❑ De Nieuwe Vrouw – Toorop, Dumas, 
Loeber, Sluijters, Besnyö, Israels, Berg... 
[13/09/2022 tot 08/01/2023] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ Hindeloopen [tot 31/12/2027] 
❑ Hindeloopen: Éric Van Hove [tot 
31/12/2027] ❑ à la campagne – van 
Maris tot Monet [tot 17/07]  
❑ toen kwamen de wolven – Mai van 
Oers [tot 17/07] ❑ Petrit Halilaj [tot 
05/03/2023] ❑ Fertile grounds. Een 
nieuwe blik op friese veenweide met 
Christien Meindertsma [tot 10/04/2023] 
❑ Vrijheid, Vetes & Vagevuur: de 
middeleeuwen in het Noorden 
[10/09/2022 tot 08/01/2023] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ Thuis bij M.C. Escher [tot 
31/12/2022] ❑ Korea. Poort naar een 
rijk verleden [tot 21/08/2022] 
❑ EKWC@Princessehof – Meekyoung 
Shin [tot 31/07/2022] ❑ Sea Silt: 
Linking Elements – Ontwerpstudio 
Humade (Lotte Dekker en Gieke van 
Lon) [tot 30/10] ❑ 450 jaar Tichelaar 
[tot 30/10] ❑ Winnaar Van Achterbergh-
prijs [10/09/2022 tot 09/04/2023] 

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ PLANT: ruim 20 samenwerkings-
projecten van kunstenaars uit Leiden en 
uit het hele land rond het thema PLANT 
/ workshops in het gebouw van ARS en in 
de Leidse wijken [tot 14/08] 
❑ Christiaan van Tol [20/08 tot 04/09] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ Beating Around the Bush #7: Vals Plat 
– Vormen van schilderkunst in en rond de 
collectie van het Bonnefanten [tot 
08/01/2023] ❑ The Derailment of the 
Usual – Paul Devens, Lis Rhodes, Heba Y. 
Amin [tot 28/08] ❑ Raul Marroquin [tot 
26/03/2023] ❑ I am a Ghost in My Own 
House – Melati Suryodarmo [tot 30/10] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ Prepper Paradise – Ted Noten, Theo 
Triantafyllidis & Kostis Stafylakis, Paul 
Virilio , Dennis de Bel... [tot 14/08] 
❑ Water Monumenten – Charlotte 
Koenen [tot 14/08] 

Marres – Huis voor Hedendaagse Cultuur
❑ Limburg Biënnale #2 [tot 14/08] 
❑ Kolkata: Run in the Alley – Arunima 
Choudhury, Henri Jacobs, Koen Taselaar, 
Amritah Sen, Ruchama Noorda, Tim 
Breukers... [10/09 tot 13/11] 

Middelburg

Stichting IK
❑ Jos van Merendonk [tot 24/07] 

Vleeshal Middelburg
❑ Some of It Falls from the Belt and 
Lands on the Walkway Beside the 
Conveyor – Group exhibition by Yaby 
– Aria Dean, Christopher Aque, Claudia 
Pagès, Rindon Johnson [tot 11/09] 

Oost-Souburg

Galerie Bacqueville – Netherlands
❑ Inventory – Gautier Deblonde [tot 
18/09] 

Oss

Museum Jan Cunen
❑ Am I a House? – Erwin Wurm [tot 
28/08] ❑ De Zachte Atlas – Jan 
Rothuizen [tot 28/08] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ Presentatie met nieuwe aanwinst 
Anish Kapoor [tot 09/10] ❑ Running in 
circles – Jeroen Jongeleen [tot 30/10] 
❑ The Surface is the Between – Shoichi 
Ida [tot 18/09] ❑ Botanischer Wahnsinn. 
Vegetaal denken in hedendaagse kunst 
[tot 30/10] ❑ Vestibulum 5: Ask the Sky 
– Esther Tielemans [tot 20/11]  
❑ De regels en het spel – Klaas 
Kloosterboer [tot 08/01/2023] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ Smoothing (squares into circles) – 
Maria Barnas, Sabrina Chou, José 
Quintanar, Merey Senocak... [tot 28/08] 

Het Nieuwe Instituut
❑ Het Ontwerp van het Sociale [tot 
07/07/2024] ❑ MVRDVHNI: The Living 
Archive of a Studio [tot 04/09/2022] 
❑ Op zoek naar het pluriversum – 
samenstellers: Sophie Krier en Erik 
Wong [tot 07/08] ❑ Het Podium – 
platform op het dak van Het Nieuwe 
Instituut – MVRDV [tot 17/08] 
❑ DISRUPT_ – Leonel Piccardo [tot 
07/08] ❑ Wey Dey Move. Dans en 
masquerades in een nieuwe wereld 
– samengesteld door Dele Adeyemo 
[17/07 tot 18/10] ❑ The Energy Show. 
Zon, zonne-energie en menskracht 
[01/09/2022 tot 06/03/2023]  
❑ The Solar Biennale [09/09 tot 30/10] 

Joey Ramone
❑ F.A.T.A.L. Legacy – Momu & No Es 
[04/09 tot 22/10] 

Kunsthal Rotterdam
❑ Off the record – Erkan Özgen [tot 
28/08] ❑ Onder de huid – Claude Cahun 
(1894-1954) [tot 28/08] ❑ Shine 
Heroes – Federico Estol [tot 11/09] 
❑ Hunger. 9 songs, 9 faces, 9 spaces – 
iET [tot 04/09] ❑ Here We Are! Women 
in Design 1900 – Today [tot 30/10] 

Kunstinstituut Melly
❑ 84 STEPS [tot 21/08/2022]  
❑ De wond in zijn verstrikkingen – Ane 
Graff [tot 21/08] ❑ Bruine Atlantis – 
Ayesha Hameed [tot 21/08] ❑ Een 
neerwaartse spiraal is een gespannen 
veer – Nokukhanya Langa [tot 21/08] 

Nederlands Fotomuseum
❑ Verbeelding [tot 25/09]  
❑ Typisch Nederland [tot 30/10] 

TENT – Platform voor hedendaagse 
kunst
❑ Throw Like a Girl – Maja Bekan [tot 
28/08] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ Zonvonkengesproei – Zoro Feigl [tot 
11/09] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ 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] ❑ Time Changes Everything – 
Ragnar Kjartansson [17/09/2022 tot 
29/01/2023] 

Utrecht

Centraal Museum
❑ Five Murmurations – John Akomfrah 
[tot 11/09]  
❑ De gezonde stad [tot 11/09]  
❑ Lift Off: Alumni van HKU Fine Arts 
2020 en 2021 (Utrecht Lokaal) [tot 21/08] 

Museum Catharijneconvent
❑ Van God los? De onstuimige jaren 
zestig [tot 28/08] 

Velp

Art Gallery O-68
❑ A something in a summer’s Day – 
groepsexpositie met (gast)kunstenaars 
van de galerie [17/07 tot 14/08]  
❑ Terra Incognita – Daphne van de Velde 
en Simone Albers [21/08 tot 25/09] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ Licking Thread, Hearing Everything 
– Leonardiansyah Allenda & Serena Lee 
[24/07 tot 27/11] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ Art is the Antidote – Tom Sachs, Sean 
Scully, Etel Adnan, Ai Weiwei... [tot 30/11] 
❑ Ground – Antony Gormley [tot 25/09] 

Zaandam

Het HEM
❑ Chapter 5IVE: Samir Bantal & Rem 
Koolhaas – Rembrandt van Rijn, Cathy 
van Eck, Xinlin Vivian Song, Christian 
Jankowsk, De Onkruidenier... [tot 25/09] 

Zundert

Vincent Van Goghhuis
❑ Dichter bij Vincent – Alledaagse 
voorwerpen in het werk van Vincent van 
Gogh [30/07 tot 30/10] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ Before · Between · Beyond. The 
collection in transition [tot 07/08]  
❑ A woman is a woman is a woman.  
A history of the Aargauer Kunsthaus’ 
female artists [27/08/2022 tot 
15/01/2023] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ Passages – Landscape, Figure and 
Abstraction [tot 14/08]  
❑ Mondrian Evolution [tot 09/10] 

Kunsthalle Basel
❑ Back wall project: The Future Doesn’t 
Need Us – Yoan Mudry [tot 07/08/2022] 
❑ You, Who Are Still Alive – Michael 
Armitage [tot 04/09] ❑ Hic et Nunc – 
Berenice Olmedo [tot 18/09] ❑ Daniel 
Turner [16/09/2022 tot 08/01/2023] 

Kunstmuseum Basel
❑ Making the World. Spiritual Worlds 
[tot 04/09/2022] ❑ Heute Nacht 
geträumt – Ruth Buchanan [tot 14/08] 
❑ Inner Space – Brice Marden [tot 
28/08] ❑ Picasso – El Greco [tot 25/09] 

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

RAABJERG. Rune Peitersen | As Above, So Below   Ruchama Noorda | What speaks to us. Arjan van Helmond Renee Schuiten-
Kniepstra, Eleonoor Jap Sam [eds.] | GABO. Portrait of a Sculpture / Portret van een sculptuur Dees Linders [et al.]
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Personalia

Camille Bladt is onderzoeker aan de vakgroep Kunst-, 
Muziek- en Theaterwetenschappen aan de UGent. Daar-
naast ondersteunt ze het beheer van private kunstcollecties 
en kunstenaarsnalatenschappen. 

Liska Brams voltooit een master in Contemporary Art 
History aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft 
haar thesis over het archief  van De Appel.

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie (EPFL Lausanne). Een essaybundel over architectuur in 
België verschijnt volgend jaar bij MIT Press.

Alice Haddad schrijft een proefschrift over architectuur-
tentoonstellingen in Vlaanderen (Universiteit Gent). Ze stu-
deerde af  als architect aan La Cambre en de ULB en werkte 
mee aan projecten van onder meer het CCA en AWB.

Laura Herman is hoofd van de internationale post-
graduaatsopleiding Curatorial Studies en van de master 
beeldende kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten van 
KASK & Conservatorium Gent.

Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker en cura-
tor. Hij doceert fotogeschiedenis (KASK Antwerpen) en is 
voorzitter van onderzoeksgroep Thinking Tools.

Marc De Kesel is bijzonder hoogleraar aan de faculteit 
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en weten-
schappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, 
Radboud Universiteit, Nijmegen. Voorjaar 2023 verschijnt 
Seks in biopolitieke tijden. Levenskunst met Foucault en Lacan 
bij uitgeverij Boom. 

Pia Louwerens is als kunstenaar-onderzoeker geïnteres-
seerd in de performance van ‘de kunstenaar’ in relatie tot 
(kunst)instituten. Ze woont en werkt in Brussel.

Mieke Rijnders is geassocieerd onderzoeker bij het RKD – 
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Zij publiceert 
onder meer over de museale en kritische receptie van kunst.

Daniël Rovers is schrijver en redacteur van De Witte Raaf. 
Eind januari verscheen zijn roman Vergeten meesters.

Pieter T’Jonck is ingenieur-architect. Hij schrijft sinds 
1980 over dans en performance, architectuur en beelden-
de kunst, in kranten, tijdschriften en boeken in binnen- en 
buitenland.

Margaux Van Uytvanck is assistent hedendaagse kunst 
aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Haar proef-
schrift handelt over Marcel Broodthaers en de Brusselse 
kunstwereld tussen 1945 en 1976.

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

Tessa de Vet studeerde cultuurwetenschappen en filoso-
fie (Universiteit van Amsterdam). Ze is coördinator van het 
Film & Filosofie PhD seminar van de Amsterdam School of  
Cultural Analysis. 

Paul Willemsen is curator en criticus. Hij schrijft over 
fotografie, film en beeldende kunsten.

Camiel van Winkel is kunsthistoricus, schrijft over heden-
daagse kunst en cinema, en doceert aan LUCA School of  
Arts, Brussel. Met Joke Robaard publiceerde hij in 2018 bij 
Valiz Archive Species. Bodies, Habits, Practices. 
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redigeren en corrigeren, Zwitserland, ouderschap, 
beeldenstorm, tijdgebrek.

Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via
redactie@dewitteraaf.be

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

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

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

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

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



De Witte Raaf  – 218 / juli – augustus 2022 40

Yeah You
Yea, 

West          WWW.WESTDENHAAG.NL 

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

KATARINA SIDOROVA 
BOTTLENECK  22.07.2022 — 02.10.2022
—————————————————————————————————————————————

PIERRE BISMUTH  TILL 11.09.2022 
EVERYBODY IS AN ARTIST BUT ONLY THE ARTIST KNOWS IT
—————————————————————————————————————————————

PAUL ROBESON 
THE ARTIST AS REVOLUTIONARY  TILL 04.03.2023
————————————————————————————————————————————— 
PAUL ROBESON / PUBLIC PROGRAM WITH OBARÁ & BARUCH GOTTLIEB   21.07.2022
—————————————————————————————————————————————
WEST SUMMER SCHOOL 2022 / WHERE WE ARE RIGHT NOW 17.07.2022 — 22.07.2022 
—————————————————————————————————————————————
HARAWAY BOOKSHELF / READING GROUP  EVERY LAST SUNDAY OF THE MONTH
————————————————————————————————————————————— 
MARCEL BREUER / GUIDED TOURS  EVERY SUNDAY 12:30 & 17:00 H. 
—————————————————————————————————————————————
VENUE: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER  /  OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00  H. & THURSDAY 12:00  — 21:00 H.
—————————————————————————————————————————————

 


