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Een no go

Ouderschap (2)
Het onderscheid tussen ouder en
kind is een verschil waar samenlevingen zowel als individuen niet omheen
kunnen, hoe graag ze dat ook zouden
willen. Waar het aangenaam verlicht
lijkt om jongeren of kinderen als
gelijke te behandelen, en om de fout
van het onderscheid niet te maken,
is het belangrijk om te erkennen dat
ze anders zijn – hulpbehoevend, onwetend en in hoge mate op imitatie
aangewezen. Bovendien gaan er
meteen andere distincties en machtsverhoudingen met ouderschap
gepaard – tussen vader en moeder,
tussen man en vrouw, leraar en leerling, ervaring en onwetendheid, jong
en oud, maar ook tussen ouder en
‘kindloze’. In dit tweede nummer van
De Witte Raaf worden de verschillen
en de ongelijkheden die onvermijdelijk door ouderschap worden voortgebracht op diverse manieren belicht.
De openingstekst is een gesprek
tussen Daniël Rovers en Helen
Verhoeven, die onder meer werk
maakte over de vraag hoe je je als
vrouw waardevol kunt voelen als het
niet lukt om moeder te worden, maar
ook over de breuk in een vrouwenleven die het moederschap veroorzaakt.
De vraag is vervolgens hoe schilderijen – beelden – die onderwerpen
kunnen ‘dragen’ en hoe expliciet ze
moeten, kunnen of mogen worden.
Het essay van Bart Verschaffel verkent, onder meer, de alternatieven
voor het kerngezin zoals die in de
stripreeks Nero & C° van Marc Sleen
werden uitgetekend. Baby Adhemar
is de zoon van Nero, maar hij is wel
door de ooievaar gebracht; al in de
wieg, uit eigen beweging, begint hij
een pijp te roken, net als Madame
Pheip, die echter niet zijn moeder,
maar zijn tante is. Al deze wezens
leven samen, maar wie zich als kind
gedraagt en wie volwassen is, verandert voortdurend. Bovendien blijken,
zo suggereert Verschaffel, in dit mythische universum nog meer verschillen te vervagen, zoals tussen mensen
en goden, goed en kwaad of man en
vrouw.
Basje Boer vergelijkt en historiseert de ouder- en kindbeelden in
enerzijds de film Rebel Without a
Cause (1955) en anderzijds de serie
Girls (2017). De generatie van de
babyboomers, zo schrijft ze, brak
de grens tussen kind en volwassene
open, ‘maar zouden de generaties die
daarna kwamen, niet juist gebaat
zijn geweest bij een duidelijker onderscheid tussen ouder en kind?’ Ilse
van Rijn analyseert het canonieke
Post-Partum Document (1973-1979)
van Mary Kelly, een zes jaar durende
exploratie van de relatie tussen moeder en kind, dat gaandeweg steeds
onafhankelijker wordt. Het werk is
sterk beïnvloed door de theorieën
van Lacan over ouderschap en seksuele differentie, op zo’n manier dat
Kelly wel heel gehoorzaam blijft aan
die vaderfiguur, en hem – haast tegen
zijn eigen ideeën in – bevestigt in die
rol, zodat de hang naar een rationeel
onderscheid, samen met al de bijbehorende remmingen, toch weer blijft
bestaan.
Dit nummer besluit, buiten het
thema, met drie korte teksten naar
aanleiding van Mountains and
Molehills van Fiona Tan, dit najaar
te zien in het Eye Filmmuseum in
Amsterdam: Sophie Berrebi belicht
vroeg werk van de kunstenaar,
Hanneke Grootenboer schrijft over
de recentste film Footsteps en Fiep
van Bodegom, tot slot, bespreekt de
tentoonstelling.
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Gesprek met Helen Verhoeven
DANIËL ROVERS
Daniël Rovers: In 2013, zo rond je veertigste verjaardag, maakte je de schilderijreeks
Mother. Daarin werden ‘de clichés van het
moederschap’ getoond, zo meldden recensies. Later heb je gezegd dat je die reeks
maakte in een periode waarin jij en je partner vergeefs probeerden kinderen te krijgen:
je had meerdere miskramen. Gaat Mother
dan niet eerder over de fantasie om een
moeder te zijn?
Helen Verhoeven: Die reacties in de pers
waren begrijpelijk. Het was een bewuste
keuze om een conceptuele vraag te benadrukken: hoe kun je vandaag dat aloude,
vaak ook religieuze thema van moeder en
kind opnieuw uitbeelden? Tien jaar geleden
waren dat thema en die titel best radicaal en
onhip. Artistiek gezien was dat terrein een
no go. Wat dat betreft is er onder invloed van
nieuwe stromingen in het feminisme en na
#MeToo veel veranderd.
D.R.: In die schilderijen stond meer op het
spel dan een onderzoek naar clichés.
H.V.: Ik maakte de reeks ook niet tijdens,
maar zowat aan het eind van een lange periode waarin we echt alles geprobeerd hebben
om zwanger te worden – om te verwerken
dat het mislukt was. Ik had geen zin om
daarover te praten, uit schaamte en om de
privacy van mij en mijn partner te beschermen.
D.R.: Waar gaat de reeks volgens jou over?
H.V.: Ik wilde in beeld brengen wat voor
identiteit een moeder heeft of is, vanuit de
zekerheid dat ik nooit moeder zou worden.
Dat perspectief was zwaar, droevig en angstig. Het ging toen over de vraag hoe je jezelf
als vrouw waardevol kunt voelen als je géén
moeder wordt. Ik was tot die tijd gewend
te bereiken wat ik wilde, als ik er maar
hard genoeg voor werkte, en dat lukte hier
gewoon niet meer. Alle controle was weg.
Dat zit er allemaal in verwerkt. Je hoeft dat
als schilder niet allemaal eerlijk te vertellen,
laat staan meteen; je kunt er ook openingen
naar het werk mee afsluiten.
D.R.: In hoeverre is die inhoud belangrijk,
voor jou als kunstenaar, als schilder?
H.V.: Het is een drijfveer om ergens aan te
beginnen. Maar het schilderen, als proces,
en het schilderij, als ding, gaan uiteindelijk
over iets anders dan die ‘inhoud’ en worden
universeler. Voor mij – maar dat zal voor
elke kunstenaar anders zijn – is dat vaak
een emotioneel onderwerp, waar ik in wil
wroeten, waar ik uit wil komen.
D.R.: Je hebt tijdens je tijd in de VS een paar
jaar in een abortuskliniek gewerkt. Speelde
die ervaring mee bij het maken van de reeks?
H.V.: Die ervaring speelt mee in bijna al
mijn werk, zeker nu het Amerikaanse
Hoog
gerechtshof Roe versus Wade heeft
geschrapt. Ik heb er destijds direct werk over
gemaakt: ik maakte kleine lichaamsdeeltjes
uit was en legde ze op glasplaten met een
lamp eronder. Sommige mensen werden
boos, omdat ze het als een antiabortusstatement zagen, terwijl het eerder een zo eerlijk
mogelijke representatie was van het werk
dat ik daar deed: we moesten foetusdeeltjes
verzamelen en opmeten, om te zien of een
abortus compleet was en om te weten hoe
oud de foetus was. Dat was zeer confronterend werk.
D.R.: Hoewel abortus in de wet verankerd
was, speelt schaamte altijd een rol in het
afbreken van een zwangerschap.
H.V.: Schaamte én droefenis. Er was ook een
element van gevaar. Antiabortusactivisten
hadden aanslagen op abortusklinieken

Helen Verhoeven, Mother 7, 2013,
collectie Rabobank Nederland, Utrecht, foto Heather Rasmussen

gepleegd. Die spanning was voelbaar. De
kliniek bevond zich in een arme buurt in
Oakland, waar ook vrouwen kwamen die
elders niet geholpen konden worden. Ik
herinner me een meisje, een kind nog, met
op haar buik een piemel getatoeëerd. Hoe
ouder ik word, hoe erger dat beeld wordt.
D.R.: Waarom werkte je, als student beeldende kunst, in die kliniek?
H.V.: Ik had een abortus gehad op mijn achttiende. Dat was heel zwaar en complex. Ik
weet het nog goed: in de week dat ik ontdekte dat ik zwanger was, overleed mijn oma, de
enige grootouder die ik nog had. Het leek of
de ene generatie wegging en de andere logischerwijs zou komen. Mijn vriendje wilde
het graag houden, die legde dan een hand
op mijn buik en had het over ‘onze baby’.
Dat was ontzettend moeilijk, dramatisch
zelfs. Ik ging naar Nederland voor de begrafenis én voor een abortus. Na afloop van die
ingreep herinnerde ik me daar niets van. Ik
dacht dat het zo zwaar was geweest dat ik
alles had onderdrukt, dus toen ik jaren later
hoorde dat ze vrijwilligers in een kliniek
zochten, dacht ik: misschien kan ik alsnog
die psychische blokkade opheffen. Pas toen
ik een vriendin die een abortus onderging
vergezelde, naar dezelfde kliniek waar ik
zelf mijn abortus had, zag ik dat ze je daar
een roesje geven, zodat je je niets herinnert.

D.R.: Je zat destijds op het San Francisco Art
Institute.
H.V.: Ik vond de opleiding daar een beetje
saai en te beperkt, dus ging ik wetenschapsvakken volgen aan de State University,
waarvoor we onder meer lijken moesten
ontleden. Ik was op zoek naar uitersten,
naar confronterende ervaringen. Uit een
geloof, dat ik niet per se kinderachtig wil
noemen, alhoewel ik er inmiddels afstand
van heb genomen, dat wat erg is meer
‘waarheid’ bevat.
D.R.: Over waarheid gesproken: wat opvalt
is dat je niet bang bent, zoals kunstenaars
uit een vorige generatie wellicht zouden
zijn, om je figuratieve werk, dat natuurlijk
ook abstracte aspecten heeft, te ‘vervuilen’
met biografische inhoud.
H.V.: ‘Vervuilen’ zou ik dat nooit noemen.
Ik zie het eerder als een van de lagen in zo’n
werk of reeks. Wat dat betreft ben ik geen
minimalist of purist. Ik geloof niet in één
waarheid, misschien ook omdat ik in verschillende culturen en talen leef. Iets of
iemand kan altijd meerdere dingen tegelijk
zijn. En dat geldt bij uitstek voor kunstwerken. Een boek raakt toch ook niet verpest als
je als auteur over de aanleiding spreekt?
D.R.: Het verschil tussen een boek en een
schilderij is dat het laatste meestal zonder
woorden wordt gemaakt.
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Helen Verhoeven, Mother 8, 2013,
privécollectie, foto Heather Rasmussen

H.V.: Er zijn altijd verschillende reacties op
kunstwerken: cerebraal, emotioneel, esthetisch. Als ik praat over mijn werk, dan is dat
vooral zoekend, al was het om zelf te achterhalen hoe ik werk. Ik streef ernaar eerlijk en
genereus te zijn. Al zie ik heus wel het risico
dat je dingen gaat vastleggen, of meer algemeen, dat je de indruk wekt dat je zelf wel
weet waar het over gaat.
D.R.: Ik ben de laatste om te zeggen dat een
kunstervaring woordeloos zou moeten blijven.
H.V.: Er is een deel waar lastiger over te spreken valt, het intuïtieve, abstracte aspect
van schilderen. Dat aspect streef ik na en
ik bewonder het ook in het werk van anderen. Dat is het verslavende aan schilderen,
het sleurt je mee en het leidt tot onvoorstelbare meervoudigheid. Een kwaststreek kan
meerdere dingen tegelijk doen en zijn.
Zelfportretten
D.R.: Je hebt steeds in reeksen gewerkt, sinds
je eerste solotentoonstelling in New York in
2004 en je verblijf aan de Rijksacademie
van 2005 tot 2006. Het valt op dat elk van
die reeksen sterk verschilt van de voorgaande. De schilderijen uit Mother zijn bijvoorbeeld kleiner, ingetogener en persoonlijker
dan de Stage Disasters uit 2012.
H.V.: Dat ik graag in het meervoud werk, is
om meer vrijheid te hebben en makkelijker
te schilderen. Ik heb een paar keer enkelvoudig werk gemaakt, en dan moet het
meteen perfect zijn. Ik heb het gevoel dat ik
dan maar één kans heb om het goed te doen.
Dat veroorzaakt veel spanning, als een soort
podiumangst. In mijn werk is het mogelijk
om met één foute beslissing een doek te verpesten. Dat is emotioneel slopend: dan heb
je heel hard gewerkt en op het eind sta je
met lege handen. Als ik nog andere schilderijen in de studio heb, biedt dat meer houvast. Het stelt me in staat om meer risico’s
te nemen.
D.R.: En tussen die reeksen verandert de
beeldtaal.
H.V.: Dat is een natuurlijke manier van werken. Als je het ene hebt gedaan, wil je het
andere doen. Ik probeer altijd ‘breder’ te
worden, alles van mezelf te mogen én vervolgens te kunnen. Soms slaat het als pendule van links naar rechts door, van grof
naar fijn, en van druk naar rustiger.
D.R.: Hoe ging dat concreet, van Stage
Disasters naar Mother?
H.V.: Ik maakte Stage Disasters in Berlijn
voor een tentoonstelling in New York. In
diezelfde tijd kreeg ik de Wolvecampprijs,
waar ook een tentoonstelling aan vastzat,
én ik maakte werk voor de solo Part Pretty
in Schunck, waar Stijn Huyts toen directeur was. Al dat werk was groot, en er zat
beweging en tempo in. Het was gewoon heel
druk, niet in de laatste plaats in mijn hoofd.
Daarna ben ik naar Los Angeles gegaan,

Helen Verhoeven, Mother 9, 2013,
collectie Allen & Overy, foto Heather Rasmussen

zonder mijn man, en daar ging ik in een
atelier in Chinatown werken. Ik was alleen,
in mezelf gekeerd, had meer tijd en bestelde
veel kleinere doeken om op te werken. Mijn
leven was heel gefocust. Ik was daar oorspronkelijk naartoe gegaan voor een medische behandeling om zwanger te worden,
en was er langer gebleven nadat het allemaal niet was gelukt. Ik had toen mijn vaste
pianolessen, deed veel yoga en werkte lange
uren in mijn atelier. Het was een geconcentreerd en gedisciplineerd leven, en dat
maakt het werk rustig.
D.R.: De kleurstelling is ook veranderd.
H.V.: Normaal gesproken werk je als schilder
op basis van de primaire kleuren rood, blauw
en geel, en vervolgens meng je. Zelf laat ik
graag een van deze kleuren weg, maar toch
blijven ze met z’n drieën de ‘bouwblokken’
van mijn schilderijen. Hier was dat anders:
in Mother kregen de secundaire kleuren de
hoofdrol. Ik werkte veel met sap green, een
militair soort groen, alsof je een veeg gras
op je kleren of huid krijgt, en met oranje en
paars – Egyptian purple, dat zich als een olievlek verspreidde. Gaandeweg krijg je dan
door dat je palet verschuift, dat je verliefd
geworden bent op die ene kleur, dat je steeds
terug naar de winkel moet omdat je er meer
van nodig hebt. In de jaren dat ik zwanger
wilde worden, had ik om gezondheidsredenen voornamelijk met acryl gewerkt, maar
Mother kon ik weer met olieverf en terpentijn maken.
D.R.: Technische beslissingen, terug te voeren op zeer persoonlijke omstandigheden.
H.V.: Acryl en olie werken op een verschillende manier, en beide materialen zijn deel
van mijn praktijk geworden. Ik had een
aantal jaren daarvoor ook reeksen in zwartwit geschilderd, maar met Mother kwam
ik echt terug bij kleur. Ineens begreep ik de
value ervan veel beter, juist omdat ik kleur
een paar jaar weg had gelaten.
D.R.: Bedoel je dan de achtergrond, met veel
bonte tapijten en veelkleurige kleden, die,
aldus een kunstcriticus destijds, het clichématige van het concept moederschap versterkte?
H.V.: Die tapijten waren vrij donker. Het
heeft eerder te maken met hoe ik mijn kleuren mengde, hoe ik met licht en donker
omging. Die kleden waren trouwens geen
allusie op een bepaalde troop of zo. Ik weet
eerlijk gezegd niet meer waarom ik ze daar
afbeeldde!
D.R.: Probeerde je in dit werk de controle los
te laten? Juist omdat je, zoals je zei, in Los
Angeles zo’n gedisciplineerd, prettig routineus en solitair bestaan leidde?
H.V.: Nee, het was best doelgericht. Onder
tussen ben ik er wel achter dat ik twee
‘methodes’ hanteer. In het ene geval, zoals
bij Mother, werk ik bewust naar een eindpunt toe. Op het einde kun je dan bij wijze
van spreken de film terugspoelen en zie je
het schilderij langzaam en duidelijk ontstaan. In het andere geval lijkt alles op elk

moment mogelijk, en dan verbreedt de tijd
zich als het ware: elke kwaststreek kan een
nieuwe wending betekenen, wat een erg
vermoeiende manier van werken is. Daar
moet ik echt veel zelfvertrouwen voor hebben, want dan zit je haast als in een storm
te werken.
D.R.: Een wijsheid van het metier: je hebt
zelf dat inzicht in je manier van werken.
H.V.: Zo helder is het waarschijnlijk nooit
echt in de praktijk. Het heeft ook met de
kwaliteit van de voorstudies te maken. Als
ik denk dat die goed zijn, dan blijf ik er
vaak bij, terwijl je soms vanuit een slechte
voorstudie, of zelfs zonder voorstudie, uit
kunt komen bij iets wat je niet kende of verwachtte. Dat schema helpt in ieder geval om
al werkend niet in een swamp van zelftwijfel te belanden, waarbij je denkt: het is allemaal klote wat ik maak. Of dat je denkt
dat het slechtste wat je ooit hebt gemaakt
gelijkstaat aan wie je bent. Terwijl juist zelfvertrouwen zo belangrijk is om goed werk te
kunnen maken.
D.R.: In Mother is er één figuur, een meisje of jonge vrouw met zwaar opgemaakte
ogen en uitgelopen mascara, die twee keer
terugkomt. De ene keer is ze afgebeeld met
een oudere vrouw, mogelijk haar moeder,
de andere keer staat ze daar, in roze onderbroek, met een baby’tje in haar hand. Zou je
dat portret, of eigenlijk de hele reeks, in het
genre van het zelfportret kunnen vatten?
H.V.: Nee én ja. Niet zo lang geleden vroeg
Bart Rutten van het Centraal Museum of
een doek uit de reeks Cosmic Nudes in een
zelfportrettententoonstelling mocht worden getoond. Mijn eerste reactie was: nee,
dat is niet hoe ik mezelf zie of wil zien! Later
bedacht ik me dat ik mijn persoonlijkheid
en psychologie op die figuren heb losgelaten. Die figuur in Mother wijst er ook op
dat je nu eenmaal verschillende rollen aanneemt in verschillende situaties en tegenover andere mensen. Soms kom ik aspecten
van mijn eigen gezicht of dat van mijn zus
tegen, en dan ik denk: ha, daar is ze weer!
D.R.: Je schildert nooit bestaande beelden of
personen na?
H.V.: Als ik werk met anonieme fotoreferenties maak ik het liefst één figuur uit minstens
vijf figuren. Tenzij het een foto is die ik zelf
heb gemaakt, wil ik niet zomaar bestaande
beelden naschilderen. Ik ontleen liever niet
de kracht van een werk aan de compositie
of het kader van iemand anders – dat heeft
met respect te maken, en ook wel met angst
voor plagiaat. De losse en wat grove penseelstreek die ik hanteerde was ook bedoeld
om een filter aan te brengen en referenties
te verhullen, om weg te komen van de werkelijkheid. In de reeks Mother heb ik bewust
van tevoren de figuren samengesteld uit
meerdere personen, om mezelf de kans te
geven fijner te schilderen, zonder dat filter.
Dat heeft de beeldtaal veranderd.
D.R.: De doeken zijn inderdaad helderder,
figuratiever en fijner.

Helen Verhoeven, Mother 10, 2013,
privécollectie, foto Heather Rasmussen

H.V.: Die losse toets als filter voelde langzamerhand beperkend. En door dat kleinere formaat kon ik ook in een rustiger, bijna
meditatief tempo werken, terwijl die heel
grote schilderijen echt altijd als een battle
voelen, een lichamelijk gevecht.
D.R.: Je begon te schilderen in de tijd dat
Photoshop opkwam. In je jaren op de Rijks
academie ben je provisorische kijkdozen
gaan bouwen, om je figuren paradoxaal
genoeg ‘platter’, minder fotografisch te
schilderen. Heb je die kijkdozen ook voor
Mother gebruikt?
H.V.: Ik werkte voornamelijk met collages.
Ik moest eerst op gang komen in dat nieuwe atelier en heb veel referentiemateriaal
van gezichten verzameld, uitgeprint en uitgeknipt. Door dat ouderwetse knippen gaat
er soms iets fout, en dat is juist een belangrijk creatief moment. Ik knipte honderden ogen, monden en neuzen uit en begon
te schuiven. Eerst kregen de figuren vorm,
daarna pas kwam er een context bij. Soms
werk ik andersom, met een omgeving waarin figuren komen te liggen of staan, maar
hier dus niet. Er ontstonden ongeveer twintig vrouwen, sommigen kregen baby’s,
anderen niet.
D.R.: Zijn die baby’s gebaseerd op echte
baby’s of op poppen?
H.V.: Allebei. Het ging aanvankelijk om de
worst- en bestcasescenario’s van het moederschap. Alsof het een beslissing was die je
rationeel kunt afwegen. Ik wilde het graag,
maar was natuurlijk ook bang. Sommige
schilderijen werden echt onaangenaam, ze
zijn niet allemaal in de serie terechtgekomen.
D.R.: Heb je de werken die buiten de serie
vielen bewaard?
H.V.: Er staan er nog een paar in L.A. en
sommige zijn terechtgekomen in de parallelle serie The Waiting, die ik maakte voor
galerie Parisa Kind in Frankfurt.

Helen Verhoeven, The Waiting 4, 2013
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Helen Verhoeven, Cosmic Nude 2, 2017,
Centraal Museum, Utrecht, foto Peter Tijhuis

Tegelijk zocht ik naar beelden die me raakten of verontrustten, en waar ik de impliciete inhoud kon versterken of omdraaien.
D.R.: Waarom zijn alle figuren naakt?
H.V.: In de maquettes had ik de figuren aanvankelijk naakt gelaten – ik zou ze op het
laatst aankleden. Maar moesten ze dan
kleren aan uit de tijd waarin het verhaal
zich afspeelde, de periode waarin het werk
geschilderd was, of eerder eigentijdse kledij? Ik kwam daar niet uit en vermoedde ook
dat kleding het humanistische, universele
aspect zou wegnemen. In het geval van De
overspelige vrouw was die naaktheid thematisch belangrijk. In het oorspronkelijke werk
zie je de borst van een ‘zondige’ vrouw – slut
shaming avant la lettre. En die Herbergscène
is al evenmin onschuldig. Als je goed kijkt
is het een bordeel, en daar zit gewoon een
kindje bij. Ik heb het ongemakkelijke van die
combinatie in mijn versie benadrukt door
de seksualiteit expliciet te tonen.
D.R.: Heb je dat uit moralistische overwegingen gedaan?
H.V.: Ik merk dat ik meteen heel hard ‘nee’
wil zeggen, ik heb het moeilijk met dat
woord. Dat werk heeft iets van een nachtmerrie, denk ik, wat niet meteen een kwestie van goed of fout hoeft te zijn.
Ontsnappingsmogelijkheid

Helen Verhoeven, Cosmic Nude 3, 2017,
Centraal Museum, Utrecht, 2017, foto Peter Tijhuis

D.R.: Ook in The Waiting zie je vrouwen in
een huiselijke setting van bedden, banken
en kleden wachten: op de geboorte van een
kind, of als kind, met een pop of kind op
schoot. Op één schilderij, The Waiting 8, zie
je drie vrouwen of meisjes in kleurige onderbroeken en bij een van hen is het lichaam uit
elkaar gevallen. Je zou kunnen denken: na
de bevalling.
H.V.: Die meisjes zijn eerder puberaal, denk
ik. Zwanger worden is net zo’n fase van
lichamelijke verandering als de puberteit of
de overgang – het ongemak als je lichaam
verandert, ongeacht of je daar zelf aan toe
bent of het begrijpt, terwijl het heel zichtbaar wordt voor anderen. Daar speelt het
thema schaamte mee, zoals steeds in mijn
werk: hoe ongemakkelijk mensen zich in
hun lichamen voelen.
D.R.: The Waiting ging over het wachten op
verandering, meer bepaald tijdens de zwangerschap.
H.V.: Dat thema heb ik in de press release niet
benoemd. In dat jaar nam ik een hondje,
Tony, een adoptiehondje uit het asiel in L.A.,
om me te troosten dat het niet gelukt was.
D.R.: Maar het lukte uiteindelijk wel.
H.V.: Ik wil er niet te veel waarde aan hechten, en ik vind het zéér irritant als mensen
zeggen: ‘O, je moet je gewoon ontspannen.’
Feit is dat ik in die maand van de presentatie
van Mother zwanger werd.
X-rated
D.R.: In een korte tv-documentaire uit de
reeks Hollandse Meesters, gemaakt door
Astrid Bussink, stel je jezelf, zichtbaar zwanger, de vraag wat het moederschap met je
werk zal doen. Zou je nog de nodige risico’s
durven te nemen? Je leek daar ongerust over.
H.V.: Waar ik het eerst interessant vond om
de engste beelden te verzinnen, had ik dat
tijdens en na de zwangerschap veel minder, alsof ik, in een vorm van magisch denken, bang was dat wat ik verbeeldde waar
zou worden. Maar wat een grotere rol ging

spelen – en daar had ik nooit bij stilgestaan
– was dat ik moest beslissen wat mijn kinderen beter niet zouden zien, omdat ze te
jong waren. Op een gegeven moment heb ik
een deel van mijn atelier afgescheiden, daar
hing zeg maar het X-rated werk, dat agressief, seksueel of te moeilijk zou kunnen zijn.
D.R.: Probleem opgelost.
H.V.: Ja, maar dan ging ik weer denken: achter dat gordijn heerst de vrijheid en hier de
censuur. Soms kan een beeld gewoon ‘te
moeilijk’ zijn voor kinderen. Ik heb pas een
schilderij in Berlijn getoond, een soort van
wederopstanding of Laatste Oordeel, met
van stomazakjes voorziene mannen die uit
de grond klimmen. Dat is niet grof of gewelddadig, maar wel lastig uit te leggen, trouwens
niet alleen aan kinderen. Mijn man heeft
wel eens gezegd, bij een reeks over Judith en
Holofernes, met een afgehakt hoofd, dat ze
zulke beelden heus wel vaker zien, maar dat
die dan niet door hun moeder gemaakt zijn.
D.R.: In 2018 maakte je de reeks Oh God. Het
zijn variaties op schilderijen uit de collectie
van het Bonnefanten, onder meer Diana
ontdekt de zwangerschap van Callisto (1599)
van Hendrick Goltzius en de Herbergscène
met de verloren zoon (1540-1545) van een
onbekende meester. Dat zijn dreigende beelden, met veel naakt.
H.V.: Toen mijn oudste die werken in mijn
atelier zag, vond hij ze niet interessant,
maar twee jaar later in het museum had hij
plots allerlei vragen – ook vragen die nooit
goed te beantwoorden vallen. Bij mijn eerste
kind vond ik het heel moeilijk om iets te vertellen over de dood. Hoe doe je dat?
D.R.: Juist de oudere, ‘originele’ schilderijen lijken niet zo sinister, onder meer door
de lichte kleurstelling, doordat iedereen kleren aanheeft, en ook wel door de christelijke
heilsboodschap.
H.V.: Ik ben aan Oh God begonnen met de
wens meer diagonaal werk te maken, omdat
ik het gevoel had dat mijn werk voornamelijk horizontaal en verticaal was geweest. Ik
had behoefte aan meer dynamiek en daar
lette ik op bij het kiezen van de schilderijen.

D.R.: In 2019 maakte je de reeks Schamer
kat, met onder meer glas-in-lood en een
stop-motionfilm, maar ook het schilderij
Birthing Ape.
H.V.: Ik had dat jaar de ABN AMRO Kunst
prijs gewonnen en kreeg de mogelijkheid in
de Hermitage Amsterdam een tentoonstelling samen te stellen die toevallig samenviel
met hun jubileumtentoonstelling, waarvoor ze beschikten over de meest diverse
stukken uit Sint-Petersburg: van wapens en
muntstukken tot de schilderijen van oude
meesters en de Venus van Kostjonki. Die tentoonstelling was zo ontzettend breed dat ik
eenzelfde bandbreedte wilde uitproberen,
bijvoorbeeld door met materiaal en ideeën
te werken die tot dan toe geen deel uitmaakten van mijn praktijk. En om te zien of daar
toch een lijn in viel aan te brengen.
D.R.: Waarom de naam Schamerkat?
H.V.: Die Hermitage-expo had oorspronkelijk de naam Eternal Beauty. Dat legde de
nadruk op de menselijke, universele tendens om mooie voorwerpen te maken, en
later werd dat De schatkamer. Dat ging meer
om verzamelen, maar het had ook een koloniale connotatie. Ik besprak het met mijn
zus en hoorde mezelf ‘Schamerkat’ zeggen,
een verspreking. Juist dat neologisme, waar
je ‘schaamte’ en ‘schemer’ in hoort, sloot
goed aan bij mijn werk, en benadrukte het
verschil met een schatkamer.
D.R.: Op Birthing Ape zien we in een duistere operatiezaal een vijftal handen naar een
wijdbeens liggende, barende vrouw reiken
die een apengezicht heeft.
H.V.: In dat schilderij komen twee afzonderlijke herinneringsbeelden samen die ik altijd
al wilde schilderen. Ongeveer zestien jaar
geleden werd ik door een vriendin gevraagd
om als doula te helpen bij de geboorte van
haar zoon en om die geboorte meteen te
documenteren. Een deel van de avond stond
ik daar bij wijze van spreken tussen haar
benen te fotograferen. Er was één foto, vlak
na de geboorte, toen de placenta nog op tafel
lag, heel bloederig allemaal, van die vriendin en haar man. Ze hielden elkaar vast en
zoenden heel innig en intiem. Dat was een
van de beste foto’s die ik ooit heb gemaakt.
Alles zat erin: het geweld van de geboorte,
de liefde voor elkaar, de gelijktijdigheid van
alles. In het vliegtuig naar huis – ik woonde
toen in New York – heb ik op mijn toestel zo
vaak naar dat beeld gekeken, ook om er een
schets van te maken, dat de geheugenkaart
op de een of andere manier kapot is gegaan.
Ik heb nog geprobeerd die fotoreeks terug te
halen, maar tevergeefs. Een ontzettend verlies, en eerst dacht ik nog het beeld uit mijn
hoofd na te kunnen schilderen, maar dat
werkte gewoon niet.
D.R.: Wat was het tweede beeld?
H.V.: Een foto van orang-oetangs die werden
gebruikt als seksslaven. Ze werden volledig
geschoren, zodat ze er gingen uitzien als
vrouwen, en vastgebonden aan een bed. Ik
raakte daar ontzettend door gedeprimeerd,
het was zo walgelijk en tegelijk moest je er
wel naar kijken. Ook dat heb ik destijds proberen te schilderen, maar het resultaat werd
te anekdotisch. De oorspronkelijke foto’s

waren machtiger en veelzeggender dan het
beeld als schilderij ooit zou kunnen zijn.
D.R.: Wat is voor jou het verschil tussen
fotograferen en schilderen?
H.V.: Ik weet natuurlijk dat het ‘fout’ is te
spreken van een verschil tussen ‘echt’ en
‘niet echt’, want schilderijen kunnen heel
waar zijn en foto’s zijn altijd geconstrueerd.
Maar er zijn momenten, en het toeval speelt
dan een grote rol, die je alleen in documentairefotografie vastlegt. Dat kun je in een
schilderij proberen na te doen, maar dan
wordt het bedacht en theatraal.
D.R.: Toch heb je, als jonge kunstenaar, voor
schilderen gekozen. Wist je zeker dat je iets
had toe te voegen aan de traditie?
H.V.: Ik geloof niet dat ik ben gaan schilderen om iets toe te voegen aan welke traditie
dan ook, nog steeds niet eigenlijk. Het gaat
me om de ervaring zelf – dat ik die zelf doorleef. Misschien kan ik het uitleggen met een
anekdote. Vroeger wilde ik veel reizen, naar
India, naar Azië, en mijn vader zei dan:
‘Kijk gewoon naar Lawrence of Arabia, dan
zie je vreemde culturen en zit je comfortabel
thuis.’ Maar ik wilde de warme wind in mijn
gezicht voelen, ik wilde mezelf kwijtraken
op vreemde continenten.
D.R.: Je wilt dus meer dan alleen een machtig beeld afleveren.
H.V.: Zelfs als een schilderij er binnen een
kwartier goed uitziet, wat soms gebeurt,
vind ik het moeilijk om het ‘af ’ te noemen,
omdat ik het nog niet echt doorleefd heb.
Het gaat me om de strijd, de problemen en
mogelijke oplossingen die je tegenkomt –
om er zelf iets van te leren, en ook wel om
iets uit te drijven, als een exorcisme. Ik
neem me niet voor om de geschiedenis van
de schilderkunst naar mijn hand te zetten.
Als er zich iets bijzonders voordoet in mijn
werk, is dat omdat ik het laat gebeuren: een
vorm van toeval, van mazzel.
D.R.: Als ik kijk naar Birthing Ape valt de
compositie van het licht op. Je hebt in een
interview met Maria Barnas gezegd dat je
werk niet abstract is, maar je verhouding
tot licht, kleur en duisternis op een fundamenteel niveau wel. Wat voegt het licht in
dit werk toe?
H.V.: Allereerst gaat dat contrast tussen
licht en donker terug op mijn eigen ervaring met bevallingen, of meer algemeen:
met ingrepen aan intieme lichaamsdelen.
Het enge ervan is dat je in een vrij donkere kamer ligt, waarin alles buiten je controle
gebeurt, en je volledig bent blootgesteld aan
een felle lamp en de blikken van wildvreemden.
D.R.: Op de achtergrond is er nog een lichtend vlak – een raam?
H.V.: Fel licht gebruik ik vaak als rustpunt
en als ontsnappingsmogelijkheid. De voorgrond is agressief, confronterend, en daarachter is er dan dat ene lichtpunt. Ik denk
dat het op heel akelige momenten zo werkt
in mijn hoofd: dat er een licht aangaat waardoor het mogelijk wordt van mezelf weg te
komen, als een copingmechanisme. Mijn
vader zei vroeger dat het bij enge films helpt
om je te concentreren op de editing – op de
techniek die het horroreffect teweegbrengt.
Het is een methode die ik toepas als ik het in
een bioscoopzaal te spannend of te droevig
vind. Of ik ga naar het groene lampje van de
nooduitgang staren.
D.R.: Het oplichtende vlak is als een nooduitgang.
H.V.: Een van de meest fysieke ervaringen
bij het schilderen is de confrontatie met een
felwit vlak in het doek, dat openblijft terwijl
je de rest dicht schildert. Het ontstaat door
niets te doen. Dat wit brandt in je oog en
wast alle andere beelden weg, als in een religieuze ervaring, iets wat je overdondert en
waar je je aan overgeeft.
D.R.: Als je naar de voorgrond kijkt, lijken de blauwe handen en polsen tussen de
benen van de vrouw bijna aan het schilderen te zijn. Dat blauw zit ook aan de binnenzijde van haar dij.
H.V.: Dat is wat ik bedoelde toen ik zei dat in
een schilderij iets meerdere dingen tegelijk
kan zijn, bijvoorbeeld én een hand én een
abstracte klodder verf. Het rauwe van dat
primitieve handwerk staat me aan, die oerconcentratie, niet eens zo verschillend van
de vroegste kunst, toen mensen duizenden
jaren geleden figuren op grotwanden aanbrachten. En ondanks de ontwikkeling van
ons materiaal, werken schilders nog altijd
met wat haar, olie en pigmenten.
D.R.: Een schilderij over schilderen dus.
H.V.: En tegelijk wordt daar heel duidelijk
iets uit een vagina getrokken, het druipt,
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Vaders en moeders

Helen Verhoeven, The Waiting 8, 2013

Helen Verhoeven, Diana ontdekt de zwangerschap van Callisto, 2017,
foto def image, Berlijn

Helen Verhoeven, Herbergscène, 2017,
Bonnefantenmuseum, Maastricht, foto def image, Berlijn

en de vrouw heeft een vertrokken, aapachtig gezicht. Is dit een tedere of een agressieve ingreep? Helpen ze haar of doen ze haar
pijn?
D.R.: Is het relevant dat de staande figuren
zonder uitzondering vrouw lijken te zijn?
H.V.: Het zijn vrouwen, dat denk ik ook, en
dat is zowel werkelijkheidsgetrouw als relevant. Ondertussen worden er meer vrouwen dan mannen tot arts opgeleid, en je
zou kunnen redeneren dat bevallen weer

als een oeroud, vrouwelijk gebeuren wordt
afgebeeld. Een schilderij waarop mannen
een vrouw agressief ‘behandelen’ levert
ook een ander beeld op dan als dat louter
vrouwen zijn. Daar heb ik in de reeks Oh
God bewust op gevarieerd. In De overspelige
vrouw zijn het mannen die een vrouw willen
vernietigen, terwijl het in Diana ontdekt de
zwangerschap van Callisto juist vrouwen zijn
die haar beschuldigen.

D.R.: Heb je zelf vaders en moeders in de
kunsten? Thematisch zou Mother te verbinden zijn met Marlene Dumas, met name
haar portret van een zwangere vrouw
(Pregnant Image, 1988-1990) of de zeer
grote schilderijen van welhaast monsterlijke zuigelingen (The First People, 1990).
H.V.: Ik zag haar werk voor het eerst in
2002 in het New Museum in New York. Ik
zat op de kunstacademie en plaatste haar
werk in de traditie van Lucian Freud en
Francis Bacon, waar het lichaam als fragiel,
aantrekkelijk én walgelijk verschijnt. Er zijn
raakvlakken tussen het werk van Dumas en
dat van mijzelf, qua onderwerp en psychologische lading, maar het is eerder zo dat
mensen je als figuratief kunstenaar al snel
met haar vergelijken, omdat ze nu eenmaal
de belangrijkste schilder is in Nederland.
D.R.: Je zei dat het moederschap een no go
was in de jaren negentig, maar tegelijk
maakte Dumas die reuzenbaby’s.
H.V.: Haar babyschilderijen interpreteer ik
niet meteen in het kader van het moederschap. Doordat ze zo groot en beeldvullend
zijn, doen ze me eerder denken aan haar
portretten. Je zou op dezelfde manier pasgeboren hamsters kunnen portretteren. Het
lijkt te gaan om de vraag: wat is een mens?
En er zijn natuurlijk andere kunstenaars en
schilders geweest die rond de eeuwwisseling
met het moederthema bezig waren, Chantal
Joffe bijvoorbeeld. Ik wilde niet zeggen dat ik
radicaal nieuw gebied heb aangeboord, eerder dat het onderwerp destijds als een taboe
aanvoelde, ook voor mezelf.
D.R.: Zijn er kunstenaars die je beïnvloed
hebben? Vooral bij schilders lijkt die rol vaak
weggelegd voor een leraar aan de kunstacademie.
H.V.: Ik heb altijd vermeden me aan één
leraar te hechten, al was het maar om geen
epigoon te worden. Het leek me interessanter om mijn positie tussen acht verschillende schilders te bepalen. Dat was de opdracht
die ik in San Francisco meekreeg: luister
niet naar ons, doe je eigen ding! Toen heb ik
trouwens het schilderen een tijd in de ijskast
gezet, omdat het niet lukte, omdat ik vond
dat ik het niet goed genoeg kon.
D.R.: Daarna bezocht je de New York Academy
of Art.
H.V.: Eric Fischl was mijn vaste begeleider.
Een enorm betrokken man en erg genereus.
Hij werkte veel met lichteffecten, en zijn
onderwerpen, heel Amerikaans, zitten een
beetje in de taboesfeer. We schreven elkaar
lange mails over het schilderen, hij heeft
werk van me gekocht en me bij tentoonstellingen betrokken. En verder heb ik veel
geleerd van Vincent Desiderio, een technisch
zeer begaafde schilder. Hij heeft zijn zoon, die
zijn hele leven al kampt met zware medische
klachten, vanaf diens geboorte vaak geportretteerd. Daar spraken we over: hoe pak je
zo’n moeilijk, intiem onderwerp aan, hoe ver
kun je gaan? Zijn zoon wilde op een gegeven
moment niet meer geschilderd worden.
D.R.: En je ouders? Lag het voor de hand dat
je kunstenaar zou worden, als dochter van
regisseur Paul Verhoeven?
H.V.: Ik heb lang gedacht aan een studie
medicijnen of psychologie, wat mijn moeder, Martine Tours, heeft gestudeerd, voordat ze als violist ging werken. Je zou kunnen zeggen dat het ooit begonnen is in het
jaar dat mijn vader als hobby wilde gaan
schilderen. Hij had penselen, verf en een
ezel gekocht, maar het kwam er niet van.
Toen ben ik het maar gaan doen, hoewel ik
bang was dat ik hem iets ontnam. Dat schilderen voelde meteen als een geestelijk zeer
gezonde ontdekking. Ik maakte een moeilijke puberteit door. Ik was op mijn twaalfde
naar Los Angeles verhuisd en was voortdurend bezig me aan te passen, aan die vreemde cultuur, aan klasgenoten. Al schilderend kon ik mezelf zijn. Ik trok me terug in
mijn kamer en schilderde bekende schilderijen uit boeken na. Dat gaf me een gevoel
van autonomie. Ik was altijd al erg geraakt
als ik in een museum kwam. Nu leerde ik
zien welke beslissingen een kunstenaar kan
maken en kwam ik dicht in de buurt van
hoe diegene dacht.
D.R.: Je ouders hadden er geen bezwaar
tegen dat je naar de kunstacademie ging,
vaak de opmaat voor een precair bestaan.
H.V.: Ik was helemaal niet geïnteresseerd in
wat andere mensen, ook mijn ouders, daarvan vonden. Ik heb het ze niet gevraagd.
Indertijd was ik aan de prestigieuze Brown
University aangenomen, maar dat mocht ik

niet combineren met een kunstschool. Dat
was lastig om op te geven. Als ik nu een professoraat aan een kunstacademie overweeg,
zou mijn vader eerder adviseren dat níét te
doen, om genoeg tijd voor mijn werk over
te houden. Hij is nooit gesteund door zijn
vader, dus dat wil hij zelf anders doen.
D.R.: Je werk is in verband gebracht met de
films van je vader, wat vaak niet meer dan
het cliché ‘filmisch’ oplevert. Zou je kunnen
zeggen dat jullie een fascinatie voor geweld
en agressie delen?
H.V.: In interviews wordt mijn vader vaak
gevraagd naar het gewelddadige van zijn
films, en wat dan steeds terugkomt is dat hij
de Tweede Wereldoorlog in Nederland als
kind bewust heeft meegemaakt. Mijn zus,
Claudia Verhoeven, is als historicus gespecialiseerd in politiek revolutionair geweld.
In mijn werk speelt psychologische agressie
een grote rol. We zijn zeker door de geweldsfascinatie van mijn vader gevormd, in
secundaire zin: door al heel jong werk van
hem te zien.
D.R.: Doel je op RoboCop? Ik zag die film uit
1987 als brugklasser en was onthutst door
het inktzwarte toekomstscenario. De politie is volledig geprivatiseerd en uit de resten
van een kapotgeschoten agent wordt een
bionische crime fighter samengesteld.
H.V.: Als brugklasser kun je al veel dingen
duiden. Ik was een stuk jonger toen ik films
als Spetters, Soldaat van Oranje en Turks Fruit
bekeek en ik begreep het geweld vaak niet,
waarschijnlijk ook omdat het geregeld een
politieke lading had. In Soldaat van Oranje
wordt een man gemarteld door water met
een slang in zijn anus te spuiten, in Spetters
verkracht een groep mannen een andere
man. Zelfs Floris, een jeugdserie nota bene,
bevat beelden die ik niet aan mijn kinderen
zou tonen.
Macht
D.R.: Een aparte tak in je oeuvre zijn de
grote groepsportretten die je maakte voor de
Nederlandse Hoge Raad in 2015 en voor de
koninklijke familie (The Family, 2020). Hoe
was het om aan schilderijen te werken waarvoor ‘het vaderland’ een beroep op je deed?
H.V.: The Family maakte ik voor de expositie
Grensverkenners in het koninklijk paleis, bij
het 150-jarige bestaan van de Koninklijke
Prijs voor Vrije Schilderkunst. Het was geen
opdracht van de koninklijke familie, ik heb
eerder aan hen toestemming moeten vragen. Ik vond het een mooie kans om werk
voor de troonzaal te maken, en een poging
te wagen om me tot die oude, in zekere zin
al beëindigde traditie van groepsportretten
te verhouden.
D.R.: Toch weer een reeks.
H.V.: Samen met het werk voor de Hoge
Raad, een recent werk over de kerk en een
ziekenhuisproject dat ik nu van de grond
probeer te krijgen, vormt het een serie over
instituten. Zulk werk vraagt een totaal andere aanpak door al het onderzoek vooraf.
D.R.: Je levert geen expliciete kritiek op de
monarchie en haar koloniale erfenis, maar
je kunt stellen dat je, juist door te blijven kijken, ‘de naakte macht’ laat zien.
H.V.: De koninklijke familie toont natuurlijk
haar macht en rijkdom door in de troonzaal
te staan. In die zin is het de ultieme sociale
bubbel. Ik heb nooit de behoefte om expliciet te zeggen: dit is goed of fout. Zij zijn
door hun geboorte in die situatie terechtgekomen en fungeren nu als publieke, haast
al niet meer menselijke, mythische figuren.
Iedereen heeft een mening over ze – en toch
zijn ze gewoon een familie. Zo wilde ik ze
tonen, en laten zien welke tak van de familie
de meeste macht heeft en welke minder, wie
in de spotlights staat en wie niet.
D.R.: Was het een plezier om WillemAlexander, Maxima en hun dochter Amalia
na te schilderen, precies omdat zij, als clichés,
zo vaak in beeld komen?
H.V.: Ik schilder helemaal niet graag portretten: ik raak gestrest doordat ze op iemand
moeten ‘lijken’ en mensen zich erin gaan
herkennen. Dat ontneemt me mijn vrijheid.
Op zich is het raar dat ik zo’n groot doek met
meer dan honderd portretjes wilde maken.
Ze hoefden niet allemaal levensecht over te
komen, soms is het dan belangrijk om minder informatie te geven, of te laten zien hoe
ze zich voelen, of hoe twee zussen zich verhouden tot elkaar. Het plezier zit in de grote
compositie, hoe je alles in balans krijgt. Het
is een aanleiding om jezelf op een andere manier te laten werken en verschillen-
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Helen Verhoeven, The Family, 2021,
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Helen Verhoeven, Birthing Ape, 2019, foto dotgain.info

de beeldtalen te combineren, bijvoorbeeld
zowel nauwkeurig als grof te penselen.
D.R.: Heb je dat werk in je eigen atelier
geschilderd?
H.V.: Ja. Met veel hulp van geschiedenisboeken en Google en Wikipedia voor de
gezichten. En met dank aan familievriend
en historicus Frits Boersma, die ik wel vaker
raadpleeg wanneer ik verheldering nodig
heb over Nederlandse geschiedenis.
D.R.: Ik moet denken aan Adolph Menzel,
die in het Berlijnse Stadtschloß aan een
groepsportret van de legendarische Frederik
de Grote ging werken, in de verwachting dat
de pas gekroonde Wilhelm I dat grote doek
zou kopen. Toen dat niet gebeurde werd hij
zo pissig dat hij het doek heeft verminkt.
H.V.: The Family komt in Paleis Het Loo te
hangen, waar binnenkort een nieuwe vleugel onder de grond geopend wordt. Het is een

autonoom museum, dus ze zijn geloof ik wel
blij met een stuk in de collectie dat de koninklijke familie niet ‘representatief ’ afbeeldt.
D.R.: Je kunt ook zeggen dat je je met dit werk,
en met je schilderij van de Hoge Raad, in de
traditie van de hofkunst plaatst. Spannend,
want zulke kunst wordt vaak gelijkgesteld
aan het buigen voor staatsmacht.
H.V.: De Hoge Raad liet me veel vrijheid bij
die opdracht. Dat het decor door een rechtbank gevormd wordt, was mijn beslissing,
en ook dat bovenaan de geschiedenis door
historische schilderijen aanwezig wordt
gesteld. In het midden zijn de rechters afgebeeld, en onderaan zie je tientallen figuren
die de wereld en de maatschappij vertegenwoordigen. Uiteindelijk werd elk onderdeel gewogen en een paar dingen moesten
veranderd worden. Zo wilden ze de rechters niet herkenbaar in beeld. En ze had-

den maar één uitgesproken wens, namelijk dat er een beeld van Vrouwe Justitia bij
geplaatst zou worden.
D.R.: Dat was alles?
H.V.: Nou, toen ik alle rechters opnieuw
had geschetst, kwam de vraag: waarom zijn
ze allemaal wit? Ze vonden het te weinig
divers. Ik zei: ‘Maar jullie zijn toch allemaal
wit! Dat zul je toch zelf moeten veranderen.’ Ik had geen zin in idealiserende propaganda, al heb ik er een moslima aan toegevoegd die aan de rand staat, ze moet nog
een plek aan die lange tafel krijgen. Ze wilden graag meer vrouwen in beeld, en toen
heb ik een procureur-generaal als vrouw
afgebeeld, als suggestie, zeg maar, want die
positie was toen nog nooit door een vrouw
vervuld. Inmiddels hebben ze, sinds 2020,
hun eerste vrouwelijke president. Verder
had ik in een vroege versie een portret van
Willem-Alexander opgenomen in het schilderij – zo’n portret hangt immers in elke
rechtszaal – en zijn hoofd had ik perspectivisch afgesneden door een kroonluchter.
Eerst vond men dat geestig, om de onafhankelijkheid van de Hoge Raad te benadrukken, later moest het onderlijf van WillemAlexander er toch uit. Juist omdat ik altijd
autonoom werk, vond ik al die eisen interessant. Door de beperkingen ga je andere, creatieve oplossingen zoeken. Ik ging me verdiepen in Willem I, II en II.
D.R.: Is dat onthoofden van een koning een
politiek statement?
H.V.: Als je ‘statement’ zegt, moet ik denken
aan Luc Tuymans, en hoe hij werk maakt over
de Belgische koloniale geschiedenis en sowieso bij elk doek een zeer beladen onderwerp
lijkt te kiezen. Het geeft mij het idee dat elk
schilderij dan ook een boodschap heeft. Zelf
werk ik niet met zulke heldere uitgangspunten, gewoon omdat ik weinig echt zeker weet.
D.R.: Het discours dat Tuymans ontplooit, is
inderdaad indrukwekkend, op het intimiderende af.
H.V.: Ik heb er veel bewondering voor, en ik
denk dat het noodzakelijk is voor een schilder om je werk, dat heel technisch is en in
een lange, complexe traditie staat, te verbinden met thema’s die binnen de kunstwereld
een ruimer publiek aanspreken, dus niet
alleen de schilders. Maar ik weet nog dat ik
Tuymans een keer hoorde praten, alweer
vijftien jaar geleden, en verbaasd was doordat ik altijd had gedacht dat de kracht van
zijn werk in de beelden school, door hem
geschapen. In dat gesprek leek die kracht
echter door de inhoud te worden bepaald,
door de gekozen, beladen onderwerpen, van

koloniaal Congo tot concentratiekampen.
Ik vroeg me toen af: Is dat nodig om jezelf te
legitimeren? Kun je een beeld voor zichzelf
laten spreken?
D.R.: Dat was misschien wat ik eerder
bedoelde toen ik het had over ‘vervuilen met
inhoud’.
H.V.: Het is een oprechte vraag: zou je werk
kunnen maken zonder expliciete inhoud,
en zou het werk veranderen door die zware
lading te verzwijgen?
D.R.: En de achterliggende vraag: hoe verhoudt de taal waarin we spreken zich tot het
werk van hedendaagse figuratieve schilders?
H.V.: Sinds kort ben ik nieuwe softwareprogramma’s aan het uitproberen die nog in
de testfase zitten, onder andere DALL-E – zo
spreek je ‘Dalí’ op zijn Amerikaans uit. Met
een grote database en kunstmatige intelligentie is het mogelijk fotografische, complexe composities samen te stellen op grond
van wat je aan tekstopdrachten invoert.
Interessant is dat het programma ongeveer
werkt zoals ik: het stelt bijvoorbeeld menselijke gezichten samen uit onderdelen van
bestaande gezichten.
D.R.: Wat leer je daar als schilder van?
H.V.: Als je verplicht wordt zo expliciet via
taal te werken, word je je zeer bewust van
je eigen werk. Of beter gezegd: het onderwerp komt op de voorgrond te staan. Toen
ik ‘ik wil Maria een kind zien baren, en
het publiek bestaat uit vrouwen’ invoerde,
kwam het resultaat angstaanjagend dicht
bij mijn eigen werk.
D.R.: Levert dat goede schilderijen op?
H.V.: Ik denk het wel. In ieder geval is het
goed referentiemateriaal dat me enorm
inspireert. Het gekke is dat juist de fouten
en onhandigheden van deze ‘methode’ aansluiten bij mijn beeldtaal. Een bizarre ervaring, alsof de industrialisatie van de kunsten aanstaande is, inclusief, op het eerste
gezicht, al mijn vaardigheden.

Alle afbeeldingen courtesy van de kunstenaar en Stigter Van Doesburg.
Werk uit de reeks Mother van Helen
Verhoeven is te zien in de tentoonstelling De
Nieuwe Vrouw, tot 8 januari 2023, Singer
Museum, Oude Drift 1, Laren.
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Niet moreel verantwoord
Het mythische universum van Nero & C°
BART VERSCHAFFEL
De reeks Nero & C° is, binnen de klassieke Belgische strip, bijzonder en afwijkend.
Ze verschilt grondig van de andere reeksen
die in naoorlogs Vlaanderen populair werden en de Belgische strip een internationale
reputatie hebben bezorgd. Een belangrijke
aanduiding daarvoor is dat Nero nagenoeg
onvertaalbaar en internationaal onverkoopbaar blijkt. Er zijn enkele albums in het
Frans en in het Duits gepubliceerd, maar dat
heeft nooit gewerkt. In Vlaanderen daarentegen was Nero zeer succesvol, en zeker niet
enkel geliefd bij kinderen: de stripreeks liep
van 1951 tot 2002 vrijwel onafgebroken in
Vlaamse kranten.1 Wat is de basis van dat
succes, waarin ligt de kwaliteit en de eigenheid van de avonturen van Nero & C°? Zeker
niet in de uitzonderlijke tekenkunst van
Marc Sleen (1922-2016) of in de artistieke
kwaliteiten van de albums.
De populariteit van Nero heeft vooreerst
te maken met de vele verwijzingen naar
vertrouwde locaties, de actualiteit en de
Belgische en internationale politiek. Marc
Sleen is immers begonnen als karikaturist
bij de krant De Nieuwe Gids in 1947, en Nero
was voor alles een dagbladverschijnsel. De
strip is geboren als onderdeel van een krant,
en kranten worden gekocht en voornamelijk gelezen door volwassenen. Het verhaal,
gepubliceerd in dagelijkse afleveringen van
zes prentjes of twee ‘strips’, kwam achterin, na allerlei soorten berichtgeving. Het
was amusant om gezichten te herkennen en
actuele kwesties te zien opduiken die elders
in de krant ernstig besproken en becommentarieerd werden. Nero & C° beleven
bovendien avonturen in de wereld waarin
de lezer zelf ook de trein neemt. Zo woont
de duivel in het Geeraard de Duivelsteen in
Gent, volgt Nero les aan het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte in Leuven en beklimt hij
de Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde op de
Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958.
Vele plekken en monumenten zijn herkenbaar: van de markt van Sint-Niklaas, de
torens van Gent, Antwerpen en Brussel, tot
het afgedankte stationnetje van Hoeilaart
waar hij uiteindelijk gaat wonen.
Herhaaldelijk duiken Belgische politici of
bevriende kunstenaars van Sleen op, maar
ook dubieuze politieke figuren als Idi Amin,
Mobutu, Nixon, Khomeini, en zelfs Adolf
Hitler, die zich in Het knalgele koffertje op
een tropisch eiland blijkt te verschuilen en
in De terugkeer van Geeraard de Duivel in de
hel in olie gebraden wordt. De titels van de
albums verwijzen regelmatig openlijk naar
actuele en breed maatschappelijke of politieke kwesties: De brief aan Nasser, De planeet
Egmont, De dolle Dina’s, Zwarte november of
Nero tegen de F.F.F. Marc Sleen neemt de
gelegenheid te baat om terloops zijn kleine
meningen te ventileren, over te veel belastingen bijvoorbeeld, of om te mopperen dat
de Brusselaars geen behoorlijk Nederlands
spreken, dat de straten in Brussel er vuil bij

liggen, hangjongeren te veel lawaai maken,
en er in Vlaanderen te veel Engels gesproken
wordt. Het vatten van dergelijke opzettelijke gelijkenissen met bestaande personen en
toestanden, personages, locaties of dialecten, het vatten van de vele running gags en
kleine woord- en naamgrapjes, en de milde
spot houden de aandacht vast. Het spel met
verwijzingen en allusies kruidt het verhaal,
maar deze grapjes dateren vanzelfsprekend
snel, en ze worden voor de vreemde of de late
lezer onbegrijpelijk. De vervlechting met
de (Belgische) actualiteit en de lokale context vergemakkelijkt de export van de serie
zeker niet. Die referenties liggen evenwel
los, als versiersels, boven op het verhaal. De
personages en kwesties die op deze manier
in de achtergrond of incidenteel optreden
en weer verdwijnen, worden nooit belangrijk. De herkenbare figuren zijn extra’s, ze
komen even in beeld, maar nemen zelden
een verhaalfunctie op, en ze worden nooit
lid van de compagnie van Nero.
Epiek en slapstick
Veel belangrijker voor het jarenlange (lokale) succes en de impact van de stripreeks is
de idiosyncratische verhaalvorm. Dat de
strip in de beginjaren eerst in korte afleveringen verscheen, en dikwijls ook in dat
tempo getekend werd en pas nadien als
album verscheen, heeft in belangrijke mate
de verhaalstructuur mede bepaald. De krantenlezer las de strip snel, misschien niet elke
dag, en in korte afleveringen. Sleen kon
onmogelijk complexe intriges opzetten of
een lange spanningsboog opbouwen. Het
verhaal moest gemakkelijk en oppervlakkig
te volgen zijn, gemaakt van korte stukjes,

met vele wendingen, want elke dag moest
er wel iets gebeuren om de aandacht vast te
houden. De lezer diende, ook na het missen
van een aflevering, het verhaal gemakkelijk
te kunnen invullen en volgen. Het format
hield bovendien in dat de lengte van het verhaal vastlag.
De structuur en de intriges van de verhalen variëren, zeker na de eerste albums,
steeds op hetzelfde stramien. De basis is de
klassieke epische vertelling. Die begint altijd
thuis. De held wordt in beweging gebracht
door een onvoorzien voorval, een bezoeker,
opdracht of probleem, waarbij een magisch
object of een bijzondere kracht wordt geïntroduceerd. De held vertrekt op avontuur
en vecht met allerlei tegenstanders, vijanden of gevaren (de draak in de narratologie van Propp). Hij wordt bijgestaan door
medestanders en magische middelen, tot
de opdracht succesvol is afgewerkt, de hulp
geboden, het probleem opgelost, en de held
huiswaarts keert en daar feestelijk wordt
ontvangen.2 Een Nero-verhaal begint steevast met Nero die thuis welgemoed en rustig zalig niets doet, met het verlangen en
het vooruitzicht dat zo te houden. Dan
wordt hij door zijn bezige echtgenote evenwel herinnerd aan zijn plichten als huisman en kostwinner en dringend verzocht
werk te zoeken. Hij ontvlucht zijn insisterende eega of een andersoortige drukte in
huis (het lawaai of de streken van Clo-Clo
bijvoorbeeld, of tandpijn …), of hij krijgt
te maken met een boodschap of opdracht
(een erfenis, een geheim, een verdwijning,
een noodkreet …), botst op een bijzonder
object (een antieke kast, een behekst schilderij, een vliegend tapijt, een nieuwe kweek
of uitvinding van zoon Adhemar, zoals
een helm met Hermesvleugeltjes of een of

ander tovermiddel …), of hij krijgt te maken
met een zonderlinge bezoeker in zijn huis of
tuin (Juffrouw Fortuna, Stanislas Oroskop,
Nestor die de beschaving haat, Timotheus
IV, fantasiewezens als Kweetnie of de totentrekker Tarsa, een sprekende kabouter,
judoka Nagewatsa die Nero komt bestuderen, een belastingcontroleur, een bewonderaar, de Grote Geheimzinnigaard, de god
Singbonga …). Uit Nero’s compagnie worden vervolgens de gezellen of helpers gekozen die mee op avontuur gaan, er wordt
beslist wie thuisblijft of pas later te hulp zal
snellen, de bestemming wordt gekozen, en
het wordt duidelijk wie de rol van de vijand
of tegenstander krijgt.
Het epische begin dient om Nero in beweging te krijgen, de cast te introduceren en
de decors te kiezen. Het begin van de verhalen, waarin de nieuwe figuur of het nieuwe motief wordt voorgesteld, is narratief
het sterkste en dikwijls ook het beste deel
van de strip. De verhaalhandeling die volgt
is echter doorgaans flinterdun, zoals een
strijd waarin de kansen gedurig keren, of
een tocht waarop onwaarschijnlijke tegenspoed en redding elkaar snel opvolgen, met
situaties in zeer wisselende locaties. Alles
gebeurt onwaarschijnlijk en verrassend
én tegelijk geheel voorspelbaar: het worstcasescenario wordt altijd bewaarheid. Nero
maakt het zichzelf moeilijk door zijn roekeloosheid, nieuwsgierigheid, verwaandheid,
hebzucht en verlangen naar een gemakkelijk en rijk leven, maar hij redt zich steeds
door een mengeling van moed, slimmigheid, helpers en magische krachten (zoals
het Wereldgeweten, dat de facto een geest
is die alle wensen vervult, de toverhoed
van de duivel, rietstengels of peperbollen,
zweef- of krachtpillen, een wonderwolkje,
een vliegende handschoen of een vliegend
tapijt, een zwevende draagstoel of andere
verbazingwekkende uitvindingen), vooral
veel chance, en soms door kolder (de tekenaar wordt bijvoorbeeld te hulp geroepen).
Aan het eind domineert steevast een plotse
woedeaanval en vuistkracht: ‘Als Nero boos
wordt, wordt Nero boos.’
Het middendeel van het verhaal is slapstick: een stereotiepe opeenvolging van
ongelukkig toeval, vergissingen en stommiteiten, van gevaarlijke ontmoetingen en
achtervolgingen. Figuren vallen van trappen, botsen, verdwalen, lopen tegen deuren en bomen aan, krijgen van alles op en
naar hun hoofd, zitten elkaar achterna,
worden opgesloten en bijna terechtgesteld,
ontsnappen en vluchten, springen van
de daken en vallen, en meppen op elkaar.
Orkanen, scheepsrampen, botsingen en
bomexplosies, neerstortende vliegtuigen
en raketten, en dat allemaal zonder ernstig
letsel en met hoe dan ook een goede afloop.
Een overvloed aan ongeluk en geweld, maar
er is geen pijn en niemand sterft.3 De meest
extreme variant van dit scenario is wellicht De Lowie-Treize kast, waarin Nero door
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Tuizentfloot gehavend het huis uit wordt
gejaagd en zich voor Madam Pheip in een
antieke kast verbergt, die als spookkast
geveild wordt en vervolgens steeds opnieuw
verkocht of gestolen wordt of verloren
raakt. Uiteindelijk belandt ze, na een incidentrijke zwerftocht over alle werelddelen
en wereldzeeën, en steeds achterna gereisd
door de Nero-compagnie, weer in België en
wordt Nero wakker. Slapstick ensceneert
basale reacties en interacties en toont dat
niet het gelijk, maar kracht, listigheid en
(ongelukkig) toeval de wereld regeren.
Eigen aan slapstick is dat het genre zichzelf
doorlopend persifleert en dat de intrige, de
setting en de personages altijd karikaturaal
en dus ongeloofwaardig zijn. De strip Nero &
C° wordt gekenmerkt door deze consequente onwaarschijnlijkheid en overdrijving, en
tegelijk door typische herhalingen en herkenbaarheid. (Het is bekend dat de jonge
Marc Sleen, die in Brussel bij de krant werkte
in de jaren dat hij met Nero & C° begon, veel
en graag naar de bioscoop ging en allicht
veel Amerikaanse comedy heeft gezien.) Er
komt bij slapstick geen psychologie te pas,
er is geen intrige die zich ontwikkelt en het
geheel samenhang geeft; de actie bestaat uit
een voortdurende opeenvolging van incidenten. Dat gaat zo door tot de pagina’s
bijna op zijn en het verhaal abrupt opnieuw
de epische logica volgt: Nero’s opdracht is
vervuld, het probleem opgelost of de beloning binnengehaald, het thuisfront snelt
net op tijd te hulp (zoon Adhemar met zijn
raket of kapitein Oliepul met zijn sleepboot
komt Nero halen) en de held kan terug naar
huis. Het verhaal gaat niet naar een climax
of een ontknoping – het stopt. En dan volgt
aan het eind een feestbanket met wafels om
de overwinning en de thuiskomst te vieren.
Daarmee is de beginsituatie hersteld. Eind
goed, al goed: iedereen is weer veilig thuis
en het geluk wordt thuis gevonden.
Strips zoals Kuifje, Asterix of Suske en
Wiske hebben een sterk scenario en volgen een uitgewerkte verhaallogica: het zijn
vertellingen. De verhaalhandeling van de
Nero-strips wordt coherenter met de jaren,
en naarmate de verhalen korter worden
en de albums belangrijker worden dan de
dagelijkse afleveringen in de krant, maar
ook dan nog hangt ze – in vergelijking met
andere reeksen – met haken en ogen aan
elkaar. De intrige wordt nooit essentieel, de
slapstick wordt wel ingepast in een episch
basisstramien, maar ook de epiek wordt niet
ernstig genomen. Nero is geen held. Hij is
zelfs geen antiheld: het heldenverhaal wordt
niet omgekeerd tot een schelmenroman.
De epische basiselementen zijn voorondersteld bekend en worden gestereotypeerd hergebruikt. Er is hier zeker een analogie met
de manier waarop het volkstoneel en vooral het poppentheater de epische verhaalstof

komisch vereenvoudigen. Het poppenspel is
een ‘lage’ vorm van komedie, die slapstick
(de ‘knuppel’ of de batocchio van Harlekijn
uit de Commedia dell’arte) combineert
met een persiflage van de epische verbeelding. Zoals in de komedie en in het poppenspel duiken in de Nero-albums de bekende
narratieve motieven en figuren op van de
vermomming, de dubbelganger en de persoonsverwisseling (Nero en keizer Nero in
De rode keizer, De paardenkop, De driedubbel gestreepte, de broers Skinner in Baringo,
de broers Krabbekokers, De verschrikkelijke tweeling Manu en Panu, en vele andere
intriges met ruziënde twee- en meerlingen),
de ontmaskering en herkenning, de confrontaties en achtervolgingen met scheldpartijen en knuppelgevechten, betoverde
kikkers en prinsessen in nood, monsters,
heksen, de vuurspuwende draak Dracula,
sprekende dieren, champetters … Dezelfde
combinatie van vereenvoudiging en persiflage, van herkenbaarheid door het openlijk
inzetten en excessief herhalen van clichés,
kenmerkt ook de schildering van de decors
en de omgeving waarin de helden opereren:
tropische eilanden, de woestijn, het oerwoud, de Noordpool, New York of Moskou
zien er precies uit zoals de gemiddelde, nog
niet bereisde naoorlogse Vlaming ze zich
voorstelde. Hetzelfde geldt voor de achtergrondfiguren: haremvrouwen, fakirs,
Arabische sjeiks, Afrikaanse kannibalen en
toverdokters, Eskimo’s, Chinezen, LatijnsAmerikaanse dictators en Amerikaanse
gangsters. Anders dan het hergebruik van
tijdloze narratieve clichés dateert deze wijze
waarop Sleen de decors aankleedt met concrete omstandigheden (en Nero’s avonturen
een locatie en achtergrond geeft, waarbij hij
milieus en culturen typeert) veel sneller. In
een gewijzigde historische en maatschappelijke context zijn vooral sommige sociale stereotyperingen en karikaturen niet zo grappig meer en zullen ze vandaag storen.
Sommige albums zijn beter gelukt en
populairder dan andere, maar de sterkte van de reeks ligt niet in de afzonderlijke
verhalen. De aantrekkingskracht, populariteit en geloofwaardigheid schuilen in de
woekering en clustering van verhalen, en
in het narratieve universum en het pantheon van personages dat daardoor geleidelijk gevormd is. De verhalen lopen over en
door elkaar, met vervolgverhalen, onderlinge referenties en terugkerende personages,
met een centrale kern van figuren en een
kring van randfiguren, die in de opeenvolging van verhalen steeds verder getypeerd
worden. Het zijn niet de afzonderlijke verhalen, niet de handelingen en gebeurtenissen, maar de personages die bijblijven. De
figuren groeien door hun naam, door wat
ze doen en zeggen, door hun relatie tot de
andere figuren en vooral tot Nero, en hun

positie in zijn wereld. Het samenstellen van
de cast van Nero & C° vraagt tijd, het duurt
in het begin zelfs enkele albums vooraleer duidelijk wordt dat niet detective Van
Zwam, maar Nero het eigenlijke en enige
hoofdpersonage is. Het duurt even voor de
vaste groep van nevenfiguren zich vormt,
en sommige blanco’s – de plaats van Clo-Clo
bijvoorbeeld – ingevuld worden. De groepsfoto is echter coherent en intrigerend: een
onwaarschijnlijk burlesk gezelschap van
enigszins karikaturale tot volstrekt bizarre
types die samen avonturen kunnen beleven,
terwijl toch nooit duidelijk wordt wat ze precies met elkaar te maken hebben of hoe ze
samen horen.
Hoe tegenstrijdig is het wat in de albums
over hen prijsgegeven wordt! De koppels Nero & Madam Nero en Mijnheer &
Madam Pheip zijn gehuwd, en babyprofessor Adhemar en Clo-Clo zijn hun respectievelijke zonen. (Adhemar is echter per ooievaar geleverd, wat de band met zijn ouders
toch vraagwaardig maakt.) De eerder brave
schoolkinderen Petoetje en Petatje zijn eenvoudigere en minder uitgewerkte karakters,
half medeavonturiers, half helpers, en de
aangenomen kinderen van de Pheips, maar
toch spreken ze Nero steevast aan als ‘nonkel’ en ‘oom’. Hun halfbroer Clo-Clo noemt
Nero soms ook ‘nonkel’, maar gewoonlijk
‘mijnheer Nero’. En Nero zegt altijd ‘Madam
Pheip’, maar Adhemar noemt de Pheips
ergens wel ‘oom en tante’. Dan zijn er de
vrienden, met doorgaans zeer aantrekkelijke echtgenotes, zoals Jef Pedal en Jan Spier,
en medestanders zoals Van Zwam, Kapitein
Oliepul, Sinterklaas, Tuizentfloot … De vaste
vijanden of tegenkrachten – also starring –
zijn de sadistische Matsuoka, geheim agent
Iwan de Verschrikkelijke, gekke geleerden zoals Rosenbaum, R.B. Purmerend
en Ratsjenko, bandieten zoals Ricardo, en
allerlei soorten exotische dwingelanden …
Het gezelschap berust dus niet op een
familie- of stamverband, buurtschap,
gemeenschappelijke belangen of gedeelde waarden. Maar het is zeker meer dan de
toevallige uitkomst van de opeenvolgende verhalen. De samenhang is niet narratief, maar mythologisch. De eindscène van
elk avontuur, het wafelfestijn, is gemakkelijk herkenbaar: het is het feestmaal waarop Zeus – nog in de Gouden Tijd, aan het
begin, vooraleer al het geweld en de moeite
hun intrede deden – de goden en de mensen
samen uitnodigt in de vlakte van Mékonè
bij Korinthe en hen trakteert op nectar en
ambrozijn. Nero & C° hergebruikt de structuur en hervertelt de grondstof van de
mythologische verbeelding.4
Les Flamands croient-ils à leurs mythes?
Het grote lezerspubliek van Nero komt
niet voor een goed gemaakt verhaal, maar
voor het gebricoleerde universum. Het herkent iets in die eigenzinnige schepping van
één individu, met zijn kolderieke personages, zwakke intriges, stereotiepe humor
en lange tijd onverzorgde grafiek. De strip
raakt inderdaad, meen ik, op vele manieren
aan een grondlaag van archaïsche voorstellingen, gevoelens en angsten, die onder de
wereld van de moderne, verlichte mens liggen, maar waarvan – het duidelijkst in de
vroegste albums – flarden of sporen opduiken. Sleens helden zijn mythische grootheden gekleed in poppenkastkostuums. Vele
handelingen variëren op magische, wonderbaarlijke transfiguraties uit antieke vertelsels: de helden verstijven of krijgen wortels zoals Daphne; ze verstenen; ze worden
onzichtbaar; ze performen de vol magique;
ze verliezen hun spraak, hun gezicht of hun
verstand; alles wat ze aanraken wordt goud;
de helden veranderen in dieren, de dieren
spreken en leven in vrede met Nero zoals met
Orpheus (De lolifanten, De kleine Pieterman,
De paardekop, de beer Koeketiene); bijzondere kracht schuilt in het hoofdhaar (De witte
parel); Nero is een sterveling, maar verkrijgt
het eeuwigdurende leven. Sleen citeert
regelmatig de antieke literatuur, zoals wanneer in Het zeespook Diogenes door het verhaal komt lopen op zoek naar een mens
die hem geld wil lenen, wanneer Neptunus
Nero te hulp komt, of wanneer Nero er
in De hoorn des overvloeds met de hoorn
van Fortuna vandoor gaat: het Nationaal
Verbond der Grieks Mythologische Figuren
stuurt de draak Dracula en Nero wordt
gestraft met de plaag van Midas, die van
Madam Pheip een gouden vrouw maakt …

Ook de setting is mythisch georganiseerd
en opgeladen. Het ondergrondse (kelders,
grotten, tunnels …) is een essentiële verhaalruimte in veel verhalen: het is de onderwereld, bewoond maar dreigend, vanaf het
eerste album Het geheim van Mutsuoka, Het
‘B’-gevaar, de hel in De Ark van Nero, De brief
aan Nasser, De gouden vrouw, De linkadoors,
De ring van de Moefti, De Nerovingers, De negen
peperbollen, Magellaan II, tot aan De ijzeren
kolonel, waarin Nero gedurig (van schaamte) door de grond zinkt. Sleen gebruikt ook
een enkele keer populaire Bijbelse motieven
(de verleidende slang, Adam, koppels van
dieren op een drijvend huis, een zondvloed,
duivels en de hel) in plaats van motieven uit
de antieke mythologie. Alles bijeen verkrijgt
de chaotische, onmogelijke wereld van Nero
een merkwaardige coherentie, die onder
het kluwen van vertelsels een premodern
bestaansgevoel en een syncretische, mythische werkelijkheidsvisie herformuleert en
affirmeert.
Het geheel van de Nero-albums kan het
beste worden verstaan en gewaardeerd als
een heterogene, los georganiseerde verzameling verhalen over een groep goden en
helden wier karakters en onderlinge verhoudingen samen een basisbeeld vormen
van de menselijke conditie, van de plaats
van de mens in de wereld, en van de steunende en bedreigende krachten waarmee
hij in dit bestaan te maken krijgt. Men kan
de Nero-karakters daarom niet psychologisch ‘invoelen’. Nero gaat niet over de
complexe chemie van menselijke passies
en gevoelens. Onder de narratieve chaos en
willekeur belichamen de figuren elementaire krachten en posities, met hun onderlinge verhoudingen en interacties, die de
basisstructuur samenstellen van een eclectische mythologische werkelijkheidsvisie:
het universum is een chaotisch samenspel
van krachten, waarin de eerste mensen, de
helden, de goden en de dieren met elkaar
samenleven en de aarde nog bevolkt is door
geesten en demonen, tussenwezens en mindere godheden, die waken over bijzondere
plekken en die magische krachten hebben.
De goden en geesten verkeren onder elkaar,
maar bemoeien zich ook, humeurig, met
de mens; ze hebben elk hun lievelingen en
vijanden en ze bevechten elkaar. De mensen zijn overgeleverd aan wat er gebeurt
en voelen zich beschermd en gedragen of
tegengewerkt, zonder dat ze kunnen weten
waarom, zonder precies te weten wie ze
wat moeten vragen en met offers en beloften gunstig stemmen. Voorspoed en tegenspoed komen onvoorspelbaar en zonder
reden. Geen mens heeft zijn lot in handen.
Zelfs Zeus kan de uitkomst van dit krachtenspel niet bepalen: boven alle goden en
mensen beschikt uiteindelijk Fortuna. Het
gevoel of besef dat de mens niet over zijn
eigen leven beslist, wordt in de westerse cultuur overstemd door het voluntarisme van
de rationaliteit, van wetenschap en technologie. Maar het mythologisch denken, dat
in de krant overal wordt tegengesproken,
heeft het laatste woord: het komt als farce
terug op de laatste pagina, hervertelt daar
essentiële waarheden en verwerft er, onuitgesproken, algemene instemming. De serieuze krant mag gelijk wat beweren, het is
waarlijk gesteld zoals het daar, op de laatste
pagina, wordt verteld. Op elk moment kan
om het even wat gebeuren, een mens is een
speelbal in een onoverzichtelijk krachtenspel, niets is helemaal wat het lijkt. Het gaat
er in het leven om zich staande te houden,
voorzichtig en slim te zijn, steun te vinden
bij familie en vrienden, de goden gunstig te
stemmen en zeker niet te mishagen en uit
te dagen, en verder te hopen op de goodwill
van Vrouwe ‘Treeske’ Fortuna.
Nero
Nero is geen god, hij is een onsterfelijke,
exemplarische sterveling. Over zijn sociale
identiteit – afkomst, studies, competenties,
beroepsbezigheden, positie – is niets bekend.
In het eerste album begint hij als een gehersenspoelde handlanger van Mutsuoka die
denkt dat hij keizer Nero is, maar hij wordt
aan het einde ‘opnieuw een eerlijk burger’
en ‘vertelt zijn twee bengels zijn avonturen’ – mogelijk prefigureren zij Petoetje en
Petatje. Nero heeft geen bijzondere interesses, talenten of bekwaamheden, en vooral:
hij heeft geen vast inkomen. Nero is alleen
maar een mens, of beter: een man. Nero is
Niemand, maar tegelijk Iedereen: hij deelt
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de geschenk. En zo ging het paradijselijke
leven zonder ziekte, lijden en moeite verloren. Sindsdien moet er geboren en gestorven worden, zit de man met de (huis)vrouw
opgescheept en is het leven een last. De man
moet nu huwen, zorgen en werken voor
vrouw en kind.5 Maar Nero niet, natuurlijk: hij ontsnapt en gaat op avontuur! Nero
herinnert de krantenlezer zo aan het basisverlangen naar het zalig (dat wil zeggen
comfortabel) nietsdoen. Wat wil een mens?
Zorgeloos achteroverleunen, luieren, op
vakantie of met pensioen gaan, een schat
vinden, een miljoen erven, in de juiste wieg
geboren worden, de lotto winnen …
Madam Nero/Hestia – Madam Pheip/
Diana

Phyllis berijdt Aristoteles, Palazzo Chiaramonte-Steri,
Palermo, 1377-1389

de menselijke conditie. Zijn bestaan is doordrongen van de diepmenselijke, primitieve overtuiging dat de mens niet gemaakt is
om te werken. Nero (of in de eerste albums
hoofdpersoon Van Zwam) doet niets: het
verhaal begint steevast met de voeten op
tafel, rustig genietend in de sofa liggen, de
krant lezen, in het park op een bank zitten,
een pintje drinken … Hij kan goed of zelfs
verspillend weelderig wonen en leven van
de goudschat, erfenis, diamant of beloning
die hij in het vorige avontuur – steeds zonder labeur – heeft verworven. Nero werkt
niet en is graag thuis, maar hij verlangt niet
naar de huiselijkheid als dusdanig. Immers:
het dagelijkse huiselijke leven is ook last en
labeur. En Nero is modaal: hij is erin getrapt.
Nero is gehuwd, hij heeft een vrouw en kind,
en dus plichten. Far niente lukt thuis enkel
wanneer de echtgenote naar haar moeder
is en het huis leeg blijft. (Of wanneer Nero
‘verdwijnt’ en naar het oerwoud vlucht, en
daar rustig van zijn vrijgezellenbestaan kan
genieten als Adam of Tarzan in het paradijs,
beschermd door zijn vriend de gorilla, in De
verdwenen Nero.) Een huis is immers altijd
gevuld met taken en gewoel. Mevrouw Nero
is steeds bezig, ze slooft en kookt. Zij is altijd
thuis – zij gaat nooit op avontuur – maar
ze herinnert Nero gedurig aan zijn huiselijke taken en aan zijn plicht te arbeiden voor
het gezin. Ze stuurt hem het huis uit, waarop Nero evenwel, in plaats van behoorlijk
werk te zoeken, op avontuur gaat. Mevrouw
Nero kibbelt en kijft dus – Nero huurt zelfs
één keer lijfwachten in om haar op afstand
te houden – en is bijzonder jaloers op alle
niet-huiselijke vrouwen die haar echtgenoot op zijn avonturen ontmoet. Maar ze
sluit hem steeds opnieuw in de armen wanneer hij veilig thuiskomt, in het bijzonder
wanneer het avontuur lucratief is gebleken
en Nero zijn gewicht in goud, een duur halssnoer, een superdiamant of miljoenen aan
cash meebrengt. Het basisverlangen is rijk
te worden zonder te werken, zoals blijkt uit
titels als De gouden hemelkijker, Het gouden
hart, De gouden vrouw, De gouden kabouter,
De gouden patatten of De man met het gouden hoofd. Er zijn verhalen over een gouden
aambeeld, een gouden frietkraam, gouden
zuilen … Of nog: De erfenis van Nero, De juweleneter, De hoorn des overvloeds, De juwelen
van Gaga-pan …
Aan de oppervlakte voert de Nero-strip
de bekende komedie op van de arbeidende
Vlaamse echtgenoot, die graag met vrienden een kaartje legt in het café en daarover ruziet met moeder de vrouw, die zeurt
en nieuwe jurken en een deftiger leven wil.
Maar daaronder wordt het veel oudere vermoeden van de man-mens uitgesproken
dat de vrouwelijke charis een lokmiddel
en een valstrik is. Nero is de eerste mens:
niet de Bijbelse eerste zondaar die een verbod overtreedt en gestraft wordt, maar
Prometheus, tegelijk listig en dwaas, die de
goden te slim af wil zijn en met hen rivaliseert. Prometheus dacht Zeus te misleiden
door hem het slechtste deel van een offerdier
te schenken en het smakelijkste deel voor
zichzelf te houden, waarop Zeus Hephaistos
opdroeg om Pandora te maken, de eerste
vrouw die, opgesmukt door de vrouwelijke
goden, aan de man-mens werd aangeboden. Epimetheus, de broer van Prometheus
– gewaarschuwd, maar na-zichtig in plaats
van voor-zichtig – accepteerde het vergiftig-

Nero is Prometheus, zijn vrouw Bea Nero
is een Pandora, een straf van de goden,
maar tegelijk is ze Hestia: na Zeus het jongste kind van Kronos en Rhea, de godin die
niet zoals de meeste goden op de Olympus
woont, maar onder de mensen, in elk huis.
Hestia is de godin van de stabiliteit, van de
gedurige aanwezigheid, van de zuigkracht
die ‘binnen’ en huiselijkheid maakt, de
godin van de haard, van het vuur dat de
vrucht van de arbeid omzet in voedsel, de
kracht die beschermt en zorgt. Er is echter een tweede vrouwelijke godin, een goddelijke kracht die over de mensen waakt
en rivaliseert met Hestia. Zij staat Nero bij
wanneer hij zijn vrouw en huis verlaat en
op avontuur gaat in de wereld daarbuiten:
Diana, of Madam Pheip. Diana is het complement en het tegendeel van de huiselijkheid en het moederlijke. Diana is Aphrodite
niet. Ze staat niet voor de zachte, uitnodigende of verleidelijke vrouwelijkheid, maar
belichaamt de koude, maagdelijke, sterke
vrouwelijkheid. (Madam Pheip is de president van de Dolle Dina’s in Sleens variatie op
Lysistrata van Aristofanes.) Het terrein van
Diana, godin van de jacht, is waar Nero op
avontuur gaat: de wildernis, de ongecultiveerde natuur. Ze jaagt er met haar gevolg,
haar wapen is de pijl-en-boog. Bij gelegenheid troost Madam Pheip Mevrouw Nero –
godinnen zijn solidair – maar ze rivaliseren
en kibbelen ook. Madam Pheip is niet Nero’s
gelijke: van bij haar eerste optreden out of
the blue in De hoed van Geeraard de Duivel
staat zij hem bij, maar niet omgekeerd. Ze
is gewapend: haar vaste ‘mannelijke’ attribuut (het equivalent van Diana’s pijl-enboog) is vanzelfsprekend haar pijp: zij verslaat de vijanden van Nero door tabaksrook
in hun gezicht te blazen.
Madam Pheip steunt Nero, maar ze zorgt
niet. In het album Moea-Papoea heeft ze een
merkwaardig, uiterst kort strategisch huwelijk met de vader van Petoetje, die ze vervolgens, als diens pleegmoeder, meeneemt om
in België naar school te gaan. Ze leeft als een
dominante moedermaagd in een (schijn)
huwelijk met Mijnheer Pheip. Pheip is niet
haar partner: hij is een schertsfiguur, een
kolderechtgenoot, een schuinsmarcheerder
uitgedost als Brusselse burgerman, maar in
werkelijkheid een sater uit het gevolg van
de godin. (Zoals, zelfs als tegenstander, ook
de verliefde gangster Papaver.) Pheip incarneert de lichtzinnige en dubbelzinnige mannelijke lust, de interesse in drank en nimfen die mannen dwaas en zwak maakt. Hij
drinkt te veel, danst en maakt gewaagde
grapjes. Hij kan weleens woedend worden,
en wanneer hij Nero op avontuur vergezelt, is Pheip enkel soms per ongeluk nuttig,
maar hij is nooit slim of sterk.
Mannelijkheid, tussen kind en bejaarde,
is eenvoudig en homogeen. Met de vrouwelijkheid is het veel ingewikkelder gesteld:
er is verleidelijke schoonheid die uitnodigt
tot liefde, er is beschermende moederlijkheid, maar er is ook sterke en wilde, nog
niet door huwelijk en huis getemde vrouwelijkheid, de gevaarlijk aantrekkelijke en
castrerende maagdelijkheid die geen man
en liefde wil of nodig heeft, en de verdorde
vrouwelijkheid: er is Aphrodite, er is Hestia,
er is Diana en haar gevolg, maar er is ook
Xantippe. En naast de godinnen zijn er in de
strip de nimfen (engelen, vamps of modellen) die Nero in de wereld ontmoet en die op
hem onmiddellijk effect hebben. De Neroverhalen waarschuwen voor het ontregelende vrouwelijke gevaar dat de goden in
de wereld hebben gezet, syncretisch, ook
met moraliserende clichés uit die andere
verhaaltraditie: de hekserij uit het inquisitiehandboek – het meest expliciet in Hela de

Heks. De basisboodschap: schoonheid is vergankelijk en bedrieglijk, de vrouw is mobile, je weet nooit precies met wie of wat je
te doen hebt. Revelerend voor deze bedreigende beweeglijkheid zijn de kortstondige
gedaanteverwisselingen die Madam Pheip
in enkele albums ondergaat, wanneer ze
door een vermageringskuur of een verjonging (De V-machine) als haar ‘jongere zelf ’
en objet de désir verschijnt, wanneer ze in
Operatie Koekoek een tijdlang een poes is, of
wanneer ze zich uitdost als Haïtiaanse schone. Bijzonder is ook de metamorfose van Jef
Pedals echtgenote Isabelle, die begint als
een lelijke oude vrouw, maar in de reeks
blijft meespelen in de sexy gedaante die ze
krijgt door de verjongingsmachine van
slechterik Mutsuoka in Het B-Gevaar. Une
femme peut en cacher une autre: vrouwelijkheid is niet vast en vatbaar. Dezelfde vrouw
is een nimf (geweest), een minnares, maar
ook een moeder, en ook nog een castrerende
amazone … De scenes met de slanke Madam
Pheip reveleren echter vooral dat de relatie
tussen Nero en zijn schutsgodin een verborgen dimensie heeft en complexer is dan
gedacht. Een duidelijke aanwijzing is dat
zij, in De Ark van Nero, na de zondvloed met
Nero in het aards paradijs aanspoelt. Zij is
het, ondanks de waarschuwing van Adam
dat we dan ‘met ons klieken en klakken uit
het aards paradijs vliegen en kunnen gaan
werken’, die toch van de appel bijt en Nero
ermee verleidt … De spanning tussen officiële posities of relaties en alles wat daarvan
afwijkt, komt aan het licht dankzij de kinderen van de protagonisten.
Adhemar – Clo-Clo
Vader Nero is een groot kind en Adhemar
wordt volwassen geboren. Adhemar,
bezorgd per ooievaar, is de zoon van Nero,
maar of hij de zoon is van mevrouw Nero
valt, in tegenstelling tot wat algemeen aanvaard wordt en wat hij zelf aanneemt, te
betwijfelen. Wanneer Madam Pheip in De
zoon van Nero baby Adhemar, net in de wieg
gelegd, een fopspeentje geeft, gooit hij dat
onmiddellijk weg, pakt haar pijp en begint te
roken. Adhemar is onmiskenbaar, éérst, een
kleine Pheip. Het hele verhaal draait verder
om de mysterieuze verdwijning van de baby,
die aan het eind gekidnapt blijkt te zijn door
het echtpaar Pheip: zij willen ‘graag ook
zo’n geleerde zoon hebben’. De zeer rationele en productieve jonge professor deelt
trouwens, reeds oppervlakkig, meer de burgerlijke waarden en normen van het kapitalistenkoppel Pheip dan de volkse of kleinburgerlijke cultuur van de Nero’s. Hij wordt
als geniale uitvinder regelmatig ontvoerd
en is dan de trigger voor een avontuurlijke
reddingsactie van zijn vader. Maar hij is in
de regel zelf Nero’s voornaamste menselijke
helper. Adhemar levert de logistiek, de informatie, de geneeskracht, hij staat in voor het
transport, hij doet allerlei bijzondere uitvindingen die Nero op avontuur sturen, en hij
komt hem redden. Hij gelooft niet in magie,
maar belichaamt waar de wetenschap in
de premoderne mentaliteit voor staat: niet
de rationaliteit en de gestage vooruitgang,
maar de geniale creativiteit en ‘de wonderen

Een sater voert een bok met een kind, 1599-1622

der techniek’. Adhemar is een Daedalus, de
prototypische mythische uitvinder, die uitvindt wat de mens Nero nodig heeft. Hij is zo
de uitkomst van de verdoken erotische verhouding van de ‘sterveling’ Nero met zijn
tweede beschermgodin.
Dit blijkt nog duidelijker wanneer de kleine Clo-Clo, laat in de reeks, zich bij het gezelschap aansluit. Madam Pheip heeft lang
enkel de geadopteerde kinderen Petoetje
en Petatje. Clo-Clo Pheip, de officiële nakomeling van het echtpaar, heeft niets van
zijn officiële moeder. Hij is een kloon, een
Mijnheer Pheip in een jongere leeftijdscategorie, een kleine sater die het gevolg van
Madam Pheip/Diana vervoegt. De introductie van Clo-Clo heeft het narratieve
voordeel dat Adhemar een tegenpool krijgt
– Clo-Clo is ook een volwassen kind, maar
in een geheel ander register – zodat Sleen
het saterpersonage kan ontdubbelen en
de lichtzinnigheid en speelsheid van Pheip
gemakkelijker in de directe omgeving van
Nero kan laten evolueren. Daar kan de kleine onruststoker Nero’s huiselijke rust verstoren en avonturen opstarten.
Deze vaste kern van de Nero-compagnie
wordt omringd door een kring van soms
bijzonder bizarre, maar wel eenvoudigere personages die sporadisch optreden. Ze
verrijken, naast al wat Adhemar toelevert,
het universum van Nero met bijkomende
hulpbronnen en staan elk voor uitzonderlijke vaardigheden en algemene competenties: de scherpzinnigheid van speurneus
Van Zwam, de Herculeskracht van de kleine Vlaamse zelfstandige Jan Spier, de onverstoorbaarheid en perfecte timing van redder Oliepul. Naast deze medestanders heeft
Nero enkele extra bovennatuurlijke connecties die hem goed gezind zijn en bijwijlen uit
de nood helpen, zoals Neptunus in onderwatersituaties, Nero’s bewaarengel (een
kuise nimf), de ezel van Sinterklaas en een
reeks sprekende en behulpzame wonderwezens en dieren.
Tegenstanders en vijanden
Tegenover de steunende personages en vermogens staan de moeilijkheden, de tegenstanders of tegenkrachten, en de vijanden met wie de avonturier te maken krijgt.
De moeilijkheden en obstakels zijn van de
orde van de natuur, zoals het oerwoud en
de wilde dieren, de woestijn en de noordpool, zeestormen en bergtoppen, overwonnen door volharding en durf. Dan zijn er
de tegenstanders: malafide antiquairs en
baronnen, liefdesrivalen, dieven en bandieten, dictators en huurlingen van schurkenstaten, die komen stelen wat hij bezit: ze
willen – net als Nero zelf – de erfenis, de diamanten of het goud, de exotische schoonheid of de post van eerste minister, of ze
willen het levenselixir of de computer die
professor Adhemar net heeft uitgevonden,
of ze ontvoeren de kleine uitvinder zelf. De
tegenstanders zijn meestal lelijk en een beetje belachelijk, maar au fond niet veel slechter
dan ieder ander. Ze hebben vanzelfsprekend
een groot narratief belang – geen epos zonder strijd – maar ze hebben geen mythische
dimensie: ze strijden slapstickgewijs met
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Nero tot het tijd is om het verhaal af te ronden en Nero wint. Maar deze medespelers
zijn niet anders: ze willen ook rijk worden
zonder te werken, maar dan met verdachte
middelen.
Van een geheel verschillende orde zijn de
vijanden van Nero: Matsuoka, Geeraard De
Duivel, Ratsjenko, de Nerotiekers … Deze
karakters incarneren het Kwaad. Het gaat
dan niet om het morele kwaad, maar om
het wérkelijke kwaad: de nijd en de tweedracht, de haat en de wraak, de woede – het
zijn natuurkrachten. De vijanden zijn de
handlangers van het Kwade of van de duivel zelf; ze vertegenwoordigen een kwaad
dat anders en veel groter is dan de ‘normale’ keuze voor het eigenbelang en de natuurlijke zelfzucht waarmee iedereen, ook Nero
en zijn tegenstanders, behept is. De vijanden
strijden niet zomaar met Nero, ze willen niet
zomaar winnen, ze willen geen rijkdom of
een goed leven, ze willen heersen. En ze willen niet enkel Nero uitschakelen, maar de
gehele mensheid domineren en zelfs vernietigen. Daarvoor gebruiken of misbruiken ze
bijzondere technieken en machines: hypnose en hersenspoeling, betovering en beheksing, vergif en gesofisticeerde uitvindingen,
een zondvloed … Dit ‘vijandbeeld’ speelt dikwijls in op bekende oude angsten van duistere krachten en geniale gekken die de mensenwereld bedreigen.
Autoriteit en geweld
Nero levert regelmatig strijd met vijanden
die de mensheid bedreigen en redt daarbij de wereld. Hij doet dat echter niet als
de voorhoede van legitieme autoriteit, niet
als een privédetective zoals Miss Marple of
Hercule Poirot, of zoals een journalist als
Kuifje, die de zaak wel zelf oplossen, maar
altijd aan de kant van de politie en het gezag
staan. De verhouding van Nero tot de politie
en het legitieme gezag is – zoals in de komedies van Laurel & Hardy en soortgenoten –
zeer ambivalent. De politie en alle andere
gezagsdragers zijn even dikwijls tegenspeler
en tegenstander als bondgenoot en vriend.
Ze vertegenwoordigen de ‘officiële macht’,
en dat is een van de krachten waarmee een
mens in het leven wel rekening moet houden, maar waar hij toch beter niet mee te
maken krijgt. Nero lost de problemen op zijn
eigen manier op. Met de hulp van medestanders en goedgunstige goden, maar altijd ook
met fysieke kracht, met krijgshaftige koleire
– zie de warmbloedige Nero in Het zevende
spuitje: ‘cette ‘chaleur extrème’ et cette ‘colère’ qui caractérisent […] l’incorporation de
la ‘puissance’.’6
De poppenkastachtige, slapstickachtige
gevechten die de verhalen beslissen, tonen
en bedekken het doorwerken van een
archaïsche opvatting van fysieke kracht en
geweld. De wereld is (nog) geen werkstuk
dat met overleg en politiek verbeterd wordt,
maar een precair en ondoorzichtig krachtenspel. Het geweld heeft (nog) zijn redenen, en dus een soort van gelijk: het is een
van de oudste middelen om de chaos van
de wereld (mede) te overleven en te regelen.
De meest zichtbare rest van het doorwerken
van deze archaïsche opvatting is het belang
van Abraham Tuizentfloot, een schijnbaar
curieuze toevoeging aan het gezelschap,
maar in werkelijkheid een sleutelfiguur in
dit imaginaire universum: hij is de berserker,
de wilde krijger, de god van de oorlog. Zijn
enige interesse, vaardigheid, bezigheid en
interesse: vechten. ‘Waar is de vijand?’ en
‘Aha, ten aanval!’: zijn karakter incarneert
de roekeloosheid en het heilige enthousiasme, de uitzinnigheid en de wut, de furor
die op het slagveld bezitneemt van de krijger en slechts gekalmeerd kan worden door
een vrouw (prinses Lovely in De mosterd van
Abraham).7 Zijn positie binnen de clan en
zijn verhouding tot Nero zijn even ambivalent als die van het officiële gezag, maar
op een geheel andere manier. Tuizentfloot
vecht doorlopend met alles en iedereen,
ook met Nero. Hij is zoals het geweld zelf
mateloos en wispelturig, onvoorspelbaar en
gevaarlijk, nu eens bondgenoot en steun,
dan weer last en tegenstander. Nero kan
Tuizentfloot dikwijls in bedwang of buitenspel houden, en hij gebruikt hem ook,
maar controleert hem niet. Nero (en soms
Adhemar, Madam Pheip of Jan Spier) winnen van het ‘kwade’, en beslissen over de
afloop van zowat elk verhaal ook door ten
langen laatste hun zelfbeheersing te verliezen en dapper, met de vuisten, de zaken

kelaars meedelen van de koek’. Vervolgens
geeft de expert-professor Madam Pheip gelijk
en voorspelt dat zo ‘onze economie naar de
bliksem zou gaan’. Nero giet hem een ijsemmer over het hoofd en verklaart dat ‘als de
Vlamingen geld genoeg hebben en niet meer
willen werken, dat nog niet wil zeggen dat de
Walen niet meer zullen werken, en zolang
er gewerkt wordt is onze economie gezond.
Iedere Vlaming zijn October!’ Waarna de biljetten waarmee hij het slotbanket wil betalen effectief waardeloos blijken.)

De dood van Laocoön en zijn zonen, Vaticaanse musea, 42-20 v.C.

recht te zetten. De Nero-strip gelooft in het
nut van een pak rammel wanneer het nodig
is – en gelooft in (de noodzaak van) geweld.
Ten slotte
De strip van Sleen geeft een aanduiding van
hoe de modale Vlaming in het leven staat
en denkt. De verbeelding is niet, zoals men
doorgaans beweert, de bron van het nieuwe: ze is stereotiep, maar biedt de mogelijkheid om wat oud en onverwerkt is te laten
verschijnen en daardoor te veranderen.
Verbeelden is herkauwen. In de Nero-strip
overleeft een populair fantastisch realisme, met oude, premoderne voorstellingen
van mens en wereld. De wereld van Nero
is premoreel en prepolitiek. Nero’s ‘vijanden’ zijn niet zozeer moreel verkeerd, maar
het zijn gevaarlijke kwade krachten die het
bestaan en de orde van de wereld bedreigen. Bij Nero is de mens nogal goedmoedig
en soms sympathiek, en Nero geeft zelf om
zijn vrienden, en vooral om zijn zoon. Maar
hij is geen morele held en geen idealist. Nero
is een fatsoenlijk mens zonder principes. Hij
wint van zijn tegenstanders en redt bijwijlen
de mensheid, maar strijdt niet tegen onrecht
of voor een goede zaak. Hij strijdt niet voor
een betere wereld en hij is niet geïnteresseerd

in politiek. Want de wereld is geen opdracht,
geen maakbaar en verbeterbaar werkstuk,
maar een ondoorzichtig krachtenspel met
precaire evenwichten, waarbij elk zijn spel
speelt, en waarbij ook fysieke kracht uiteindelijk kan helpen om zaken te regelen. Nero
is zelfs niet burgerlijk gemotiveerd om alleen
of met zijn allen vooruit te komen in het
leven door te werken. Het gaat erom zo goed
mogelijk de volgende dag te halen, comfortabel te overleven, dat is al moeilijk genoeg.
En daarvoor moet het meezitten. Fortuna is
de enige echte god(in). En de Nero van Nero
& C° heeft veel chance … De strip brengt zo, in
’t zotte, de herinnering terug aan het paradijselijke bestaan als premoreel subject, dat
nog niet is beladen met ‘verantwoordelijkheid’, met verplicht voluntarisme, en dus
ook met het onbehagen dat de verlichte cultuur met zich meebrengt.
(Een van de meest revelerende pagina’s van
alle albums, aan het eind van Het ei van
October, opent met Nero’s voornemen om
alle Vlamingen een ‘October’ te schenken,
een vogel die eieren met bankbiljetten legt.
Een discussie ontspint zich: de opwerping
van Madam Pheip ‘dat niemand dan nog
zou werken en het geld waardeloos zou worden’ countert Nero met de beschuldiging dat
zij ‘niet kan verkroppen dat de andere suk-

Noten
1 Voor biografische basisinformatie over Marc
Sleen en voor documentatie over de Nero-strip:
Jan Smet en Fernand Auwera, Marc Sleen,
Antwerpen, Stichting Mercator-Plantijn, 1985.
2 Vladimir Propp, De morfologie van het
toversprookje. Vormleer van een genre, Utrecht,
Spectrum, 1997.
3 Ervin Malakaj en Alena E. Lyons (red.),
Slapstick. An Interdisciplinary Companion,
Berlijn/Boston, De Gruyter, 2021, bijvoorbeeld
het hoofdstuk van Paul Michael Babiak, ‘The
Descent of Slapstick’, pp. 15-36. Zie ook: Tom
Paulus en Rob King (red.), Slapstick Comedy,
New York, Routledge, 2010; Louise S. Peacock,
Slapstick and Comic Performance. Comedy and
Pain, Basingstoke UK, Palgrave McMillan, 2014.
4 Ik steun op het werk van Jean-Pierre Vernant,
en hier vooral op ‘L’Univers, les dieux, les
hommes. Récits grecs des origines’, in: Oeuvres.
Religions, rationalités, politique, Parijs, Seuil,
2007, pp. 19-152, en op Paul Veyne, Les Grecs
ont-ils crus à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante, Parijs, Seuil, 1983. Zie ook:
Mircea Eliade, ‘La nostalgie du paradis dans les
traditions primitives’, in: Mythes, rêves et
mystères, Parijs, Gallimard, 1993, pp. 78-94.
5 Jean-Pierre Vernant, Pandora ou l’invention de la
femme, in: Op. cit. (noot 3), pp. 55-59.
6 Mircea Eliade, ‘La chaleur magique’, in: Op. cit.
(noot 3), p. 183.
7 Mircea Eliade, ‘Initiations militaires et
initiations chamaniques’, in: Initiation, rites,
sociétés secrètes, Parijs, Gallimard, 1999,
pp. 181-189.
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Eeuwige kinderen
Rebel Without a Cause versus Girls
BASJE BOER
Een meet-cute heet het: de onverwachte
manier waarop toekomstige geliefden elkaar
in romcoms ontmoeten. Rebel Without a
Cause (Nicholas Ray, 1955) is geen romcom,
maar een rauw drama over een generatieconflict. De meet waar de film mee opent is
niet cute. Jim, Judy en een jongen die Plato
wordt genoemd, de tieners waar Rebel
Without a Cause om draait, zijn alle drie midden in de nacht op het politiebureau beland,
ergens in Los Angeles. Ze kennen elkaar
nog niet, maar hun problemen hebben een
overeenkomst: ze hebben betrekking op hun
ouders. Ouders die overbezorgd zijn. Ouders
die gemeen zijn. Ouders die hun kinderen
verwaarlozen, niet begrijpen, tegenwerken,
onderschatten.
Judy – rood gestifte lippen in een poppengezichtje – huilt. Haar verdriet tekent zich letterlijk af op haar gezicht. Plato daarentegen
lijkt onaangedaan. Hij ziet er zo jong uit, zo
kwetsbaar, maar zijn manier van doen is cool.
‘Je trilt helemaal,’ merkt de huishoudster op
die hem van het politiebureau komt ophalen,
maar Plato ontkent dat hij het koud heeft. Bij
Jim, ten slotte, ligt alles aan de oppervlakte –
zijn sarcasme, zijn woede, zijn frustratie. Hij
is een bom die zomaar af kan gaan, een bonk
neuroses, een bonk energie. Maar hoe dronken hij ook is, hoe gewelddadig in zijn verdriet, zorgzaam is hij ook. Hij biedt Plato zijn
rode jack aan om op te warmen.
De zevende aflevering van het tweede seizoen van Girls opent met een scène in een
klein treinstation, ergens upstate New York.
Op het perron staan Jessa en Hannah te
wachten op Jessa’s vader Salvatore, die zijn
gezin verliet toen Jessa nog klein was. Zelf
heeft Jessa net een mislukt huwelijk achter de rug – de bruiloft was spontaan en
de scheiding was dat ook. Met haar vader
heeft ze een slechte band maar, zo vertrouwt ze Hannah toe, in een niet te ontcijferen berichtje dat ze van hem kreeg, las
ze de belofte van een nieuw begin. Het is de
reden dat ze nu hier zijn, dat ze hem impulsief heeft gebeld om zichzelf bij hem uit te
nodigen. Denk je niet, vraagt Hannah voorzichtig, dat hij je die onleesbare brij van leestekens per ongeluk stuurde? Tegen zoveel
logica is alleen boosheid opgewassen. ‘Wat
een rotopmerking,’ snauwt Jessa.
De vader van Plato heeft zijn gezin vroeg
verlaten. Zijn moeder bemoeit zich niet met
hem. Ze reist de hele wereld over terwijl
hij wordt opgevoed door de huishoudster.
Alleen zij ziet Plato voor wie hij is. Ze ziet dat
hij zachtaardig en gevoelig is, ze ziet dat hij
ongelukkig is. Maar Plato verlangt naar zijn
vader, of anders naar een vaderfiguur. Hij
verzint de vader die hij had willen hebben,
en hij wil geloven dat die bestaat. Hij gelooft
de verhalen die hij over hem verzint.
Judy’s vader, vertelt ze in de openingsscène op het politiebureau, geeft haar het
gevoel dat ze waardeloos is. Ze tut zich op,
trekt iets leuks aan. Haar vader bekijkt haar
van top tot teen en wrijft de lippenstift vervolgens zo hard van haar mond dat het voelt
alsof hij haar lippen zelf van haar gezicht
wrijft. Hij noemt haar a dirty tramp. Hij haat
me, zegt ze tegen Ray, de politieagent die
zich ontfermt over ontspoorde jongeren. Is
dat echt zo, vraagt hij. Ja, zegt Judy, of nee:
ze weet het niet. Haar vader geeft haar het
gevoel dat ze niets goed kan doen.
Jim vertelt aan Ray dat zijn moeder de
broek aanheeft in huis. Ze neemt alle beslissingen, goed of slecht, en wordt daarbij
gesteund door haar schoonmoeder. Zijn
vader laat het allemaal gebeuren. Hij gaat
de confrontatie niet aan. Het laatste wat Jim
wil, zegt hij tegen Ray, is worden zoals zijn
vader. Hij wil niet over zich heen laten lopen
– zeker niet door twee vrouwen. Hij wil geen
lafaard zijn, een chicken – zoals hij vannacht
werd genoemd.
Salvatore is te laat, zoals hij altijd te laat
is. Jessa is het gewend, ze kijkt er niet van
op, maar Hannah wordt herinnerd aan de
angst die ze had als kind. Als ze als laatste opgehaald werd van school of van een
kinderfeestje, vertelt ze aan Jessa, dan zou
iedereen weten hoe onverantwoord haar

ouders waren. Dan zouden ze weten dat
hun gezinsleven een zootje was.
Jim, Judy en Plato horen bij de babyboomgeneratie. Ze zijn opgevoed met het idee dat
hun ouders kleine goden zijn. Hun ouders
weten het beter, dulden geen tegenspraak,
dienen met respect te worden behandeld –
ook al hebben ze niets gedaan om dat respect te verdienen. Jessa en Hannah behoren
tot de millennialgeneratie. Hun ouders zijn
min of meer hun gelijken. Van jongs af aan
hebben ze mogen meebeslissen, zijn ze deelgenoot gemaakt van het leven van volwassenen, van hun politiek: van the war on terror tot de klimaatcrisis.
De tieners uit Rebel Without a Cause kijken
dwars door de ‘kleinegodenstatus’ van hun
ouders heen. Ze trappen er niet meer in, weigeren om als een kind te worden behandeld.
Hun ouders maken er tenslotte net zo’n rotzooi van als zij. De twintigers uit Girls zijn
hun kind-zijn juist misgelopen. Ze zijn vroeg
oud en hyperbewust – old beyond their years.
Wat is eigenlijk beter? Dat je denkt dat je
ouders kleine goden zijn, die weten hoe alles
zit, nooit een fout maken, beter zijn dan
ieder ander? Of dat je wéét dat ze gewone
stervelingen zijn, feilbaar zoals we dat allemaal zijn? Dat zij zich ook maar laten leiden door emoties, er ook maar gewoon een
zootje van maken? Dat hun fouten ook jóúw
fouten zijn, omdat je nu eenmaal een kind
bent en dus afhankelijk van hen.
Wanneer houdt de kindertijd op en begint
het volwassen leven? Neem je het leven te
licht als je eenmaal volwassen bent, alsof
je nog een kind bent? Of was je juist veel te
jong toen je ontdekte hoe zwaar het is?
Rebel Without a Cause kwam uit in 1955
en maakte, een maand na diens vroegtijdige dood, een ster van de 24-jarige James
Dean. Het eerste seizoen van Girls kwam
uit in 2012 en maakte een ster van Lena
Dunham, die de serie bedacht, eraan meeschreef, af en toe een aflevering regisseerde
en de hoofdrol speelde. Zoals Rebel Without
a Cause de generatie vertegenwoordigde
die opgroeide na de Tweede Wereldoorlog,
zo vertegenwoordigde Girls de generatie
die kind was tijdens 9/11. Jim Stark, de rol
die Dean speelt, was de belichaming van de
babyboomer zoals de door Lena Dunham
gespeelde Hannah Horvath de belichaming
van de millennial was.
Maar waar babyboomers zich verenigden
in een gedeelde strijd, waarin het persoonlijke politiek werd, daar zien millennials vooral hun onderlinge verschillen. Babyboomers
vonden elkaar in hun drang om zich los
te maken van hun ouders en de wereld die
zij vertegenwoordigden, maar millennials
houden juist vast aan hun ouders. Ze zijn
zo zelfbewust dat hun generatie zich nooit
heeft weten te vormen rond een heldere

Girls, seizoen 2, aflevering 7, 2013, HBO

politieke ideologie. En dus is Hannah niet
dé millennial, maar één heel specifieke: wit,
vrouw, opgegroeid in de middenklasse en
woonachtig in New York. Ze is, zo schept
ze op tegen haar ouders, de stem van haar
generatie, om daar vervolgens, direct al vertwijfeld, aan toe te voegen dat ze hoe dan
ook een stem van een generatie is.
Deze uitspraak is de meest geciteerde uit
zes seizoenen Girls. Het is de oneliner die de
hele serie omvat, die een hele generatie lijkt
te typeren: de millennial die hoog van de
toren blaast en vervolgens gas terugneemt,
die zichzelf hoort praten en corrigeert, die
verwend maar ook onzeker is – en dus hoe
dan ook narcistisch. Die het middelpunt van
het universum is en tegelijkertijd beseft hoe
arrogant het is om zo te denken.
Zoals Rebel Without a Cause een symbool
werd voor zijn tijd, zo werd Girls dat ook.
Rebel was rock-’n-roll zoals Girls Facebook

Rebel Without a Cause, 1955, Warner Brothers

was. James Dean was een nieuw soort rolmodel, en Lena Dunham was dat op haar
manier ook. Dean had zijn rode jack, dat stijlvolle symbool van tegendraadsheid en seks,
en Dunham had haar naakte lijf, dat op zijn
eigen manier tegendraads was – het week af
van de norm, stond haaks op het schoonheidsideaal. En toch werd het niet weggestopt
of onder corrigerend ondergoed verborgen.
We zagen het, in al zijn alledaagsheid, het
hoefde niet aantrekkelijk te zijn, niet seksueel
– het wás er gewoon, het mocht er zijn.
In de eerste aflevering van Girls, in de allereerste scène, is Hannah uit eten met haar
ouders, die haar zijn komen opzoeken in New
York. Hannah, 24 jaar oud, hoopt schrijver
te worden. Ze doet een onbetaalde stage en
leeft van het geld van haar ouders. Ze heeft
er recht op, vindt ze, zoals ze ook recht heeft
op een carrière als schrijver. Haar ouders –
zachtaardige Tad en geïrriteerde Loreen –
hebben echter nieuws voor Hannah: ze krijgt
geen cent meer van ze, ze moet het zelf gaan
doen. Tad doet wat hij altijd doet: hij sust.
Hannah doet wat ze altijd doet: manoeuvreren, manipuleren, klagen. Loreen doet wat ze
altijd doet: ze houdt voet bij stuk.
Aan het einde van de aflevering wordt
Hannah wakker in het hotelbed van haar
ouders. Ze hebben een briefje voor haar achtergelaten, en voor het schoonmaakpersoneel een fooi. Blij stopt Hannah het geld in
haar zak. Ze heeft er recht op, vindt ze. Ze
heeft recht op het geld van haar ouders, zelfs
al moet ze het stelen. Ze heeft er recht op om
haar dromen na te jagen, zelfs al is dat over
de rug van onderbetaald personeel. De toon
van Girls is gezet: zes seizoenen lang volgen
we een vrouw die zelfstandig wil zijn maar
een meisje is gebleven, die niet weet dat het
najagen van je dromen een neoliberaal privilege is. Een eeuwig kind.
In Rebel Without a Cause is een nieuwe dag
aangebroken. De scholieren van Dawson
High, de school waar Jim, Judy en Plato alle
drie naartoe gaan, gaan op excursie naar
het Griffith-observatorium, de sterrenwacht
op Mount Hollywood. De lichten gaan uit
in de zaal, er wordt geklierd. Jim, die nieuw
is op school, valt op. ‘Real abstract,’ noemt
bendeleider Buzz hem. ‘He’s … he’s different.’ ‘That’s right,’ kaatst Jim terug, ‘I’m
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cute too.’ Wat smeult in snedige opmerkingen, ontvlamt in een gevecht. Buzz, omringd
door zijn bendeleden, trekt een mes. Jim wint
het gevecht, maar Buzz laat het er niet bij zitten. Hij daagt Jim uit om die avond deel te
nemen aan een chickie run richting een klif.
Wat moet ik doen, vraagt Jim bij thuiskomst aan Frank, zijn vader. Frank is net
bezig in de keuken. Over zijn pak heeft hij het
schort van zijn vrouw aangetrokken, met
bloemetjes en franjes. Is dit de man naar wie
Jim zou moeten opkijken? Frank adviseert
Jim om de confrontatie uit de weg te gaan.
Grappend lopen Salvatore en Jessa het
huis in waar hij woont met zijn tweede vrouw Petula en haar volwassen zoon
Frank. De manier waarop Jessa en haar
vader met elkaar omgaan voelt zo vertrouwd, hun humor zo specifiek, dat
Hannah zich buitengesloten voelt. Die
avond eten ze in de tuin. Petula is van het
zweverige soort, een antivaxer avant la lettre die gelooft dat wetenschappers liegen en
dat we allemaal in een videospel leven. Ze
hebben het over Salvatore’s woede. Al die
woede heeft hij losgelaten tijdens een ritueel, vertelt hij schouderophalend. ‘Ik heb
geen woede meer.’ Petula neemt een hap
van het konijn dat ze heeft bereid. ‘Hij heeft
geen woede meer,’ herhaalt ze. Hannah
vraagt zich hardop af of het konijn dat ze
eten hetzelfde konijn is dat Hannah eerder
die dag liefdevol aaide. Wanneer het antwoord ja blijkt, legt Hannah haar bestek
neer. Eet gewoon je bord leeg, maant Jessa
geïrriteerd. Grow up. Jessa’s irritatie heeft
niet zozeer met Hannah te maken als wel
met Salvatore, die de avond niet met haar
zal doorbrengen maar met Petula, met wie
hij al een afspraak had staan. ‘Hadden jullie dat niet kunnen afzeggen?’ vraagt Jessa.
Salvatore haalt zijn schouders op.
The game of chicken. Twee auto’s racen op
elkaar af op een brug, wie het eerst uitwijkt
is chicken. Twee auto’s racen zij aan zij richting een klif, wie het eerst uit de auto springt
is chicken. Buzz’ bende heeft zich om de
auto’s verzameld. Plato is er ook. Judy zwaait
en Jim en Buzz stuiven weg in hun gestolen
auto’s. Maar Buzz blijft met zijn jasje haken
aan de binnenkant van het portier, en terwijl
Jim net op tijd uit de auto springt, rijdt Buzz
onherroepelijk van de klif. Jim Stark, een
rebel zonder doel: zijn game of chicken leidt
tot zinloze destructie – een zinloze dood.
Terwijl Salvatore en Petula de stad in zijn,
gaan Jessa en Hannah op stap met Petula’s
zoon Frank en diens vriend Tyler. Frank is
the weird kid, Tyler de populaire jock. Dit is
hoe je feest in een dorp: je racet met je vrienden over een donkere bosweg terwijl je lachgas inhaleert uit een spuitbus. Tyler rijdt,

Jessa lacht het hardst. Iedereen heeft lol
behalve Hannah. Grow up, zei Jessa tegen
Hannah, maar wat betekent het om je volwassen te gedragen? Hannah stelt zich
aan, maar het is Jessa die haar problemen
uit de weg gaat. Wat is kinderachtiger? Als
Jessa lachend haar hand voor Tylers ogen
houdt, dendert hij blind over de bosweg.
Ternauwernood passeert hij een tegenligger.
James Dean was 24 toen hij met zijn Porsche
Spyder verongelukte op highway 466. Twee
films had hij op dat moment op zijn naam
staan, waarvan de ene nog uit moest komen.
In beide films, naast Rebel Without a Cause
Elia Kazans Steinbeck-verfilming East of
Eden, speelt Dean een getroebleerde tiener.
In beide films speelt hij een zoon van een ontaarde moeder en een ontmande vader. Dean
vulde de rollen met nerveuze energie en
onvervalste hartstocht. Hij was een rockster
voordat er zoiets als een rockster bestond,
een idool voor tienermeisjes die op het punt
van emancipatie stonden, een icoon van een
opkomende jongerencultuur.
In naoorlogs Amerika speelden jongeren
eindelijk een rol van betekenis. Nu ze baantjes hadden, en dus hun eigen geld verdienden, waren ze een doelgroep geworden. In

diners met jukeboxen bepaalden ze zelf naar
welke muziek ze luisterden, zonder afhankelijk te zijn van radio-dj’s. In de films die
voor drive-ins werden gemaakt zagen ze
voor het eerst zichzelf levensgroot figureren. Ze kleedden zich volgens trends die ze
zelf hadden bedacht, waar hun ouders niets
mee te maken hadden.
Jim pakt Judy’s hand. Haar sjaal, precies die waarmee ze de chickie run afzwaaide, wappert in de wind terwijl ze omlaag
staart naar de plek waar Buzz’ auto neerstortte. Thuis biecht Jim aan zijn ouders op
wat er is gebeurd. Hij moet het aan de politie vertellen, zegt hij. Hij moet zijn mond
houden, zeggen zijn ouders. Zijn moeder
heeft een oplossing, zoals ze altijd voor alles
een oplossing heeft: verhuizen. Maar Jim
wil niet meer verhuizen. Waarom kom je
niet voor me op, vraagt hij aan zijn vader.
Waarom laat je het gebeuren?
Jim stormt het huis uit. Hij gaat naar het
politiebureau, maar niemand wil zijn verhaal horen. De enigen die hem begrijpen,
weet Jim nu, zijn zijn leeftijdgenoten. En
daar is Judy. Ze wacht hem op, ze is zacht en
empathisch. Ze heeft rode lippen in een poppengezicht, ze passen bij zijn jack. Er is een
verlaten villa, weten ze van Plato. Daar kunnen ze zich schuilhouden voor de wereld, de
fantasie uitbeelden van hoe een volwassen
leven eruit zou kunnen zien.
‘Ik was toch niet in de juiste stemming om
mijn vader te zien,’ zegt Jessa als ze die nacht
naast Hannah in bed ligt. Hannah kruipt
tegen haar aan, Jessa is onrustig. ‘Wie is er
ooit in de stemming om zijn ouders te zien?’
vraagt Hannah zich hardop af. Wil Jessa wel
getroost worden? ‘Onze ouders,’ zegt Jessa
terwijl ze zich boos omdraait, ‘zijn niet hetzelfde. Doe niet alsof ze hetzelfde zijn.’ Wil
Jessa wel begrepen worden?
Jessa en Salvatore zitten op schommels
als ze de volgende dag het gesprek voeren
dat het hele weekend al in de lucht hing.
Dat al in de lucht hing sinds hij zijn gezin in
de steek liet. ‘Je hebt geen idee,’ zegt Jessa.
Geen idee van het wachten, van het slikken, van het zeulen, geen idee van hoe het
is om afhankelijk te zijn, om teleurgesteld te
worden, om beloften gebroken te zien worden. ‘Waarom was je er niet?’ vraagt Jessa.
‘Waarom kwam je niet voor me op?’
Hoe ziet een ideale jeugd eruit? Een ideaal
gezinsleven? Wat is de ideale moeder, en de
ideale vader? In de verlaten villa spelen Jim
en Judy dat ze getrouwd zijn. Plato leidt ze
rond als een makelaar. ‘Wat doen we met de
kinderen?’ vragen Jim en Judy. Ze spelen dat
ze volwassen zijn, dat ze hun ouders zijn –
en dus haten ze hun kinderen. ‘Verdrinken
als puppy’s?’ stelt Plato voor. Ze spelen dat
ze zelf een gezin vormen – Jim de vader, Judy
de moeder en Plato het kind. Als Plato in
slaap valt, dekken Jim en Judy hem toe. Ze
nemen ieder een kaars en zoeken een kamer
op om elkaar de liefde te verklaren.
‘Ik kan nooit op je rekenen,’ zegt Jessa.
‘Maar ik kan ook niet rekenen op jou,’
kaatst Salvatore de bal terug. Op de schommel wiegen ze loom heen en weer – Jessa
met haar handen om de touwen, Salvatore
met zijn hoofd omlaag. ‘Je zou helemaal niet

Rebel Without a Cause, 1955, Warner Brothers

op mij moeten kunnen rekenen,’ huilt Jessa.
‘Ik ben het kind!’ Klopt het dat ze haar vader
niets is verschuldigd? Of is ze een kind gebleven omdat ze nooit een kind van haar vader
heeft kunnen zijn? Is ze verwend of is ze verwaarloosd? ‘Ik ben het kind!’ herhaalt ze.
Als Plato wakker wordt, zijn Jim en Judy
verdwenen. De geschiedenis herhaalt zich
nu Plato voor een tweede keer door een
vaderfiguur wordt verlaten. Plato heeft een
vuurwapen op zak. Hij slaat op de vlucht
voor Buzz’ bende, die jacht maken op Jim,
en trekt juist daardoor de aandacht van de
politie. Plato breekt in bij de sterrenwacht
op de heuvel en verschanst zich voor de
politie. Als Jim en Judy hem achternagaan,
het observatorium in, zorgen ze ervoor dat
Plato kalmeert. Ze begeleiden hem mee
naar buiten, halen de kogels uit zijn wapen.
Zodra de politie echter het pistool ziet, schieten ze, of het nu kinderen zijn of niet.
Jessa herhaalt het patroon dat ze kent
van haar vader. Ze vertrekt voortijdig en
laat voor Hannah alleen een briefje achter. De aflevering van Girls eindigt waar ze
begon: in het treinstation. Maar deze keer is
Hannah alleen.
Op je achttiende ben je voor de wet volwassen, op je eenentwintigste onafhankelijk.
Maar wanneer ben je geen kind meer? Als je
je eigen geld verdient, als je op jezelf woont,
als je een diploma haalt en aan een carrière
begint? Of ben je pas geen kind meer als je
zélf kinderen krijgt? Zelf een ouder wordt?
Girls gaat over twintigers die zichzelf niet
als vrouwen zien maar als meisjes – als girls.
Hun grotemensenleven is een rollenspel –
zoals Jim, Judy en Plato dat spel speelden
in de verlaten villa. Maar waar Jim en zijn
vrienden zich niet serieus genomen voelen door hun ouders, daar worden Hannah
en haar vriendinnen té serieus genomen.
Waar Jim verlangt naar vrijheid, daar heeft
Hannah altijd te véél vrijheid gekend. Jim
wil als volwassene gezien worden en niet
als kind, maar Hannah werd al veel te vroeg
serieus genomen.
De generatie van Jim, die van de babyboomers, brak de grens tussen kind en volwassene open, maar zouden de generaties die
daarna kwamen – Generation X, de millennials, Gen Z – niet juist gebaat zijn geweest
bij een duidelijker onderscheid tussen ouder
en kind? Met nieuwe vrijheden kwamen
nieuwe verantwoordelijkheden, met onduidelijkheden kwamen twijfels. Er werd meer
gespeeld, maar ook meer gepiekerd.
Hannah en haar generatiegenoten groeiden te snel op, ze weten te veel – en tegelijkertijd blijven ze langer kind. Ze trakteren
en verwennen zichzelf. Ze richten ondernemingen op maar spelen pingpong in
de pauze. Ze zzp’en in alle vrijheid maar
bouwen geen pensioen op. Ze werken én
ze feesten hard. Niets is serieus en álles is
serieus. Hobby’s bestaan niet want alles is
werk. Vakantie bestaat niet want we reizen. En tegelijkertijd is het altijd vakantie op
Instagram.
Ooit betekende volwassen zijn dat je een
pak droeg, of een rok tot over de knieën.
Nu bepalen we per dag wie we willen zijn:
een kind in stippenjurk of een volwassene
in pantalon. Onze outfits komen uit de verkleeddoos – opzichtige jassen van nepbont,
ironische brillen, ondergoed als buitenkleding. We vragen ons af wat we willen, waar
we zin in hebben, waar we gelukkig van
worden. Flexibel tot in onze vezels. We zoeken constant naar bevrediging, maar een
beloning moet wel worden verdiend.
Plato is dood. Omringd door de politie kijkt
Jim neer op zijn roerloze lichaam. Zoals hij
eerder moest lachen om Plato’s verschillende kleuren sokken, zo moet hij er nu om huilen. Judy, verdwaasd, pakt de schoen op die
Plato in zijn val is verloren. Ze schuift hem
aan zijn voet alsof hij Assepoester is. Plato is
dood maar er wordt nog voor hem gezorgd.
Was er een ander einde mogelijk geweest?
Werd de dood niet al aangekondigd aan het
begin? Jims ouders komen voorzichtig dichterbij om hun zoon te troosten. Hij zal zijn
best doen, belooft Frank. Hij zal voortaan
voor Jim opkomen.
Op het perron belt Hannah met haar
ouders. Tad is zachtaardig en Loreen is geïrriteerd. Waarom belt ze eigenlijk? Ze heeft
zeker iets nodig? ‘Voor jou zijn we geen
mensen,’ snauwt Loreen, ‘maar behoeftevervullers.’ Maar Hannah zegt dat ze alleen
maar belde om ze te bedanken. Om te zeggen dat ze van ze houdt.
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Postpartum
ILSE VAN RIJN
De eerste keer dat ik Mary Kelly’s Post-Partum
Document (1973-1979) – of liever: een deel
ervan – tentoongesteld zag, was zo’n vijftien jaar geleden, in het Tate in Londen.
Het derde deel van de zes gefragmenteerde
‘hoofdstukken’ die het werk in totaal telt,
Documentation III. Analysed Drawings and
Perspective Schema (Experimentum Mentis III:
Weaning from the Dyad) (1975), bestond uit
dertien werken op papier van ongeveer dertig bij veertig centimeter, in simpele witte
kaders gevat die in een horizontale lijn op
ooghoogte waren gehangen. Het eerste en
op één na laatste werk van de serie toonden
complexe diagrammen, op het laatste document stond een vraag genoteerd in de vorm
van een wiskundige deling: ‘(WHY IS HE/
SHE LIKE THAT?): s’. De overige tien stukken bestonden uit kindertekeningen, een
opeenvolging van krassen in houtskool en
krijt, waaroverheen schema’s waren aangebracht: drie kolommen met op datum
gerangschikte notities, die omlijst werden
door schijnbaar willekeurige letters en cijfers. In de eerste kolom stond telkens in
getypte letters een getranscribeerde vraag of
zin van een klein kind (‘Why you frying (imitating me asking him why are you crying?)’).
In de tweede volgde in getypte hoofdletters
een innerlijke monoloog over de betreffende
zin, (‘I’M TRYING TO FORCE HIM TO TALK
ABOUT WHY HE’S CRYING BUT HE SEEMS
TO HAVE FORGOTTEN ABOUT IT. MAYBE
IT’S JUST THE TONSILLITIS MAKING HIM
IRRITABLE’). In de derde kolom stonden
handgeschreven, deels onleesbare notities,
die een week later waren opgeschreven en de
kinderlijke uitspraken in een ander daglicht
plaatsten (‘I’m amazed he actually said …’).
De cijfers en letters waarmee de schema’s
waren geordend, volgden de grafische markeringen voor perspectivisch correcte tekeningen. Daarnaast figureerden gecodeerde analyses van de kindertekeningen en
het moment waarop de tekeningen waren
gemaakt (S10 27 MOS stond bijvoorbeeld
voor ‘two-thirds division’, getekend toen het
kind 27 maanden oud was).
De eerste keer dat Post-Partum Document
(PPD) geëxposeerd werd, was eveneens in
Londen, in het Institute for Contemporary
Art (ICA) in 1976. Het amalgaam van kindergekras, schema’s en larmoyante notities
veroorzaakte toen veel ophef. Kelly had haar
eigen leven – sterker nog, haar ervaringen
van het moederschap – als uitgangspunt
genomen in een periode waarin dat vrijwel
taboe was. Toen ik het werk in het Tate te
zien kreeg, was de canonieke status ervan
vrijwel onbetwist en stond de kunstenaar
al enige tijd bekend als ‘moeder van de feministische kunst’.
Kelly begon PPD in 1973 bij de geboorte
van haar zoon en stopte in 1979, toen hij
op vijfjarige leeftijd naar school ging en leerde schrijven. In de zes hoofdstukken, die in
totaal uit 135 elementen bestaan, geeft Kelly
de relatie tussen moeder (zijzelf) en kind
(haar zoon) gedurende de eerste levensjaren
van het kind gestalte en geeft ze uitdrukking
aan het onderwerp moederschap. Het werk
is een complexe mengeling van dagboeknotities en wetenschappelijke reflecties, waarin
kindertaal en psychoanalytisch jargon worden gelijkgeschakeld, en waarin zowel de
materialiteit van de taal wordt benadrukt als
de onzichtbare – discursieve – structuren die
onze waarneming en ons begrip sturen. In
1983 werd PPD eveneens in boekvorm uitgegeven, wat de bestudering van het werk
ietwat vereenvoudigt. Vooral bij de integrale blik die de boekpublicatie biedt, valt op dat
het werk een uitzonderlijke kijk biedt op de
sociaal-politieke verhoudingen en culturele
debatten van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Die constatering werpt ook vragen
op: hoe leesbaar is dit kunstwerk vandaag de
dag nog? Of kunnen we iets leren van PPD
op een moment dat de roep om ‘moederen’– zeker in de kunstwereld – steeds luider
klinkt, als een antwoord op en verzet tegen
een kapitalistisch systeem gebaseerd op individualiteit en competitie?
Kelly’s dialoog met tijdgenoten was cruciaal
voor het ontstaan van PPD. Het werk komt
voort uit en herwerkt de theoretische en poli-

Mary Kelly, Post-Partum Document. Documentation III: Analysed Markings and Diary Perspective Schema
(Experimentum Mentis III: Weaning from the Dyad), 1975, collectie Tate © Mary Kelly

tieke praktijken van de vrouwenbewegingen
van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Wat meestal wordt gepresenteerd
onder de noemer van de ‘tweede feministische golf ’ valt ruwweg uiteen in twee kampen: een ‘essentialistische’ tak (waar bijvoorbeeld critica en filmmaker Laura Mulvey toe
wordt gerekend), die het bestaan van een
onveranderlijke vrouwelijke essentie onderschreef, en een ‘constructivistische’ beweging, waarin een dergelijk essentialisme
radicaal werd verworpen. Zoals de Franse
feministe Hélène Cixous het verwoordde: er
bestaat ‘geen lot […], geen natuur of essentie, slechts levende structuren’.
Zelf identificeerde Kelly zich met de sociaal-feministische stromingen in de Britse
vrouwenbewegingen – ze woonde destijds
in Londen. Ze was betrokken bij de History
Group, waar Mulvey eveneens deel van uitmaakte, later bij de Lacan-leesgroep, en in
de jaren tachtig bij m/f a feminist journal, dat
voortkwam uit de Patriarchy Conference
(15-16 mei 1976) en tussen 1976 en
1986 tien edities publiceerde. Een terugkerend onderwerp, met name in de laatste
twee groepen, was het belang van de psychoanalytische theorie voor een hernieuwde lezing van het marxisme en het feminisme. Zo werd in het eerste nummer van m/f
beargumenteerd dat het psychoanalytische
gedachtegoed belangrijk was om grip te krijgen op de – onbewuste, geïnternaliseerde –
constructie van sekseverschil en de implicaties ervan voor sociale verhoudingen.
Binnen het ideologiekritische discours
van het marxisme dat in de jaren zestig in
zwang was, was er maar weinig oog voor de
onderdrukking die vrouwen ten deel valt.
Marx’ belangrijkste theorie van exploitatie, zijn arbeidswaardetheorie, ging uitsluitend over de uitbuiting van betaalde arbeid.
Onbetaalde, huishoudelijke arbeid die veelal werd verricht door vrouwen, werd miskend als reproductie in plaats van productie, en daardoor niet als onderdeel van het
systeem gezien. Door hun plek in het productieproces te negeren werd vrouwen hun
politieke stem ontnomen. Protesteren tegen

een systeem waarin je niet wordt erkend
is immers zinloos. Als weerwoord op deze
lacune pleitte Silvia Federici er in Wages
Against Housework (1975) voor om huishoudelijke arbeid ook financieel te belonen,
waardoor vrouwen deel zouden uitmaken
van het productieproces en hun actief en
onmisbaar functioneren binnen het economische bestel gezien zou worden. Het
ideologische discours dat vrouwen reduceert tot onzichtbare en zwijgzame radertjes in de politiek-economische machine
is geïnternaliseerd, zo stelde Federici. Dat
maakt niet alleen moeders, maar vrouwen
in het algemeen monddood. Typerend voor
het feminisme van de jaren zeventig – met
name binnen de constructivistische tak, die
sterk was beïnvloed door het (post)structuralisme – was de overtuiging dat het niet
genoeg was om enkel de materiële condities
van vrouwen te verbeteren, maar dat men
ook de diep ingebakken subjectiveringsprocessen moest begrijpen die plaatshadden op
het niveau van het onderbewuste. Daartoe
werden Freud en Lacan aangewend.
In PPD is deze tweeledige nadruk sterk
waar te nemen. Hoewel Kelly expliciet
weigerde om typische ‘vrouwenkunst’ te
maken, waarin ‘typisch vrouwelijke’ onderwerpen, materialen, technieken en kwaliteiten centraal werden gesteld, nam zij toch
moederschap en procreatie als uitgangspunt. In PPD dient procreatie echter als
metafoor: het moederschap wordt letterlijk
omgevormd tot werk – in beide betekenissen
van het woord, als kunstwerk en als arbeid –
en zichtbaar gemaakt als zodanig, waarmee
procreatie en creatie met elkaar versmelten.
De persoonlijke ervaringen van Kelly’s prille moederschap en de band met haar zoon,
van ‘vrouw-zijn’ en van ‘moederschap’,
worden in een analytisch systeem opgenomen, ontleed en geordend: in het werk zelf
door Kelly’s gebruik van de psychoanalytische benaderingen van Freud en Lacan, en
breder bekeken door wat als ‘typische vrouwenarbeid’ werd gezien, uit de huiselijke
sfeer, in de context van het kunstinstituut
te presenteren. PPD beantwoordde daar-

mee niet alleen aan de feministische oproep
om de stem van de vrouw te laten klinken,
maar dreef ook een wig in het discours,
dat nu niet meer lijdzaam werd ondergaan,
maar waar actief aan werd deelgenomen.
Het is die combinatie van een analytische,
conceptuele benadering en de uiterst persoonlijke en tot dan toe onderbelichte ervaringen van het moederschap – van de processen die iemand tot moeder maken – die
Kelly’s werk uniek maakte.
Van centraal belang voor PPD was Lacans
structuralistische herwerking van het freudiaanse oedipuscomplex, dat hij in verband
bracht met de theorieën van Ferdinand de
Saussure. Net als in Freuds welbekende
versie wordt ook volgens Lacan de initiële,
intieme, maar imaginaire eenheid tussen
moeder en kind (de ‘dyade’) verstoord door
de tussenkomst van de autoriteit vader (de
‘Ander’), waardoor een symbolische, restrictieve verhouding (S) aan de aanvankelijke imaginaire wereld (I) van overvloed
wordt toegevoegd. Elk proces van socialisatie – dat aanvangt met het toetreden tot de
symbolische wereld, de wereld van de taal
– is gebaseerd op een dergelijke verstoring
van een ideale maar denkbeeldige eenheid.
We verlangen dan wel naar een zogenaamd
‘pure relatie’, aldus Lacan, maar die pure
en onmiddellijke wereld is onbereikbaar.
Ze bestaat simpelweg niet, aangezien elke
relatie is gebaseerd op betekenisgeving en
identificatie – op een breuk tussen object en
subject – en dus altijd wordt gevormd door
substituties van datgene wat wordt betekend
door de afwezigheid van het betekende (hier
verraadt zich de invloed van De Saussure).
Het onderbewuste is, zoals Lacans fameuze uitspraak luidt, gestructureerd als een
taal. Seksuele verlangens, de vorming van
de seksuele identiteit en de constructie van
sekseverschillen die daarmee samenhangt,
kunnen worden begrepen volgens eenzelfde dynamiek van gemis, van verlangens die
nooit echt kunnen worden vervuld en tijdelijke substituties die daarvoor in de plaats
worden gesteld. (Seksuele) identiteit wordt
volgens de lacaniaanse psychoanalyse in die
zin geconstitueerd vanuit een gebrek en de
continue zoektocht om de breuk tussen het
‘ik’ en de ‘ander’ ongedaan te maken. Om
het gemis van een dergelijke niet-bestaande,
‘originele’ en imaginaire eenheid te compenseren, wordt het verlangen op externe objecten of subjecten geprojecteerd (de fetisj) die
‘vervangen’ wat nooit echt kan bestaan.
Kelly stelt echter de controversiële vraag
die in de freudiaanse/lacaniaanse theorievorming over de ontwikkeling van de seksuele identiteit ontbreekt: waarop richt het
verlangen van de moeder zich, op het moment
dat de ‘dyade’ wordt doorbroken? Met andere woorden: hoe vangt zij het dreigende
gevaar op, het angstaanjagende verlies van
haar kind, dat kan worden begrepen als een
vorm van castratieangst? In PPD suggereert
Kelly dat de moeder van haar kind een fetisj maakt, wat zich uit in het mooi aankleden van het kind, hem langer voeden dan
strikt noodzakelijk is, of simpelweg door
nog een kind te krijgen op het moment dat
de baby zich definitief aan de dyade onttrekt. Dat laatste gebeurt als hij leert schrijven, zijn eigen naam kan krabbelen, waarmee het verschil tussen zoon en moeder
definitief wordt gemarkeerd. We zijn hiervan getuige in het zesde en laatste deel van
PPD, Documentation VI: Prewriting Alphabet,
Exergue and Diary (Experimentum Mentis VI:
On the Insistence of the Letter). In wat eruitziet
als een Steen van Rosetta volg je de pogingen
van Kelly’s zoontje om het alfabetische schrift
onder de knie te krijgen. Net als in de eerdere
delen interpreteert de moeder in een tweede
laag zijn schrijfsels, gevolgd door, ten derde,
haar dagboeknotities van een week later,
waarin zij haar zoons eerste dagen op school
beschrijft, haar worsteling met die institutionalisering en, vooral, met de secundaire positie die ze binnen dit systeem ineens inneemt.
Geconfronteerd met die tweederangspositie,
stelt Kelly voor om de memorabilia die moeders vaak verzamelen – haarlokken, foto’s,
tandjes of eerste schoentjes en sokjes – als
fetisj te beschouwen, als een vorm van pornografie. In PPD zijn de ‘haarlokken’ de vieze
luiers geworden (Documentation I), de eerste gebrabbelde woordjes (Documentation II),
kindertekeningen (Documentation III), hand
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afdrukken in klei (Documentation IV), de
planten en insecten die het kind zijn moeder gaf (Documentation V) en haar zoons eerste geschreven woorden (Documentation VI).
Deze sporen van de verschillende stadia in de
ontwikkeling van de moeder-kindrelatie krijgen telkens een andere vorm. Zo is onder de
serie afdrukken in klei van de hand van haar
kind in Documentation IV een confessionele tekst getypt op een stuk van zijn dekbed
(‘blankie’) waarin Kelly haar zorgen uit over
werken buitenshuis en haar verlatingsangst.
Daaromheen staan lacaniaanse notities en
schema’s die een analytische blik werpen op
de gekaderde kleiafdrukken en bekentenissen. Onder ‘20 maart 1976 (‘AGE 2.6’)’ staat
te lezen: ‘If R spends as much time with K as
I do, then why doesn’t he feel as guilty about
the time he spends away? I think because
it’s because I feel ‘ultimately responsible’.
For what? … not for disciplines or Doctor’s
appointments or even the shopping, but for
providing ‘love and attention’. I feel … or I
need to feel … I’m the only one who can meet
this demand and I remember when I realized
it … the first time K said ‘I love you, Mummy’.’
In scherp contrast met de prominente aanwezigheid van de ik-figuur, de moeder, en
haar emoties in Documentation IV, staan de
‘dirty nappies’ van Documentation I: Analyzed
Fecal Stains and Feeding Charts (Experimentum
Mentis I: Weaning from the Breast), die veel
opzien baarden bij de eerste presentatie
van PPD in het ICA. Ingelijste afdrukken
van poepluiers worden gecombineerd met
diagrammen en statistische gegevens die vertellen wat het kind heeft gegeten en hoe zijn
ontlasting eruitziet, variërend van constipatie tot diarree. Door de inname van voedsel af
te zetten tegen de uitscheiding ervan en dit te
vergelijken met de groei van de baby, wordt
zijn toenemende onafhankelijkheid van de
moeder in kaart gebracht.
De commotie bij de eerste presentatie van
PPD in 1976 ontstond over de vieze luiers,
maar ook over de rigoureuze analyse van
wat werd beschouwd als de privékwestie
van het moederschap in een vooraanstaande instelling voor hedendaagse kunst. Wat
Kelly hiermee echter wilde doen, zo vertelt
ze in diverse interviews, is niet zozeer haar
eigen verhaal als kunstenaar-moeder vertellen, maar via de fetisj van de moeder voor
haar kind de fetisjistische aard van representatie bevragen. Alle objecten, schema’s
en tekeningen zijn ingelijst en opgehangen,
als kostbare objecten: klaar om te worden
bewonderd en verkocht. Tegelijkertijd zijn
het gevonden, alledaagse dingen, die amper
de stempel van creativiteit, genialiteit en
authenticiteit hebben die zo belangrijk is
voor de kunstmarkt, waarmee ze het werk
van een duchampiaanse knipoog voorziet.
PPD is inderdaad ook schatplichtig aan
het metadiscursieve debat van de conceptuele kunst van de jaren zestig, waarin institutioneel-kritische, analytische en linguïstische benaderingen hun intrede deden
– uitmondend in wat Benjamin Buchloh
‘een esthetiek van de administratie’ noemde. Kelly verbaast zich er echter over dat de
kritische bevraging van de positie van het
subject die kenmerkend was voor de conceptuele kunst – de ontmanteling van de
modernistische autonome kunstenaar als
een effect van ideologische structuren – niet
werd gedifferentieerd langs de lijn van sekse.
Binnen het mannelijke bastion van de conceptuele kunst kwam de vraag naar sekse-

verschillen geheel niet aan bod. Ook de taal,
die in de conceptuele kunst de plek van het
esthetische beeld innam, werd vrijwel geheel
geneutraliseerd en als niet-belichaamd
voorgesteld. Conceptuele kunst vergeet dat
elke letter een residu van lichamelijkheid in
zich bergt, een lichamelijkheid waarvan de
tekst in feite overloopt, aldus Kelly. Of zoals
ze het in een gesprek met Mulvey formuleerde: ‘When we question the centrality of the
artistic subject and undermine the modernist notion of expression, then I don’t think
we can do this without also posing the problem of sexual identity.’
In lijn met de conceptuele benaderingen
waartoe ze zich verhoudt, kiest Kelly ervoor
om het vrouwelijke lichaam niet letterlijk
als vehikel aan te wenden om haar seksualiteit te bevragen: PPD bevat geen enkele
visuele representatie van moeder en kind.
De inzet van het vrouwenlichaam is volgens
Kelly vanuit feministisch oogpunt problematisch, omdat het hiermee in een passieve objectpositie wordt geplaatst, onderworpen aan de (mannelijke) voyeuristische blik.
En meer algemeen lijkt het te suggereren
dat het begrip van ‘vrouw-zijn’ samenvalt
met (biologische) sekse, dat het een materiële of direct waar te nemen categorie is,
die dus ook visueel te vatten is. Het gaat er
echter om de structurele, (psycho)sociale
constructie van die constellatie te bevragen.
Kelly is er in PPD op gebrand aan te tonen
dat de positie van vrouwen en moeders geen
natuurlijk gegeven is, maar ideologisch is
bepaald, in relatie tot de ‘ander/Ander’.
Naar het lichaam van de vrouw/moeder
wordt in PPD verwezen via het onderzoek
naar de ontwikkeling van het kind, en het
geleidelijke proces van zijn socialisatie en
intrede in de symbolische orde, waarin de
moeder hem begeleidt en ondersteunt, met
de pijnlijke geboorte van zijn schrift als climax en absoluut resultaat.
Schrift kent meerdere gedaanten in PPD.
Het is bedoeld om (visuele) aannames over
de vrouw/moeder te ontkrachten en de
aandacht te verleggen naar de (onzichtbare,
geïnternaliseerde) discursieve wijze waarop
sociale rollen worden geconstitueerd, en het
fungeert als een manier om afstand te creëren tot het persoonlijke narratief – Kelly
noemt het een ‘distancing device’. Ondanks
het gebruik van de termen ‘Document’ en
‘Documentation’ in de titel geeft het werk
je geen directe inkijk in Kelly’s leven, geen
‘slice of life’. De fragmenten uit haar leven
zijn altijd op een afstand geplaatst. Je sympathiseert in eerste instantie met de ik-figuur
in de dagboeknotities, maar je empathische vermogen wordt een halt toegeroepen
door het analytische raster dat eroverheen
is gelegd. De innerlijke gedachtes en angsten, en de relatie tussen moeder en kind, zo
toont het werk, worden gemedieerd door de
rationeel – schematisch – gestructureerde
taal, de symbolische orde.
Schrijven/schrift is in PPD echter niet –
of niet alleen – discours, tekens moeten
ook worden begrepen als materiële dragers,
zoals ook wordt gesignaleerd met de typografische variatie in de zes delen. Tekst heeft
volume en textuur: een lichaam, net als
degene die schrijft. De inherente (vrouwelijke) diversiteit, onvoorspelbaarheid en fragmentatie van tekst moet worden omarmd en
niet worden gladgestreken door een (mannelijk) uniform en lineair begrip ervan, zo
benadrukt Kelly. Vrouwen moeten zich-

zelf schrijven volgens Kelly, ze moeten hun
lichaam schrijven. Cixous, die eveneens
sterk was beïnvloed door de psychoanalyse,
noemde dit lichamelijke schrijven in haar
boek Le Rire de la Méduse (1975) écriture
féminine. Hoewel vrouwen niet anders kunnen dan de patriarchale taal te gebruiken die
voorhanden is, kunnen ze zichzelf in deze
‘geleende’ taal uitdrukken door de rationele logica ervan te doorbreken, door bijvoorbeeld onsamenhangend of fragmentarisch
te schrijven. Vrouwen moesten, zo schreef
Cixous, de traditionele binaire tegenstellingen doorbreken tussen lichaam en schrift,
tussen de passieve ontvangende vrouw en
de actief creërende man. Als de vrouw in
het patriarchaat altijd wordt gedefinieerd
in relatie tot de man, en dus op basis van
een niet-bezitten, van een gebrek, dan riep
écriture féminine op tot zelfrepresentatie en
overvloed. Het moederlichaam stond symbool voor een van de manieren waarop ‘de
vrouw als gebrek’ kon worden omgevormd
tot de vrouw als oorsprong en bron van
overvloed en veelvormigheid. Cixous riep
moeders dan ook op te schrijven in moedermelk of ‘witte inkt’, waardoor traditionele
binaire tegenstellingen konden worden ontkracht. Kelly had het zelf over ‘feminine discourse’ of ‘Other art’ om te verwijzen naar
een dergelijke vorm van rebels en subversief
schrijven: ‘Feminine ‘discourse’ is trying to
articulate the unsaid, the ‘feminine’, the
negative signification, in a language which
is coincident with the patriarchy.’ In PPD
wordt dit benadrukt in het ‘scriptovisuele’
(scriptovisual) karakter van het werk, waarin taal en beeld letterlijk worden vermengd.
Het is met een dergelijk verbreed begrip
van schrijven/schrift in gedachten dat de
vinger kan worden gelegd op wat er in PPD
gebeurt. Het veelvormige, grillige, bijwijlen
luidruchtige schrijven slaat een brug tussen de procreatie en seksuele differentiatie
waar het werk over gaat, en de creatie die
PPD is, en tussen het symbolische, lineaire
– patriarchale – discours waarin het ‘ik’ als
een afzonderlijke identiteit wordt gevormd
en de imaginaire eenheid en overvloed van
de moeder-kindrelatie die door de schijnbare onmiddellijkheid van het visuele wordt
gesymboliseerd. In PPD wordt geen keuze
gemaakt tussen een van beide: creatie en
procreatie versmelten met elkaar. Daarmee
sluit het werk ook aan bij die andere belangrijke component van het feministische debat
van de jaren zeventig: kies je voor kunst of
gezin? Het kunstwerk gold daarbij als substituut voor de baby die vrouwelijke kunstenaars beter niet konden baren als ze een
carrière wilden.
In dit licht verbaast het des te meer dat Kelly
zich in haar psychoanalytische reflecties
op de moeder-kindrelatie juist Lacans theorieën heeft toegeëigend. Alle zes de delen
van PPD gaan vergezeld van voetnoten
(Footnotes and Bibliography), die in de boekversie zijn vertaald naar een behoorlijk technische introductie op het werk, met een
uitleg van de visuele presentatie en een artikel (‘Experimentum Mentis’) bij wijze van
nawoord. In beide wordt tot vervelens toe
Lacans psychoanalytische benadering aangewend om de ontwikkeling van het kind te

Mary Kelly en haar zoon, opnamesessie voor
Post-Partum Document, 1975

duiden en uit te leggen hoe de subjectiviteit
van moeder en kind wordt geconstitueerd in
en door hun relatie met elkaar. Met andere
woorden: Lacan blijft continu als een centrale, patriarchale autoriteit aanwezig in het
werk, terwijl PPD een dergelijke hiërarchische verhouding juist poogt te nuanceren
of zelfs geheel te ondermijnen. Ook de literatuurwetenschapper Paul Smith vraagt zich
af of dit niet in tegenstrijd is met het werk.
Kelly’s lauwe antwoord luidde dat ze hiermee nu eenmaal het best in staat was om
de relatie tussen moeder en kind te duiden,
vooral in de eerste drie delen van PPD. De
werken van vrouwelijke psychoanalytische
theoretici als Melanie Klein en Françoise
Dolto waren geen optie, omdat hun deconstructie van familiale verhoudingen niet
ver genoeg ging volgens Kelly. En hoewel
ze in Documentation VI een kritischere houding ten aanzien van zijn gedachtegoed aanneemt, blijft ze naar Lacan terugkeren.
Afgezien van het feit dat het op zijn minst
opmerkelijk is dat juist Kelly zo’n sterk patriarchaal discours omarmt, is haar toepassing van Lacan ook nogal rigide. Lacans
schema’s, waarmee hij zelf terughoudend
omsprong, voeren steevast de boventoon,
met soms schitterend resultaat, zoals de
wollen babyvestjes bedrukt met lacaniaanse diagrammen die de introductie vormen
van PPD. Maar het begint te wringen op het
moment dat zijn theorieën te letterlijk worden genomen en de enige uitleg vormen over
wat er in het werk aan de orde wordt gesteld.
De meerstemmigheid die in PPD wordt
gecreëerd, slibt hierdoor stilaan dicht, en
de mythe van het moederschap wordt welhaast vervangen door de mythe van Lacan.
En toch: kijk je beter naar de kinderkleding,
dan zie je dat Lacans schema’s te groot lijken
voor de vestjes, de babyvestjes te volumineus
voor de lijsten waarin ze hangen. Alsof Kelly
ook een ironisch commentaar geeft op de
‘vaderfiguur’ met wie ze in discussie treedt,
wiens onontkoombare aanwezigheid en
autoriteit ze moet erkennen en analyseren,
wil ze haar rol als vrouw en moeder ontrafelen en zichzelf enigszins kunnen bevrijden
uit die onderdrukkende categorieën.
Het is de vraag of haar dat is gelukt. De
speelsheid en eindeloze jouissance die het
vrouwelijke/moederlijke lichaam eveneens
kan ervaren, ook in relatie met haar kind,
wordt in PPD nooit gevierd, terwijl de frustraties en angsten over het moederschap
worden gefixeerd in een lacaniaans parlando en patroon. Vergelijk je PPD bijvoorbeeld met Cixous’ Le Rire dan valt op dat
de erotische geladenheid die deze laatste
tekst karakteriseert in Kelly’s werk amper
aanwezig is. Seksualiteit wordt besproken
in PPD, maar wordt meteen ook uitgelegd
en geneutraliseerd, toegedekt en verdoezeld. Het duidelijkst komt dit naar voren
in Documentation V. Classified Specimens,
Proportional Diagrams, Statistic Tables,
Research and Index. (Experimentum Mentis V:
On the Order of Things). Daarin worden de
vragen van haar zoon over seksualiteit,
het naïeve, speelse vraag-en-antwoord
van moeder en kind (‘K. Will the bad men
come and cut my willy off? / M. No, of course not.’) direct weer klinisch verklaard door
de nevenschikking met een psychoanalytisch jargon. De scheiding van moeder en
kind (letterlijk getranscribeerd in het tweegesprek, maar ook in de schematische weergave van de geboorte) wordt aangegrepen
om zijn castratieangst en haar schaamte
en gebrek zichtbaar te maken. Nergens leidt
seksualiteit tot een eruptie, een orgasme,
of zoals Lacan het noemde: een petite mort.
Kelly lijkt, met andere woorden, nergens een
daadwerkelijk doorbreken van het rationele
weten toe te staan, zich niet te wagen aan
de ‘onmogelijke’ en onmetelijke reële wereld
waartoe het orgasme wordt gerekend; aan
de grensgebieden tussen de verschillende
imaginaire en symbolische werelden.
Mary Kelly’s Post-Partum Document ontleent zijn kracht aan de taboedoorbrekende
manier waarop het ‘moederschap’ tastbaar
heeft gemaakt. Aan het feit dát zij moederschap zichtbaar en bespreekbaar maakte
binnen de context van de beeldende kunst.
Maar de relatie tussen procreatie en creatie
blijft in het werk op gespannen voet staan. In
de bijwijlen gekmakende herhaling van het
bestaande discours in PPD zie je hoe bepalend en onverbiddelijk het institutionele
gevang was waarin ze zich moest manoeuvreren. Dat is de ideologische dwangbuis die
het kunstwerk bespreekt, vertaalt en herwerkt, maar ook reproduceert.
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Kleine en grote geschiedenissen
SOPHIE BERREBI
Het is een alledaags verschijnsel voor een
treinreiziger: het uitzicht, door het raam,
van bomen die tot een vage vlek gereduceerd
worden. Het venster doet dienst als kader
voor een wazige flard groen. Afhankelijk van
de snelheid worden de bomen meer of minder abstract, maar het raam omkadert altijd
één afbeelding die verandert en beweegt. In
Linnaeus’ Flower Clock, een vroeg werk van
Fiona Tan uit 1998, doet zich iets dergelijks
voor. Een rij bomen – levendig groen van
lentebladeren, met een blauwgrijze hemel
als achtergrond – wordt gefilmd vanuit een
auto, en dat beeld zet de monoloog van een
kunstenaar in gang.
Het kan sentimenteel lijken, iets dat je
doet in een jeugdwerk. Het beeld van een
rij bomen in beweging is een van de meest
rechtstreekse metaforen voor de tijd die verstrijkt, overpeinsd door een eenzame figuur
aan het raam. Maar het is ook een heldere
illustratie van hoe de moderniteit – de trein
en de spoorweg – niet alleen de perceptie
van ruimte en tijd heeft veranderd, maar
ook kunstenaars heeft aangezet om op die
verschuivende ervaring te reageren. Het is
dus zowel een vaak gebruikte metafoor als
een beladen beeld.
Toch zijn de bomen door het raam in
Linnaeus’ Flower Clock niet zomaar een
cliché. Ze brengen iets teweeg – iets dat te
maken heeft met weggaan en verwijdering,
in tijd en in ruimte. Toen ik de film voor het
eerst zag, was ik verrast, of zelfs verontrust. Dat kwam niet alleen door de fragmentarische aard van het werk. Ik vond
Linnaeus’ Flower Clock verwarrend, omdat
de film zo verstoken bleef van de gecontroleerde, trage, misschien zelfs afstandelijke
beelden in andere, latere werken van Tan,
zoals Countenance (2002), Inventory (2012),
Depot (2015) of Ascent (2016) – werken die,
op het eerste gezicht, distantie uitstralen,
stabiliteit, en een ernst die deels voortkomt
uit het onderwerp en deels uit de manier
waarop Tan subjecten en objecten in beeld
brengt, met trage, zwenkende shots, of met
onbeweeglijke foto’s. Het resultaat is een
idee van bestendigheid en stevigheid, zelfs
wanneer er elementen zijn die dat verstoren, zoals een commentaarstem. Linnaeus’
Flower Clock heeft, daarentegen, een weelderigheid die mij verbaasde: het leven
stroomt eruit. Zo verwoordde ik het althans
voor mezelf, denkend aan de jonge vrouw
met slaperige ogen en wanordelijk haar die
zichzelf in beeld brengt, dag na dag. Dit was
een film van een jonge verliefde kunstenares, die bloemen bij hun naam noemt terwijl
ze zich openen en sluiten volgens het bloemkloksysteem van Carl Linnaeus, en die daarmee de duur van liefde probeert te meten.
Het is de film van een jonge onbevreesde
kunstenaar die tegelijkertijd de liefde en de
kunst induikt.
Ook het belang van het archief binnen het
werk van Tan lijkt met die ongeremdheid in
tegenspraak. Zo haalde ze in 2019 het fotoarchief van Agfa, de Duitse producent van
fotorolletjes, tevoorschijn uit de stockageruimtes van het Museum Ludwig in Keulen,
waar het zonder gecatalogiseerd te zijn aan
de vergetelheid leek overgeleverd. Tan stelde het tentoon en reveleerde wat archieven
in feite zijn: verzamelingen van documen-

ten die door instituten bewaard worden voor
het nageslacht. Archieven zijn een bron van
macht, maar van wie, en over wie? Welke
autoriteit weerspiegelen ze of drukken ze uit?
Het zijn vragen die Tan samen met de foto’s
van Agfa tevoorschijn haalde.
Archieven en foto’s zijn, sinds de aanvang
van de fotografie, nauw met elkaar verbonden. Kort nadat de fotografie ontdekt werd
door Louis Daguerre en Nicéphore Niépce,
gaf de Franse politicus François Arago een
toespraak voor de Kamer, in juli 1839. Hij
probeerde zijn collega’s te overtuigen van
het belang van deze uitvinding, die erg
bruikbaar kon zijn voor wetenschap, architectuur en kunst, als een technologie die
makkelijk in gebruik is en waarvan de resultaten homogeen zijn: ‘Wanneer eenvoudige voorschriften stap voor stap worden
gevolgd, is er niemand die niet even grote
successen kan boeken als meneer Daguerre
zelf.’ Precies daarom werd de foto een geliefkoosde technologie voor administraties en
instituten. Legerafdelingen, scholen en hospitalen konden voortaan gehele populaties
in kaart brengen. Een bekend voorbeeld
bevindt zich in het archief van de politie
van Parijs, gemoderniseerd door Alphonse
Bertillon in de jaren 1880. Bertillon was de
eerste om fotografie aan te wenden voor het
catalogiseren van veronderstelde criminelen, en hij introduceerde het dubbele portret – aangezicht en profiel – in de Franse
administratie, waarna politieafdelingen in
andere landen deze manier van registeren
overnamen.
Historici zoals John Tagg en kunstenaars
als Allan Sekula hebben geschreven over
de relatie tussen het lichaam, de fotografie en het archief. Op basis van argumenten
die door Michel Foucault in 1975 werden
ontwikkeld in Surveiller et punir beschrijven
zij de overgang van spectaculaire vormen
van machtsontplooiing (vaak met in het
openbaar toegediende lijfstraffen) naar een
samenleving waarin individuen – efficiënter,
en minder bloeddorstig – in het oog worden
gehouden. Die transitie voltrok zich na de
Franse Revolutie en werd voortgezet dankzij een netwerk van instituten die ook van
fotografie gebruikmaakten. Door de bevolking te verzorgen, maar ook te onderwijzen
en te straffen, creëerde een dergelijk systeem
iets wat door Foucault is omschreven als een
‘microfysica van de macht’. De versterking
van kapitalistische staten in de late negentiende eeuw kan dus in hoge mate geassocieerd worden met de fotografie.
Tan betoont vaak interesse voor fotoen filmarchieven. Ze heeft in publieke en
private archieven gewerkt en ze maakt
films met found footage en met beelden die
gemeengoed zijn geworden. Wat ze vooral
doet, is archieven uit elkaar halen. Ze verandert de context en belicht elementen terwijl ze andere onderbelicht laat. Ze laat het
archief, met andere woorden, niet met rust.
Het blijft niet zomaar ordelijk en functioneel; ze demonteert het, en zo demonteert
ze ook het autoritaire principe dat haast elk
archief kenmerkt dat haar pad kruist, of
het nu gaat om koloniale opnames uit het
Nederlands filmarchief of familiealbums en
reisreportages. Ze verwerpt op die manier,
en categoriek, het idee dat er zoiets als een
microfysica van de macht zou bestaan.
Integendeel: ze richt zich op individuen als
actoren, als subjecten en als kijkers.

Vaak gaat dat gepaard met het gebruik
van amateurfotografie, en in projecten als Vox Populi (2004-2012) en Ascent
(2016) lijkt ze iets op te bouwen wat ik
zou omschrijven als een antifotografisch
archief. Voor Vox Populi verzamelde Tan
familiefoto’s via musea in onder meer
Noorwegen, Zwitserland, Londen, Tokio en
Sydney. Ze maakte montages van die foto’s
in kleine boeken en op museumwanden.
Voor de film Ascent, en voor de gelijknamige installatie, vroeg ze bij het Izu fotografiemuseum in Japan foto’s op van de berg Fuji,
genomen door lokale bewoners en toeristen.
Zo verzamelde ze ongeveer zesduizend foto’s
waarmee ze een film maakte, volledig opgebouwd uit stilstaande beelden.
Dergelijke projecten spreken inderdaad
de opvatting tegen van het fotografische
archief als institutioneel werktuig. Foto’s
zijn bij Tan op geen enkele manier systematisch. Ook wanneer ze zich op amateurfotografie richt, doorbreekt ze de chronologische
organisatie van familiealbums. Ze reorganiseert deze beelden en maakt nieuwe groepen en reeksen. Bovendien zijn deze foto’s,
technisch gezien, allesbehalve homogeen.
De anonieme, bureaucratische handen die
foto’s maakten voor de archieven van politiekantoren, droegen er zorg voor dat alle portretten in dezelfde omstandigheden gemaakt
werden. De handen die de foto’s maakten in
Ascent en Vox Populi zijn eveneens anoniem,
maar zij proberen niet achter de lens te verdwijnen – het zijn dragers van affecten.
De foto’s uit het archief van Agfa zijn, wat
dat betreft, merkwaardig. Ze imiteren amateurfotografie maar vertonen geen affect.
Het gaat om beelden gemaakt in WestDuitsland tijdens de jaren vijftig en zestig.
Of liever: het zijn weergaven van de lifestyle tijdens deze periode van economische
expansie, toen de Bondsrepubliek moest
aantonen hoe sterk ze verschilde van de
DDR. De foto’s tonen een kleurrijke wereld
vol knappe jongens en lief glimlachende
meisjes. De kleuren zijn fel en contrastrijk:
een Agfa-film levert uitstekende resultaten
op, zowel binnen als buiten, in de bergen of
aan het strand. Het leven lijkt mooier dankzij Agfa, maar toch is er geen affect merkbaar: dit zijn, uiteindelijk, reclamefoto’s.
Ze zijn het gevolg van een ideologische
agenda die ik enkele jaren geleden herkende in het werk van een andere kunstenaar,
Christopher Williams. De voorbij tien jaar
heeft hij gewerkt aan een reeks foto’s met
als titel For Example: Dix-Huit Leçons Sur La
Société Industrielle. Het zijn foto’s die de felgekleurde wereld oproepen van West-Europa
tijdens de Koude Oorlog, en dan vooral het
geamerikaniseerde West-Duitsland van
het Wirtschaftswunder. De Agfa-foto’s zijn
eveneens beelden van een leven dat lijkt
samen te vallen met een geslaagde vakantie. Ze getuigen van een normatieve blik op
de samenleving en op vrije tijd – het soort
beeld dat ‘gewone’ mensen kunnen maken,
als van gefabriceerd geluk. Williams brengt
de kunstmatige kwaliteit van die verbeelding over door middel van details, gezichtshoeken of onderwerpen die een beetje fout
lijken, zoals vuile, maar toch in verfijnde
lingerie gehulde voeten, of een beurse appel
aan een tak vol ongeloofwaardig roodglanzende exemplaren. In al zijn foto’s ontbreekt
er iets, of is er juist iets excessief aanwezig,
iets ongepasts of verkeerds.

Fiona Tan, Linnaeus’ Flower Clock, 1998

Om met zulke foto’s om te gaan, en om
er de gesimuleerde kwaliteit van aan te
tonen en er een antiarchief van te maken,
hanteert Fiona Tan een andere methode.
Aangezien ze het archief beschouwt als
een materieel object, toont ze de beelden
niet enkel als gedrukte foto’s, maar ook met
de opzichtige oranje enveloppes waarin ze
bewaard worden als achtergrond. Door die
uitstalling toont ze de keerzijde van hun
blinkende oppervlak en de manier waarop ze tot spreken zijn gebracht. Deze presentatie benadrukt de artificiële en gefabriceerde aard van de beelden; de droom
die ze tonen kan blijkbaar ingesloten worden in een voorwerp en gearrangeerd op
een plank in een metalen rek. Tan maakt er
een antiarchief van door toe te voegen wat
ongezien bleef: de onzichtbare tegenhanger, in de vorm van zwart-wit documentaire foto’s, als tegengewicht voor het archief
van Agfa. Door een ander aspect te tonen
van het leven in de Bondsrepubliek, brengt
Tan de Agfa-beelden uit evenwicht en diskwalificeert ze het verhaal dat ze vertellen,
door een andere context te tonen waarin
ze tot stand kwamen. Ze introduceert twee
verschillende kanten van de fotografische
cultuur van naoorlogs Duitsland. De traditie van documentaire, ernstige zwart-witfotografie probeert de waarheid van een
moment te tonen, van een sociale en politieke situatie, aan de hand van poëtisch
realisme. Het is fotografie die schatplichtig
is aan Henri Cartier-Bressons notie van het
‘beslissende moment’, een uitdrukking die
hij muntte in 1952, ongeveer rond de tijd
waarin deze foto’s werden gemaakt. Het
beslissende moment is een ogenblik dat een
fotograaf kan vastleggen en waarin alles
voor de lens samen lijkt te komen. Het resultaat is het tegendeel van het gefabriceerde
commerciële beeld dat een wereld toont die
enkel bestaat tijdens en dankzij het poseren.
Het zijn de poses die de verschillen tussen deze foto’s onthullen. De houdingen en
gebaren in de Agfa-foto’s zijn er ten behoeve van en voor de camera: lichamen worden
afgeplat om in het kader te passen, houdingen worden in profiel bekeken om de beweging van lichamen te tonen, kleren worden
op het strand uitgespreid enkel om te worden
gefotografeerd. De glimlach is steeds artificieel, aanwezig zolang het duurt om de foto te
maken. In documentaire foto’s, daarentegen,
worden gebaren gemaakt – soms onhandig,
soms zeer momentaan – door mensen die
zich niet bewust zijn van de camera. En toch
zijn deze gebaren nooit helemaal individueel. Zoals Marcel Mauss heeft geschreven in
een essay uit 1934 over de techniek van het
lichaam, behoren gebaren, hoe betekenisloos ook, tot een samenleving of een groep,
en worden ze aangeleerd, al is het dan onbewust, door naar anderen te kijken.
Mijn suggestie is dat Fiona Tan niet
zomaar nadenkt over het archief, of over de
relaties tussen het archief en de fotografie.
Ze toont ons een geschiedenis van de fotografie. Het is geen geschiedenis van fotografische bewegingen of van fotografen, hoewel de geschiedenis van de fotografie in het
naoorlogse Duitsland natuurlijk aan bod
komt. Uiteindelijk gaat het om een andere
geschiedenis, een geschiedenis van gebaren en houdingen, maar ook een geschiedenis van onderwerpen, gezichtspunten
en bewegingen, net als een geschiedenis
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Fiona Tan. GAAF, Museum Ludwig, Keulen, 2019

van genres, van ‘soorten’ foto’s. Toen Tan
haar voorraad van zesduizend foto’s van
de Fuji bestudeerde, realiseerde ze zich dat
de fotografen bijna altijd hetzelfde standpunt innamen. Dat er een stereotypisch of
generisch idee bestaat van het standpunt,
komt terug in de panoramische installatie
Vox Populi London (2012), waarin telkens
weer gelijkaardige ‘zichten’ te zien zijn op
baby’s, verjaardagen, dronkenmannen en
feestjes. Deze verzamelingen zijn repertoires van fotografische gebaren en ze vertellen hoe individuen zich in de ruimte ophouden of op plekken bevinden – hoe blikken
en lichaamsbewegingen, die zich beeld na
beeld herhalen en zich slechts subtiel van
elkaar onderscheiden, behoren tot een nationale cultuur, maar vooral, en preciezer, tot
een fotografische cultuur.
De vraag is dan wat er met deze afgeronde
interpretatie gebeurt wanneer er van foto’s
geen sprake meer lijkt te zijn. Provenance uit
2008, bijvoorbeeld, bestaat uit zes verticale videoschermen die elk in zwart-wit één
of twee mensen tonen die gefilmd worden.
De camerabewegingen zijn schijnbaar vertraagd, met een hypnotiserend effect. Elke
sequentie duurt niet meer dan een paar
minuten, dus het is makkelijk om te blijven
kijken hoe dezelfde gebaren zich ontplooien.
Provenance is een reeks portretten in zwartwit. De schermen zijn vrij klein en hun
vorm en grootte doen denken aan ingelijste
foto’s aan de muur. Het gaat weliswaar om
bewegende beelden, maar toch appelleert
Provenance aan een fantasie die enkel foto’s
kunnen oproepen: de ingebeelde mogelijkheid om te zien wat er vlak voor en na het
maken van de foto gebeurd is. Het is het
tegendeel van een ‘beslissend moment’: er
is geen knip in het verloop van de tijd, geen
stilstaand beeld dat de vloed van de beweging onderbreekt. Provenance trekt bovendien een streep door dat andere kenmerk
van de fotografie, door Roland Barthes
beschreven in La Chambre claire (1980): elke
foto toont de tijd die voorbij is gegaan – het
verleden dus, hoe vlakbij het zich ook mag
bevinden. ‘Ça a été,’ schrijft Barthes – ‘dat

is geweest.’ Waar een foto altijd het verleden
toont, daar bevinden, in Provenance, de oude
man die traag een appel schilt of de vrouw
die probeert te schrijven en naar haar computerscherm kijkt, zich niet in het verleden.
Ze keren terug op het scherm, om de zoveel
minuten; ze bevinden zich in een tussentoestand, in een permanent en ononderbroken
heden.
Ook het zwart-wit van Provenance en het
kader van het videoscherm refereren aan de
fotografie – de visuele conventies, de houdingen, de omgeving, het beeldformaat. De
modellen van Fiona Tan zitten vaak stil, en
wanneer ze bewegen, nemen ze houdingen
aan die de fotografie, of de voorganger van
de fotografie, de schilderkunst, in herinnering roepen. Het is inderdaad makkelijk
om in Provenance figuren te herkennen die
gegrepen zijn door aandacht en concentratie, figuren zoals Chardin ze schilderde in de
achttiende eeuw, met een aura van intimiteit die de kijker met het schilderij verbindt,
door een suggestie van medeplichtigheid
met het afgebeelde. Op andere momenten,
zoals wanneer de kruidenier en zijn zoon
poseren voor een stijf familieportret, is er
wel degelijk klassieke fotografie te zien. En
één keer lijkt een stilleven met fruit uit de
kruidenierswinkel expliciet te verwijzen
naar zeventiende-eeuwse schilderkunst uit
de Nederlanden.
Ik merk dat mijn reacties op deze video
portretten sterk verschillen, maar dat
ze nauwelijks veranderen. Het meisje in
haar tienerkamer dat zichzelf in de spiegel
bekijkt begint al snel wat te irriteren, misschien omdat ze de leeftijd heeft waarop
narcisme de overhand neemt, de levensfase die vandaag bepaald wordt door selfies
en een obsessie met het eigen uiterlijk. De
oude man die een appel schilt lijkt ver weg,
net als de oudere vrouw die kalm poseert in
een Japans interieur. Het zijn de kruidenier
met zijn zoon en vooral de vrouw voor haar
computer die me het meeste raken. Is dat
omdat zij mijn leeftijd het dichtst benadert,
en omdat ook ik vele uren achter een laptop
doorbreng, in dezelfde houding, afwisselend

opgetogen, geconcentreerd, blij en gestresseerd? In dat geval zou Tans oeuvre, en dit
werk in het bijzonder, over nog iets anders
kunnen gaan – niet alleen over archieven,
niet alleen over fotografie en de geschiedenis ervan, maar ook over iets persoonlijkers
– dat wat die thema’s insluit. Wat ik zie is
een geschiedenis van mijn leven, van het
leven van Fiona Tan, van onze levens – ik
zie hoe fotografie onze levens is binnengeslopen en onze levens heeft vormgegeven en
bepaald.
Dit herinnert me aan iets wat Simone de
Beauvoir schreef in La Force de l’âge, een
deel van haar memoires gepubliceerd in
1960. Memoires zijn geen dagboeken, maar
pogingen om de herinnering aan het verleden te reconstrueren aan de hand van
documenten. De Beauvoir merkt op dat het
schrijven van een roman is als het opbouwen van een wereld vanaf nul, terwijl bij het
werken aan memoires je beide voeten op de
grond staan: de materiële documenten zijn
daar, de dingen zijn al gebeurd, en het komt
er slechts op aan ze te beschrijven. Het is een
onderscheid dat ook kan worden toegepast
op schilderkunst en fotografie: wie schildert
moet een wereld verbeelden op een canvas,
terwijl een foto maken neerkomt op selecteren, uitsnijden en laten zien wat al bestaat.
De Beauvoir verwijst naar haar dagboeken
uit die periode, naar haar persoonlijke herinneringen, maar ook naar kranten. Wie
haar memoires leest, ziet snapshots, foto’s
die het geheugen filteren, sommige momenten uitwissen en andere momenten naar
voren brengen, leesbaar gemaakt als op
lichtgevoelig papier.
De vergelijking met memoires is vooral toepasselijk in het geval van Vox Populi
London, dat gaat over de tijd die verstrijkt.
Veel van de beelden in dat werk doen me
denken aan mijn eigen kindertijd in Londen,
in de jaren zeventig en tachtig. De meisjes
gekleed in bloemenjurken van Laura Ashley
lijken op mijn babysitters, en de peuters die
door bloembedden lopen, herinneren aan
gelijkaardige familiefoto’s die van mij zijn
gemaakt, tussen de lentebloesems in Hyde

Park. De bruinige kleuren van de foto’s
getuigen van die tijd, maar hetzelfde geldt
voor de lichaamshoudingen, de achtergronden en de onderwerpen, zoals het Britse
koningshuis. Herinneringen, zo blijkt, kunnen vervaardigd worden door foto’s.
De sleutel ligt, verrassend genoeg, in
Linnaeus’ Flower Clock. Het tuinontwerp
van Linnaeus was een instrument om te
tonen hoe laat het is aan de hand van het
vaste moment van de dag waarop planten
hun bloemen openen of sluiten. De verwijzing naar de cyclische beweging van een
klok impliceert voor Tan in dit werk een
poging om het verglijden van de tijd tegen
te houden. De namen van die bloemen die
openen en sluiten worden gereciteerd als
in een mantra, bedoeld om de liefde in dat
ene moment vast te zetten. Iets gelijkaardigs
gebeurt wanneer je bloemblaadjes uittrekt,
een voor een: hij houdt van me, hij houdt
niet van me … Je lot in de handen van de
natuur leggen, is dat niet iets wat verliefde
mensen doen?
Er is iets, ergens, dat openbreekt. Fiona
Tan werd geboren in 1966, ikzelf in 1973.
We hebben nu beiden een leeftijd bereikt
waarop we ons heel helder dingen herinneren van twintig of dertig jaar geleden,
toen we stilaan volwassen werden. We gaan
een levensfase in waarin onze ouders, zo
beseffen we, niet langer onsterfelijk zijn, en
onze kinderen niet langer klein. Misschien
is het daarom dat ik, wanneer ik het slaperige gezicht van Fiona zie verschijnen in
Linnaeus’ Flower Clock – haar gezicht van
meer dan dertig jaar geleden – en haar zie
lachen met al de zorgeloosheid van een verliefde twintiger, ongewild moet huilen. Op
de meest banale manier word ik aan mijn
eigen sterfelijkheid herinnerd, aan het verglijden van mijn jeugd, zoals bomen die voorbijschieten aan een rijdende auto of trein.
Linnaeus’ Flower Clock is een vanitas.
Het is iets wat Simone de Beauvoir ook
onder ogen ziet in haar memoires, waarin ze de openhartigheid aan de dag legt die
vereist is om na te denken over de tijd die
verstrijkt en de jaren die passeren. Op weg
naar de veertig beschouwt ze zichzelf stilaan als oud, en in La Force des choses heeft
ze het geregeld over het bereiken van andere levensfasen en over het verzaken aan
bepaalde dingen in het leven, zoals wisselende relaties en liefdesaffaires. In die passages komen haar memoires gedateerd over:
we worden vandaag anders oud, trager misschien. De Beauvoir zou zelf, na haar veertigste, nog talloze boeken schrijven en een
van de leidende stemmen van het feminisme worden. Je memoires schrijven is naar
jezelf kijken in de context van de tijd waarin je leeft, en dat is ook wat veel werken van
Fiona Tan lijken te doen. Ze verknopen,
zoals dat in het Frans heet, la petite et la grande histoire. Fotografie, en vooral kleurenfotografie, en de massale verspreiding ervan
in de twintigste eeuw, heeft die verknoping
en die identificatie van levens met geschiedenis en vice versa mee tot stand gebracht.
Het is een belangrijk inzicht dat Fiona Tan
overbrengt, net als Roland Barthes in La
Chambre claire: geschiedenis en intimiteit
zijn verbonden, net zozeer als denken en
voelen.
Vertaling uit het Engels: Christophe
Van Gerrewey

Fiona Tan. Vox Populi London, The Photographers' Gallery, Londen, 2012

Aan de basis van deze tekst ligt een lezing
gegeven op 4 juni 2019, bij de tentoonstelling Fiona Tan. GAAF in Museum Ludwig,
Keulen.
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NEEM JE TIJD
10.07.20 31.03.24
BEWOGEN
10.07.20 31.03.24
DE TIEN
28.05.21

31.03.24

MUSEUM IN BEWEGING
04.03.21 31.03.24

ALBAST
14.10.22

MARIA LACTANS
08.03.22 31.03.24

KATO SIX
14.10.22 26.02.23

ALLES VOOR DE VORM
11.06.17 31.03.24

PLAYGROUND
17.11.22 20.11.22

TUSSEN HEMEL EN AARDE
- BELEEF HET LAATSTE
AVONDMAAL VAN BOUTS
07.03.22
einde der dagen

JILL MAGID
07.04.23 10.09.23

26.02.23

LEEN VOET
07.04.23 10.09.23
HUMA BHABHA
09.06.23 29.10.23
DIERIC BOUTS
20.10.23 14.01.24
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Water naar zee dragen

Fiona Tan, Footsteps, 2022, courtesy de kunstenaar en Frith Street Gallery, Londen

HANNEKE GROOTENBOER
Tijd is moeilijk te vatten en verschijnt in vele
hoedanigheden. Augustinus schreef ooit:
‘Wat is tijd dan precies? Zolang niemand het
me vraagt, weet ik het. Als ik het wil uitleggen, weet ik het niet.’ Het oeuvre van Fiona
Tan is een onderzoek naar hoe tijd gekend
kan worden, en in welke hoedanigheden.
Augustinus’ dilemma is haar drijfveer, en
tijd is zowel onderwerp als onderzoeksmateriaal. Haar filmbeelden geven contouren
aan begrippen zoals ‘herinnering’, ‘verlies’,
‘verval’ en ‘verveling’. Tan is niet zozeer
geïnteresseerd in deze begrippen an sich,
maar in de wijze waarop ze beslag krijgen
in de ruimte. Tijd is in dit universum vaak
een afstand die wordt afgelegd, een reis, een
rivier, een spoor in de sneeuw, of een verloop zoals een ruïne of een archief dat aangeeft. Tan boetseert beelden van tijd. In haar
handen wordt tijd een grondstof, kneedbaar
als klei, die elke vorm kan aannemen. Zoals
een bouwwerk, een sculptuur of een stadsontwerp structuur geeft aan ruimte, zo
geven Tans motieven en technieken structuur aan tijd. Vorm en inhoud lopen vaak in
elkaar over. Het abstracte concept van tijd
is bij Tan vormloos, vloeibaar als water. We
spreken vaak over zeeën van tijd, en de zee
is bij haar een terugkerend motief. Daarmee
vergeleken heeft biografische tijd markeringen nodig om (be)grijpbaar te zijn. Echt
vat op de tijd krijgen we nooit: in Tans werk
zijn paden, wegen, bruggen of lange tracking shots instrumenten die de vormloosheid van tijd navigeerbaar moeten maken.
Tan maakt ‘tijds-beelden’, metaforen die de
complexiteit van temporaliteit proberen te
articuleren.
Voor haar recentste film Footsteps,
gemaakt op uitnodiging van het Eye Film
museum, brengt Tan de vormloosheid van
tijd in verband met haar levensgeschiedenis. Footsteps is een bijna honderd minuten lange aaneenschakeling van meer dan
honderd jaar oude beelden van Nederland.
Het is de langste film van Tan tot dusver. De
fragmenten werden geselecteerd uit ruim
tienduizend korte documentairefilms uit de
collectie van Eye, een karwei van bijna sisyfusachtige proporties. Deze stille fragmenten zijn gemonteerd tot één vloeiende beweging die de voortgang van de geschiedenis
weergeeft en een vooroorlogs Nederland
toont als één grote bedrijvigheid. Mannen,
vrouwen en vaak ook kinderen stampen
infrastructuur uit de grond. We zien hoe
klei wordt geschept en met loodzware karrenvrachten over loopplanken aangevoerd.
Land wordt met blote handen gewonnen,
kilo’s spartelende haringen worden in netten uit zee getrokken, schoongemaakt,
gezouten en in tonnen gedaan. Zakken met
koffie, thee en kruiden worden uit scheepsruimen omhooggetakeld, op ruggen gehesen en in pakhuizen gestapeld. Dit is een
beeld van Nederland als een perfect geoliede
machine van vooruitgang, een indruk die
nog wordt versterkt doordat Tan een groot
aantal tracking shots van tuffende boten, rijdende trams en hobbelende hondenkarren
aan elkaar heeft gemonteerd tot één doorlopend transport. De mensen die kordaat door
de grijze beelden stappen zijn niet de hoofdpersonages – dat is beweging, het vervoer
van grondstoffen en etenswaren in kruiwa-

gens, manden, dozen en wagons, net als het
transport van dieren, zoals ganzen en schapen, en mensen, die opvallende gelijkenissen vertonen in de wijze waarop ze in groepen en kuddes voortwaggelen.
Alles verloopt ordelijk en ordentelijk. De
mensen, veelal op klompen, lijken een karikatuur van hun klasse of beroepsgroep. Ze
passen precies in het nostalgische, aangeharkte plaatje van de Lage Landen, bevolkt
door krioelende landbewerkers. Footsteps is
in dat opzicht een kruising tussen Chaplins
Modern Times uit 1936, de bedrijvige zeven
dwergen in Disneys Sneeuwwitje uit 1937,
en de portretten van beroepsgroepen in
Sanders Antlitz der Zeit uit 1929. Dit zijn
authentieke beelden van een verleden dat
Nederland nooit heeft gekend, een verleden dat is opgepoetst en in scène is gezet.
Boeren zetten schoven aren op het land met
choreografische precisie, havenarbeiders
staan klaar om op regieaanwijzing overijverig kisten leeg te schudden. Waar we aan
het begin van de film, tijdens het ambachtelijk vervaardigen van manden bijvoorbeeld,
zien hoe het lichaam als een machine is,
daar tonen de industriële fragmenten hoe
lichaam en machinerie elkaar aanvullen.
In beide gevallen wordt het lijf onderworpen
aan geestdodende werkzaamheden; niet het
hoofd, maar het lichaam herinnert zich
deze handelingen. Sommige opnames zijn
ingekleurd: flikkerende vlakken felgroen en
roze tonen plotseling het verleden in kleur,
wat het realistischer maakt, maar ook de
fabricatie van het beeld bewijst. De soundtrack verhoudt zich op dezelfde wijze tot de
beelden als de inkleuringen: het spatten van
water, gehamer en geklop – het illustreert
de beelden realistisch, maar het blijft hoorbaar onecht en toegevoegd, wat de afstand
tot het verleden zowel verkleint als vergroot.
In de flikkerende zwart-witbeelden is de
camera opvallend aanwezig. De individuen
in hun rol van hardwerkende Nederlanders
houden de lens – een zeldzame verschijning
in die tijd – nauwgezet in de gaten. Hun
terugkijkende blikken zijn ongeregisseerd
en boren rauw door de karakteristieke taferelen, zich vasthakend aan de toeschouwer.
Op deze wijze oog in oog komen te staan met
het verleden is ontluisterend en ontroerend,
met name in de zogenaamde ‘fotofilmische opnames’, wanneer kinderen poseren
voor de filmcamera alsof ze op de foto gaan.
Soms lachen ze ontwapenend, een paar jongens doen alsof ze volwassen zijn, trots aan
een sigaar lurkend. Doodstil staan ze daar,
omgeven door het onvolmaakte en hier en
daar ingekleurde celluloid. Het is niet alleen
hun blik die wordt geworpen uit een verloren tijd, maar ook onze blik die hen raakt.
Tan brengt deze geïdealiseerde beelden
in verband met haar kennismaking met
Nederland eind jaren tachtig, toen zij vanuit Australië via Duitsland naar Amsterdam
migreerde om aan de Rietveld Academie
te studeren. Deze kennismaking, die niet
bepaald soepel verliep, wordt verhaald via
de brieven die haar vader, Tan Soen Houw
(1935-2016), haar tweewekelijks schreef
vanuit Australië. Vaak brengt hij onbeduidend nieuws over familieleden en huisdieren; regelmatig geeft hij zijn visie op politieke situaties, zoals het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie. De inhoud van de brieven en de zwart-witbeelden van vooroorlogs Nederland lijken op het eerste gezicht

gescheiden. De kijker raakt gebiologeerd
door repeterende beelden van de mens als
machine, maar krijgt weinig kans om verbindingen te maken tussen de brieven en de
filmfragmenten, waardoor er bij de oer-Hollandse tulpenvelden, schaatspartijen en
vissersboten een gevoel van vervreemding
wordt opgeroepen. Vervreemding is het
hoofdonderwerp van dit werk – een emotie waarmee zowel de jonge Fiona als haar
oudere vader worstelen, en die bewust door
Tan wordt opgeroepen. Niet alleen zijn beeld
en verhaal twee aparte werelden die elkaar
slechts sporadisch raken, ook Tan en haar
vader vinden elkaar vaak niet. Uit de brieffragmenten maken we op dat zij vaak niet
terugschrijft; ze komt met kerst niet naar
huis en ze antwoordt niet op de vragen van
haar vader. Het gevoel van vervreemding
wordt versterkt doordat de brieffragmenten
worden voorgelezen door een acteur met
een zwaar Schots accent. Zowel binnen de
verhaallijn als in het hoofd van de beschouwer wordt een gevoel van gemis opgeroepen, als een afstand die onoverbrugbaar
lijkt.
Zoals bij andere werken van Tan eist ook
Footsteps dat de wil tot interpretatie wordt
opgegeven. De kijker wordt naar een andere positie verplaatst, overgegeven aan de
cadans van de film. Zo ontstaan er alsnog
diep poëtische en emotioneel geladen beelden, opgeroepen wanneer een woord rijmt
met de voorstelling. Langzaam, bijna terloops, ontvouwt zich in de soms clichématige zinsneden uit de brieven een opvallende parallel tussen Tan en haar vader,
op basis van hun beider confrontatie met
Nederland. Tans vader, wiens familie uit
China kwam, groeide op in Indonesië, waar
hij op school leerde over Nederlandse geografie en staatsinrichting. De opnames
van de havens met pakhuizen en boten die
namen dragen als Sumatra en Batavia, en
van een groep Javanen die een schaftlokaal
uit lopen, krijgen zo een andere lading. Dit is
niet alleen een onschuldig ogend, vooroorlogs Nederland, maar evenzeer een koloniaal Nederland van voor de politionele acties.
Ook de opmerkingen over het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie krijgen vandaag een
andere betekenis.
De gespletenheid die Tans vader moest
ondergaan, blijkt daarnaast uit het feit
dat de eerste romans die hij las over zijn
geboortegrond geschreven werden door
Nederlanders. ‘Dat moet tot een identiteitscrisis hebben geleid, als ik had geweten wat
dat was,’ schrijft hij aan zijn dochter, die
op dat moment zelf in zo’n crisis terecht
is gekomen na opeenvolgende verhuizingen. ‘Ik weet zeker dat jij kan tappen uit
de bron van innerlijke kracht,’ schrijft de
vader in een poging om zijn dochter over
grote afstand bij te staan. Het past in Tans
universum dat deze innerlijke kracht wordt
begrepen als een vloeistof waarmee je een
fles kunt vullen, en de terloopse opmerking is een schitterend knooppunt waarin
verschillende beeld- en verhaallijnen voorzichtig overlappen, als zeepbellen. Dat is
de troost die Tans vader biedt: de tijd zelf,
die vloeibare massa, biedt uiteindelijk vaste
grond onder de voeten. Haar eerste voetstappen in Nederland kunnen na deze crisis
ook metaforisch gezet worden. Pas daarna
kan ze aarden. In een van de laatste beelden
wordt een dam gelegd: rotsblokken en plak-

ken klei dichten de waterstroom, en de eerste mensen lopen over hompen klei naar de
overkant, voorzichtig als koorddansers. De
overwinning op het water als een klassiek
moment van ontknoping luidt echter niet
het einde in, maar blijkt slechts een terloops
incident. De water- of tijdstroom is eventjes in te dammen, waarna weer een andere
barrière aangelegd moet worden. Footsteps
eindigt met werkers die rotsblokken in het
water blijven gooien – er komt letterlijk geen
eind aan, want het is het einde. Deze sisyfusarbeid is een vorm van water naar zee
dragen, een gevecht tegen de bierkaai, zoals
kinderen op het strand een zandkasteel
overeind proberen te houden in de opkomende vloed. De golven zullen het kasteel
overspoelen, maar trekken zich uiteindelijk terug, zodat op dezelfde plek een nieuw
bouwsel opgetrokken kan worden.
Tan maakte met Footsteps een buitengewoon bedachtzame film die de beschouwer
diep in gedachten kan achterlaten. Er is geen
duidelijke richting in de veelheid aan denkbeelden. In de vorm van gedachtegangen
gaat de reis echter door, op een vergelijkbaar
meditatieve wijze als bij de vissers die netten
repareerden, of de ambachtslieden die manden vlochten. Van deze beelden is betekenis geen inherente kwaliteit, maar iets wat
naderhand komt, wanneer woord, geluid
en beeld onderling bruggetjes bouwen en
associaties vormen. Mijmerend worden de
vele waterwegen gevolgd, zonder eindpunt,
enkel met een flikkerend begin.
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Een huis dat niet meer bestaat
FIEP VAN BODEGOM
Ooit schreef Rudy Kousbroek dat er niets
zo droevig is als de weg kennen in een huis
dat niet meer bestaat; hij had het over een
huis in Nederlands-Indië. Als je vanaf de
drukke promenade aan de voet van het Eye
Filmmuseum – gehuisvest in prestigearchitectuur die tien jaar geleden het startschot was voor de razendsnelle gentrificatie
van Amsterdam-Noord – over het IJ naar
het centrum kijkt, zie je een oever die in
twee decennia onherkenbaar is veranderd.
Bijna al het industrieel erfgoed is tegen de
vlakte gegaan. Waar vroeger een winderige snelweg langs een rangeerterrein aan
het Westerdok met tippelzone lag, en het
vierkante Koloniaal Etablissement van de
havenpolitie, de kale achterkant van het station en richting oost de verwaarloosde pakhuizen langs de Piet Heinkade, daar zie je nu
een oever van koopwoningen en kantoren in
middelmatige kolossen van gerenommeerde architectenbureaus, met het Paleis van
Justitie in het westen, het Centraal Station
met overdekte busterminal in het midden en
het Muziekgebouw in het oosten.
In Eye loopt tot begin januari een overzichtstentoonstelling van het oeuvre van
Fiona Tan (1966), geboren in Indonesië,
opgegroeid in Australië en opgeleid in
Nederland in de jaren negentig. Ze bouwde
sindsdien een succesvolle internationale carrière op. Er is een selectie gemaakt uit de afgelopen twintig jaar; een handvol videowerken
en een nieuw werk, Footsteps, dat gebruikmaakt van Eye-archiefmateriaal. Daarnaast
worden in vitrines catalogi, folders, aantekenboekjes, scenario’s en storyboards tentoongesteld. Uit dat materiaal wordt duidelijk hoe Tan in haar projecten enerzijds
intuïtief te werk gaat en anderzijds controle
over het hele proces behoudt.
De eerste indruk is er een van monumentale landschappen, veelal in zwartwit of een gedempt palet, vaak gemaakt in
opdracht. Gray Glass (2020) is een installatie op drie als spiegels opstaande schermen met filmbeelden van een expeditie door
de besneeuwde Alpen: maagdelijk witte
sneeuw, zwarte rotsen en smeltende ijspegels met het geluid van druppelend water
en wind – beeldschoon en glad. In Island
(2008) is het onderwerp het Zweedse eiland
Gotland: kabbelend zeewater, onafzienbare luchten en door de wind grillig gedrongen boompjes scherp afgetekenend tegen
de horizon. De installatie Inventory (2012)
bestaat uit zes monitors die aan de wand
hangen als een mozaïek. De beelden komen
uit het Sir John Soane’s Museum in Londen.
De camera glijdt langs de wanden van de
stadsvilla met rijen zorgvuldig gearrangeerde brokstukken van reliëfs, krullerige
voluten, gebladerde kapitelen en een reeks
figuurtjes met afgebroken neus. Het beeld
is prachtig scherp, het kleurenpalet ingetogen – het daglicht verglijdt. De verstilde

tocht door het museum is hypnotiserend,
maar wat voegt deze registratie precies aan
de verzameling toe?
Tan begon als schilder en fotograaf, tot ze
van een docent een van de eerste goedkope
videocamera’s in de hand gedrukt kreeg om
mee te experimenteren. De fascinatie voor
fotografie is gebleven in het videowerk. Vaak
gebruikt ze archiefmateriaal uit de beginperiode van de film, toen er nog veel minder
besef bestond over het verschil in poseren
voor een foto of een film.
Een hoogtepunt in Tans oeuvre is Ascent
(2016), vertoond in het bijbehorende filmprogramma. In de film volgen we een
beklimming en afdaling van Mount Fuji aan
de hand van een honderdtal foto’s uit het
archief van het Izu fotografiemuseum, dat
de opdrachtgever was, aangevuld met door
het publiek ingestuurde digitale foto’s. Via
twee voice-overs – de westerse Mary en de
Japanse bergbeklimmer Hiroshi – wordt de
liefdesgeschiedenis tussen de twee vertellers
en een geschiedenis van Japan verteld. Die
begint met de eerste opgetekende vertelling
in het Japans van de bamboesnijder die een
maanprinses in een bamboehalm vindt, en
eindigt grofweg met de tsunami van Sendai
in 2011. Hokusais 36 gezichten op Fuji, een
geluidsfragment uit Hiroshima mon amour,
een citaat uit Tanizaki’s Lof der schaduw,
vallende bloesems, militairen in Pruisische
uniformen en kroonprins Hirohito in strakgesneden expeditiepak passeren de revue.
De essayistische film doet denken aan Chris
Marker, die in zijn meditatie op herinnering
en tijd in Sans soleil (1983) Japan ook ziet
als een voorafspiegeling van de toekomst.
Tan maakte stapeltjes van overeenkomstige
beelden die samengevoegd werden tot scènes: Fuji met bloemen aan de voet, Fuji met
schattige kinderen op de voorgrond, Fuji met
de top in kolkachtige wolkenformaties. Dit
is Japan in al te simpele vogelvlucht, maar
toch ook aangrijpend. De voice-over vertelt
dat rouw, net als fotografie, de tijd stilzet.
Tans vader, van Chinese afkomst en geboren in 1935, wist veel over Nederland door
zijn opleiding in voormalig Indië, zonder
ooit in het land te zijn geweest. In Footsteps
(2022), dat getoond wordt in een speciaal gebouwd ‘Zaans’ huisje, horen we een
voice-over – een mannenstem met Schots
accent – de brieven van Tans vader uit
Australië van tussen 1980 en 1991 voorlezen. Tan studeerde indertijd in Amsterdam
en haar vader bericht trouw over de gezondheid van familie en huisdieren. Ook geeft hij
commentaar op de globale ontwikkelingen:
het broeikaseffect, onrust in China na een
bezoek van Gorbatsjov, de eenwording van
Duitsland, de val van de Sovjet-Unie en de
vrijlating van Nelson Mandela. Ondertussen
zien we beelden van Nederland aan het
begin van de twintigste eeuw. Dat levert een
onverwacht exotisch beeld van Nederland
op: mensen lopen in klederdracht, overal zie
je klompen. Er worden schoven opgebonden, kleiovens gemaakt en kuikens en eieren

Fiona Tan, Gray Glass, 2020, courtesy van de kunstenaar en Frith Street Gallery, Londen

ingepakt, dit alles met de geoefende gebaren
van repetitieve arbeid. Later zien we havens
waar in- en uitgeladen wordt. Overal zijn
massa’s mensen te zien, in loodsen en hallen, tussen enorme balen, zakken en kuipen. Mensen die in drommen de fabriek uitstromen. De mannen en jongens roken, de
gezichten van de kinderen zijn vroegoud.
Het materiaal toont allerlei schakeringen
van zwart-wit, van koele grijstinten naar
groenig, gelig en sepia. Af en toe wordt de
kijker verrast door schitterend ingekleurde
tulpenvelden en klederdracht. De kleuren

Fiona Tan, Island, 2008, courtesy van de kunstenaar en Frith Street Gallery, Londen

hangen als fleurige vlekken over het beeld.
Het wordt niet duidelijk met welk doel de
films oorspronkelijk zijn geschoten.
De vraag voor de kijker blijft hoe de brieven
van de liefhebbende en goed geïnformeerde
vader in Australië, in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw, een relatie aangaan met de
beelden van industrialisatie in Holland uit
het tijdperk van de stille film. In de brieven
zitten Nederlandse frases; ze beginnen met
‘lieve Fiona’, eindigen met ‘liefs, pap’, en
tussendoor vang je Nederlandse namen van
de familieleden op. Is het een meditatie op
de afgelopen eeuw? Moeten we een verband
leggen tussen industrialisatie en ‘het einde
van de geschiedenis’? Of is het niet meer
dan een toevallige combinatie van afzonderlijk archiefmateriaal dat ter beschikking
stond van de maker? Tan vond de brieven
achter in een diepe la terwijl ze haar studio
opruimde tijdens de coronaperiode. Zowel
de brieven als de beelden zijn ontroerend en
je zou er eindeloos naar kunnen kijken en
luisteren, maar hoelang ze ook door zouden
gaan, de twee lijnen gaan geen betekenisvolle relatie aan.
In een interview vertelde Tan geïnspireerd te zijn door de ‘collectieve’ biografie
De jaren van de recente Nobelprijswinnaar
Annie Ernaux. In dat boek beschrijft
Ernaux met een klinisch oog foto’s van haar
jongere zelf in een poging dichter bij de persoon te komen die ze was, maar ook het
tijdperk waar zij het product van was. Wat
ontbreekt in deze expositie is die genadeloze afstand (of is het een geschiedopvatting?)
die Ernaux in staat stelt een betekenisvolle
relatie tussen individu en collectief, tijd en
geschiedenis tot stand te brengen.
Fiona Tan. Mountains and Molehills,
tot 8 januari 2023 in Eye Filmmuseum,
IJpromenade 1, Amsterdam.
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Otty Park

Laar 54, 2140 Borgerhout
+32 (0)489 32 64 97 ottypark.be
thu–sat, 14:00–18:00 (And by appointment)

NEO FLORA
Jelle Spruyt

Nocture Antwerp art: 03/12, 18:00–21:00
t/m 03.12

LLS Paleis

Keteleer Gallery

LLS Paleis’ editie-tentoonstelling 2022:
WITHDRAWALS
Sarah Smolders

Forget me not
Joëlle Dubois

Allegories
Enrique Marty

Art Cologne

Art Antwerp

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

“Het residu is dat wat zich onttrekt aan een
plaats na een site-specifieke handeling en zich
vertaalt naar een nieuwe ruimte als 43 unieke
beelden.”
t/m 18/12
Finissage en voorstelling DAGBLAD#18

Middelheimmuseum

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

Kunst in de Stad – Public Figure #3
Mekhitar Garabedian
Stadspark Antwerp
t/m 07/05/23

Kunst in de Stad – The Long Hand
Sammy Baloji
Cockerillkaai Antwerp
t/m 07/05/23

valerie_traan
gallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59
thu–sat, 14:00–18:00
www.valerietraan.be
Emergent invites valerie_traan gallery
with Frederic Geurts, Philip Aguirre y
Otegui & Thomas Bogaert
t/m 08/01/23

Hot Spot #1 Painting, Narcisse Tordoir invites
Alejandra Hernández Avila, Andrea
Cammarosano, Christoph Blawert, David
Hominal, Dieter Durinck, Felix Baele,
Frederik Lizen, Hannah Kircher, Ingrid
Castelein, Job Bos, Jóhanna Kristbjörg
Sigurðardóttir, Leen Voet, Marcel van den
Berg, Maryam Najd, Michiel Ceulers, Narcisse
Tordoir, Peter Morrens, René Daniëls, Valérie
Mannaerts & Veronika Bezdenejnykh
Opening 26/11–27/11
t/m 21/01/23

valerie_traan at Art Antwerp
Ingrid Castelein
15/12–18/12

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

t/m 26/11

3/12/22–07/01/23

16/11–20/11

15/12–18/12

Antoine Roegiers

14/01/23–25/02/23

Eva Steynen.
Deviation(s)

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

Diane Bogaerts
Avalanche

Kunstwerken op meerdere exemplaren
(KOME)
Jef Geys
10/12/22–21/01/23

Art Gallery
De Wael 15

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

Crossroads of romance
Max Dreezen
19/11–18/12

DW15 Groupshow

07/01/22–22/01/23

FRED & FERRY

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

Antwerp Art Nocturne

Emergent Nodigt Uit!
Robbert&Frank Frank&Robbert, Zoro Feigl,
Toon Leën, Anne Van Boxelaere, Thé van
Bergen

10 Years, what a surprise!
group exhibition

Mapping of a Topography
Paul Müller

Vernissage 13/11, 15:00–19:00
t/m 17/12
Saturday, 03/12, 18:00–21:00
Vernissage, 15/01/2023, 15:00–19:00
15/01/23–11/02/23

t/m 08/01/23

25/11/22–14/01/23

toujours en route
Thé van Bergen

26/11/22–14/01/23

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

Clair/Obscur
Renato Nicolodi
t/m 10/12

Dialogue with the Self-portrait: Ida Barbarigo
invites Zoran Music
t/m 04/02/23

Liturgie Colorée
Group exhibition
t/m 20/05/23

Micheline
Szwajcer

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp
+32 (0)3 237 11 27 gms.be
wed–sat 10:00-18:00 (and by appointment)

Lili Dujourie

Opening 15/11, 18:00–21:00
16/11/22–14/01/23

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

Zeno X Borgerhout
wed–sat, 13:00–17:00
The Middle Distance
Paulo Monteiro
t/m 17/12

Wishing Well
Jockum Nordström
t/m 17/12

Zeno X Antwerp South
wed–sat, 13:00–18:00
Lovers, Nahawand and Saba
Mounira Al Solh
26/11/22–28/01/23

&
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Beeldende kunst

Biënnale van Lyon. Fernand Braudel noemde Lyon ‘een
moeilijk probleem in de geschiedenis van Frankrijk, misschien het belangrijkste probleem, en zeker de belangrijkste indicator’. De stad kan floreren op internationaal niveau
(Italië en Zwitserland liggen op nog geen honderd kilometer afstand, en er is een rechtstreekse treinverbinding met
Brussel in minder dan vier uur), maar Lyon moet zich altijd
ondergeschikt houden aan Parijs. Is het meer dan promo
praat dat artistiek directeur Isabelle Bertolotti de zestiende Biënnale van Lyon in de catalogus omschrijft als ‘het
belangrijkste evenement in Frankrijk gewijd aan de hedendaagse kunst en een hoogtepunt in de mondiale agenda’? In
elk geval is de Biënnale van Parijs, in 1959 opgericht door
André Malraux, nooit toonaangevend geworden – of liever:
het was altijd al overbodig om in die op cultureel vlak oververzadigde stad ook nog eens een tweejaarlijkse kunsttentoonstelling te organiseren.
Lyon heeft sinds de eerste editie in 1991 bekende curatoren weten te strikken: Harald Szeemann in 1997; JeanHubert Martin in 2000, met een vervolg op Magiciens de la
Terre uit 1989 (zie De Witte Raaf nr. 87); Nicolas Bourriaud
en Jérôme Sans in 2005; en Hans Ulrich Obrist en Stéphanie
Moisdon in 2007 (zie De Witte Raaf nr. 130). In 2019 werd
de invulling uitbesteed aan het curatorenteam van het
Palais de Tokyo. Voor de huidige editie, die met een jaar
werd uitgesteld wegens de pandemie, zijn Sam Bardaouil en
Till Fellrath aangezocht. Voor zij in 2009 als freelanceduo
actief werden, waren ze werkzaam als respectievelijk acteur
en economieprofessor. In januari van dit jaar werden ze
aangesteld als directeur van het Hamburger Bahnhof, terwijl ze ook verantwoordelijk waren, samen met Yasmina
Reggad, voor het Franse paviljoen op de huidige Biënnale
van Venetië, met werk van Zineb Sedira.
Het concept dat Bardaouil en Fellrath bedachten voor de
Biënnale van Lyon stelt weinig voor, of net te veel. De overkoepelende titel is Manifesto of fragility, en al in hun toelichting is niet duidelijk of die fragiliteit zich manifesteert in de
kunst, dan wel in de wereld of de maatschappij waarin die
kunst terechtkomt. Fragiliteit valt als breekbaarheid te definiëren, maar ook als broosheid, kwetsbaarheid, sterfelijkheid, teerheid, vergankelijkheid of zwakte. Het fenomeen
wordt door de curatoren enerzijds gesitueerd ‘in het hart
van een generatieve vorm van weerstand die aangemoedigd
wordt door het verleden, reageert op het heden en klaar is
voor de toekomst’, terwijl de biënnale anderzijds ‘met woorden, beelden, geluiden en bewegingen, gemeenschappen bij
elkaar roept om een manifest op te stellen voor een wereld
die onberispelijk fragiel is’. De term ‘fragiliteit’ lijkt codewoorden als ‘precariteit’ en ‘efemeraliteit’ te vervangen,
ware het niet dat de curatoren erin slagen hun biënnale ook
te omschrijven als een ‘ontnuchterende uitnodiging om na
te denken over de feilbaarheid van de menselijke conditie, de
efemeraliteit van het bestaan en de precariteit van de gehele
planeet’.
Er zijn drie delen, verspreid over meer dan tien locaties in Lyon: een tentoonstelling, eerder dit jaar te zien in
de Gropius Bau in Berlijn, over de kunstscene in Beiroet in
de jaren zestig; een ‘vertelling’ over het leven van Louise
Brunet, een Franse textielarbeidster uit de negentiende
eeuw die in Libanon aanbelandde; en A world of endless
promise, een expositie met meer dan honderd kunstwerken, vaak voor de gelegenheid gemaakt. Wie bereid is het
discours van Bardaouil en Fellrath achter zich te laten,
ontdekt vooral in die laatste selectie een brede doorsnede
van de hedendaagse kunst, waarschijnlijk juist vanwege
dat zeer ruime tentoonstellingsconcept. Bovendien zijn de
meeste kunstenaars dertigers of veertigers. Makkelijker dan
gedeelde bekommernissen, technieken of thema’s op te sporen is het om aan te geven waar ze zich geen van allen mee
bezighouden. Wat het meest opvalt is dat niemand aan zelfreflectie doet: exploreren wat kunst ‘vermag’ of ‘betekent’
– of algemener: hoe betekenissen ontstaan – is nauwelijks
aan de orde. Ook van institutionele kritiek is er geen sprake.
Of dat nu het einde van de moderniteit of eerder dat van de
postmoderniteit inluidt, is een moeilijke vraag, maar deze
kunstenaars twijfelen in elk geval niet aan hun bestaansreden of hun missie. Ze zijn druk in de weer met reageren
op alles wat de wereld, waar dan ook, 24 uur per dag aan
griezeligs te bieden heeft. Het is de paradox van het concept
van Bardaouil en Fellrath: alles is zo fragiel en kan op elk
moment verdwijnen, behalve de kunst zelf.

Ugo Schiavi, Grafted Memory System, Biënnale van Lyon, 2022,
foto Blaise Adilon
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informatieve plakkaten over de piramides van Gizeh. Het
plaatst de kunstwerken in deze museale ruïne in een posthistorisch kader, of in een tijdperk waarin het zinloos lijkt
om nog aan geschiedschrijving te doen. De grootste zaal
van het oude museum is een fantastische plek, met een vervaarlijk hellend, nog net niet lekkend, trapeziumvormig
glazen dak. Een ommegang op de eerste verdieping leidt
langs lege vitrinekasten, hoewel hier en daar nog de flora,
maar niet de fauna, van een diorama is achtergebleven.
In de grote open ruimte in het midden prijkt – om tot slot
één werk te noemen, dat zo monumentaal is dat het de meeste kans maakt om blijvend met deze biënnale geassocieerd
te worden – een installatie van Ugo Schiavi (1987), getiteld
Grafted Memory System. Als een volgzame leerling van Pierre
Huyghe stapelt hij glazen dozen op elkaar waarin zowel het
leven als de dood lijkt te woekeren: fossielen en beenderen
vermengen zich met menselijke resten, kabels vergroeien
met vegetatie, televisieschermen tonen een onderwaterwereld. In de woorden van de curatoren: ‘Dit techno-organische
ecosysteem schotelt een gewijzigde visie op de natuur voor
en reflecteert zowel de fragiliteit als de veerkracht ervan.’ En
toch weerklinkt op deze posthumane plek nog steeds aangenaam dreigende muziek.
Christophe Van Gerrewey
p Biënnale van Lyon, tot 31 december op verschillende
locaties in de stad.

Oliver Goethals, Biënnale van Lyon, 2022

Het grootste deel van de tentoonstelling wordt georganiseerd in de voormalige fabrieksgebouwen van Fagor-Brandt,
waar tot begin deze eeuw huishoudtoestellen werden geproduceerd, gelegen tussen de typisch Franse, lichtbeige of -grijze appartementsgebouwen. Het is de enigszins bouwvallige
staat van deze loodsen – binnenkort krijgen ze een nieuwe, voorlopig onbepaalde bestemming – die de kunstwerken alsnog kadert en becommentarieert, te gast als ze zijn
op onaangepaste plekken, als tijdelijke cultuurproducten in
een postindustriële economie. Ook de tentoonstellingsarchitectuur – interventies van de Belg Olivier Goethals (1980)
– situeert deze werken allesbehalve in een witte, steriele en
klassieke omgeving. Door gebruik te maken, zoals Goethals
vaker doet, van metalen stellingen, witte folie en houten constructies uit de bouwindustrie, worden de kunstwerken toch
nog uit evenwicht gebracht, of wordt getoond dat hun aanwezigheid allesbehalve als vanzelfsprekend beschouwd kan
worden. Meer dan eens prikt een staaf of een balk door een
strakgespannen stuk plastic, waarin eenvoudige uitsneden
beelden kaderen en doorzichten of deuropeningen creëren.
Dat de architectuur spreekt, is ook het geval, en misschien nog intensiever, op een andere locatie van de biënnale: het Musée Guimet, vlak naast het Parc de la Tête d’Or.
In dit gebouw uit 1897 was tot 2007 het natuurhistorisch
museum van Lyon gevestigd, en sindsdien staat het leeg. De
restanten van deze vorige functie zijn niet verwijderd, zodat
het zomaar kan gebeuren dat een bijdrage aan de biënnale
nauwelijks te onderscheiden valt van een aantal knullige,

Mirror Mirror – Mode & de psyche. De dubbeltentoonstelling Mirror Mirror – Mode & de psyche, te zien in het
ModeMuseum Antwerpen en het Museum Dr. Guislain,
verkent het verband tussen mode, psychologie, identiteit en
zelfbeeld. De tentoonstelling in Antwerpen opent met vier
art-bruttekeningen van Yasuyuki Ueno, maar verder staan
in de uitgestrekte black box van het MoMu grote namen als
Walter Van Beirendonck, Simone Rocha en Loewe centraal.
Ze worden gepresenteerd in dialoog met beeldend werk van
onder anderen Genieve Figgis, Tschabalala Self en Cindy
Sherman.
Dit deel van de tentoonstelling biedt een kennismaking
met avant-gardistische modekunst. Er is veel anti-fashion te
zien, waaronder de werken van Martin Margiela. Zijn ontwerpen staan bekend om hun conceptuele ethos en worden
ontwikkeld vanuit het deconstructivisme. Het transparante Margiela-ontwerp (collectie herfst/winter 1992-93) in
de tweede donkere kamer is daar een karakteristiek voorbeeld van. Het voorgevormde silhouet van tape bevraagt de
heersende schoonheidsnormen door de ruimte tussen kledingstuk en lichaam te benadrukken. Het wordt vergezeld
door een witte jurk van Comme des Garçons (herfst/winter
2017-18), ontworpen door Rei Kawakubo in de vorm van
een cocon – een symbool van bescherming tegen onbereikbare schoonheidsidealen.
De Comme des Garçons-stukken zetten de ruimte naar
hun hand in de duistere zaal. Kawakubo’s werk schudde in
de jaren negentig de gendergebonden schoonheidsnormen
behoorlijk op en dat is nog steeds actueel. De tentoongestelde stukken uit de collectie lente/zomer van 1997, getiteld
Body Meets Dress, Dress Meets Body, destijds in de media
spottend omschreven als Lumps and Bumps, zinspelend op
de niet-conforme volumewerking van de stukken, vormen
een rechtstreekse kritiek op de obsessie met gestandaardiseerde lichamen in mode. Kawakubo experimenteerde met
het niet ophangen van spiegels in haar winkels om te focussen op het gevoel dat kleding ons kan geven, als we afzien van
uiterlijke fixaties. Body Meets Dress vervulde een belangrijke
rol in het definiëren én omarmen van hernieuwde feministische idealen.
Ook Molly Goddard werd bekend vanwege haar feministische ontwerpfilosofie. Een van haar volumineuze, gesmokte
jurken springt in het oog. Door de scenografische opstelling
met halfreflecterende glasplaten verschijnt tussen de ontwerpen het spiegelbeeld van de bezoeker, die zich zichzelf in de
tentoongestelde kleren mag verbeelden. De paspoppen (klassieke kleermakersbustes) met maatje vierendertig bemoeilijken dat echter – hier wordt alsnog een oude standaard
vooropgesteld. De tentoonstelling eindigt met avatars en
kinderpoppen, inhoudelijk niet echt relevant, maar er vallen
mooie curiosa te ontdekken, zoals de pop die Margiela ooit –
zelf nog kind – aankleedde en van een eigen kapsel voorzag.
De blijhartige tekeningen van Yasuyuki Ueno keren terug
in Museum Dr. Guislain in Gent, in het (apart gecureerde)
deel gewijd aan zogeheten outsiderkunst. Ueno tekent geabstraheerde stiletto’s en reeksen modespreads waarin hij
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NEST

WEST DEN HAAG

Telephone
Een duotentoonstelling van Philip Akkerman
en Jameszoo
Opening: vrijdag 25/11, 20:00
25/11–29/01/23

SFX Seoul - Simple Acts of Listening
Go-Eun Im, Gina Kim, Byungjun Kwon,
Heesoo Kwon, Seulgi Lee & Ha Cha Youn.
t/m 27/11

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

GALERIE MAURITS
VAN DE LAAR

Location: Former American Embassy
Lange Voorhout 102
wo–zo 12:00–18:00
do 12:00–21:00
www.westdenhaag.nl

It Might be a Mirage
David Claerbout, Robert Kusmirowski,
Mark Leckey, Moshe Ninio, Wolfgang Plöger,
James Richards en Leslie Thornton, Danh Vo
t/m 22/01/23

Herderstraat 6
+31 (0)70/364.01.51
wo–za 12:00–18:00
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

How? Are you.
High on Type: Guido de Boer, Vincent de
Boer, Ivo Brouwer, Hans Schuttenbeld i.s.m
Henk Oosterling, Sigrid Stigsdatter
Mathiassen, Danny Wolfers (Legowelt)
t/m 22/01/23

MOVING UP
kunstenaars van de galerie
t/m 27/11
Laatste expo op Herderstraat 6

Paul Robeson
The Artist as Revolutionary
t/m 04/03/23

HOOGTIJ #71
25/11, 19:00–23:00
Elmar en Elisabeth Trenkwalder
sculpturen, schilderijen
08/01/23–05/02/23
Nieuwe locatie: Toussaintkade 49,
Den Haag

GALERIE RAMAKERS

Events:
HOOGTIJ #71
Contemporary Art Tour The Hague
25/11, 19:00–23:00
Artist talk
SFX Seoul - Simple Acts of Listening
26/11, 15:00
The Haraway Bookshelf
Hybrid reading group
Every last Sunday of the month

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

Marcel Breuer Architectuur
Guided tours in the former American
embassy
Every Sunday 12:30 (Nederlands) &
17:00 (English)

PAN Amsterdam
O.a Guido Geelen, Bob Bonies, Warffemius,
Cor van Dijk, Sjoerd Buisman, Ien Lucas
Tijdens PAN Amsterdam is de galerie
enkel op afspraak open
19/11–27/11

Free Thursday Nights
West would like to invite everyone to come
to the museum for free.
Every Thursday 12:00–21:00

Winter Reces
Gesloten
05/12–25/12
Circles & Ovals
Jan van Munster, Azul Andrea, Wido
Blokland, Yumiko Yoneda, D.D. Trans,
Ton van Kints
08/01/23–05/02/23

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

[､ﾝ､
､ﾝ､]]
Alexandre Lavet
01/12/22–05/02/23
Frontspace: 8 x 2
Group exhibition
01/12/22–05/02/23
Art Cologne
Paul Beumer & Willem Hussem
16/11–20/11
Madragoa Hotel, Lisbon
Alex Farrar, Alejandra Venegas
25/11–14/01/23

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

Open Letters
The Hague artists publish messages of
urgency and vulnerability on
Page Not Found’s front window
exercise in mediumship #3: genealogy of
refusal
Adele Dipasquale
t/m 29/11
Caspia Cassopeia
By Haider Mukhit
25/01/23–26/02/23
How Would You Like to Get Lampooned,
My Lord?
Book launch by the Master Non Linear
Narrative, Royal Academy of Art, The Hague
17/11
Cultural Remittance Pawnshoppe
A cycle presenting archetypes for migratory
realities, curated by Clara Balaguer and
Meenakshi Thirukode
With Bea Misa-Crisostomo and Malini
Kochupillai
19/11
With Mimi Mondal and Bharathy Singaravel
17/12

Art Antwerp
Puck Verkade
15/12–18/12

Figuring Things Out Together
Workshop series by Anja Groten with
Hackers & Designers
25/11–27/11

STROOM DEN HAAG

Hoogtij #71: Cassandra Press Talks
Screening of documented discussions and
artist talks guided by Kandis Williams
25/11

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

Positions
Lena Longefay
Diverse installaties waarbij de kunstenaar
op diverse manieren haar ‘economy of
sharing and giving’ met de bezoeker wil
delen.
t/m 11/12
From the Sea to the Clouds to the Soil
Risk Hazekamp (i.s.m. Scape Agency),
Femke Herregraven, Urok Shirhan,
Yeon Sung en Natasha Tontey. Een
groepstentoonstelling om ons bewust(er) te
maken van de symbiotische relatie tussen
mens en natuur.
t/m 18/12

100 Publications by Lugemik
Celebrating 100 publications by the Estonian
publisher Lugemik, with works and book
launches by Erika Hock, Marge Monko, Lene
Baadsvig Ørmen, Kristina Õllek and Dear
Friend.
From 02/12
Book launch: “Filtering With Wet Binds &
Watery Minds
by Kristina Õllek
02/12
Typographic Night V
Live graphic design sessions, curated by
Trang Ha and Paulina Trzeciak
10/12
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Yasuyuki Ueno, zonder titel, 2010
courtesy van de kunstenaar en ABCD / ART BRUT
Collection Bruno Decharme

explosie van neonkleuren, allerhande beelden uit populaire
media zoals Mickey Mouse en Cobra-achtig schilderwerk.
Mirror Mirror – Mode & de psyche geeft stem aan twee geheel
verschillende verhalen, het ene vanuit de exclusieve high-end
fashion, het andere vanuit een autodidacte expressie. Zo ontstaat het begin van een nieuwe canon.
Sofie Despriet
p Mirror Mirror – Mode & de psyche, tot 26 februari 2023
in MoMu, Nationalestraat 28, Antwerpen en Museum Dr.
Guislain, Jozef Guislainstraat 43B, Gent.
Alexandrië: vervlogen toekomsten. Zo goed als alles
rammelt aan deze overbodige tentoonstelling in Bozar.
Alexandrië: vervlogen toekomsten combineert archeologische
vondsten met werk van zeventien hedendaagse, voornamelijk Egyptische kunstenaars. Waar zou je de expositie mee
kunnen of moeten vergelijken? Als curatorieel antwoord op
de vraag hoe je oude en nieuwe kunst kunt samenbrengen,
geldt Artempo uit 2007 nog steeds als een absoluut dieptepunt. Voor dit blockbusterevent stouwde Axel Vervoordt
het Venetiaanse Palazzo Fortuny vol met kunstobjecten van
‘alle’ tijden en ‘alle’ plaatsen. De specificiteit van culturen
en geschiedenissen verdampte er tot contextloze protserigheid en een vals, moraliserend idee van het zogenaamd
‘algemeen menselijke’.
De ploeg achter Alexandrië – die opmerkelijk genoeg ongenoemd blijft in de tentoonstellingszalen en op de website van
Bozar – maakt het niet zo bont. Met de beroemde Egyptische
stad als centrale referentie is Alexandrië in ieder geval in geo-

Pablo Castañeda
Border Autofictions

grafische zin afgebakend, maar als dialoog tussen verschillende tijden waaiert de tentoonstelling vervolgens te veel
uit. In de inleidende zaaltekst lees je dat de ‘historische artefacten focussen op de ruim zeven eeuwen tussen de stichting door Alexander de Grote (331 voor Christus) en de
komst van het christendom (381 na Christus)’. Als ‘focus’ is
een periode van zeven eeuwen tamelijk breed. Belangrijker
is dat het team niet duidelijk maakt waarom het precies
voor dát tijdskader koos. Er zijn namelijk ook stadskaarten
uit de zestiende eeuw te zien, een keramieken kom uit de
veertiende eeuw, een foto van het fort van Sultan Qaitbay,
gebouwd in de vijftiende eeuw, en een zaaltekst brengt in
een paar regels de negentiende-eeuwse industrialisering
en het kosmopolitisme van Alexandrië ter sprake. Dat alles
draagt bij aan de indruk van curatoriële willekeur.
Over welke ‘vervlogen toekomsten’ worden we als toeschouwer trouwens geacht te reflecteren? Moeten we er
anno 2022 om rouwen dat het imperium van Alexander de
Grote al een eeuwigheid achter ons ligt? Op zijn oorlogspad
vernoemde de veroveraar meerdere nederzettingen naar
zichzelf. Een zaaltekst leert dat ‘hij droomde van nieuwe
steden met een mix van lokale bewoners en Grieken’. Dat
klinkt aardig en kosmopolitisch, al dachten die lokale bewoners er destijds waarschijnlijk anders over.
Wat is het punt van Alexandrië? Wat dreef de tentoonstellingsmakers, los van de verplichtingen waar de financiële steun van het EU-programma Creative Europe hen
mee opzadelde? Vluchtig stippen ze de meest uiteenlopende
onderwerpen aan, soms aan de hand van slechts één enkel
artefact of kunstwerk. Nergens overstijgt de tentoonstelling de losse nevenschikking. Nu eens gaat Alexandrië over
de mythologisering van de stad Alexandrië en haar stichter, zoals de schilderijen uit 1878 van Gustave Courtois
en François Schommer suggereren. De doeken tonen respectievelijk Caesar en Augustus, die bewonderend-contemplatief bij het open graf van Alexander staan, imperialisten onder elkaar. Even later vestigen de curatoren de
aandacht op het getouwtrek tussen Noord-Macedonië en
Griekenland, die Alexander elk willen inlijven in hun nationalistische geschiedschrijving. Daar zou althans de sculptuur Gordian Knot uit 2013 naar moeten verwijzen, waarvoor Aslı Çavuşoğlu een keramieken reproductie van het
hoofd van Alexander in twee helften verdeelde. Met de fotomontage Domestic Tourism I: Beach van Maha Maamoun
uit 2005 klagen de tentoonstellingsmakers dan weer de
huidige toeristische exploitatie van Alexandrië aan, die
het klassenverschil vergroot. Zaal na zaal doen ze ons stilstaan bij Alexandrië als havenstad (via een maquette van de
gigantische vuurtoren Pharos), de gefaalde belofte van de
moderne infrastructuur die het Britse kolonialisme met zich
meebracht (een andere bedenkelijke ‘vervlogen toekomst’,
eentje die bovendien buiten het voorgestelde tijdskader

Beatriz Santiago Muñoz
The Navel of the Dream

1.
t/m 3

lin
k/solo

zichzelf verbeeldt in uitbundige outfits. In zijn tekeningen
creëert hij een modieuze wereld waarin hij als vrouw door
het leven gaat. Outsiderkunst, ook wel art brut genoemd,
ontstaat vaak buiten de publieke ruimte en de kunstmarkt.
Dergelijke kunst komt vaak voort uit een poging van de individuele maker om een coherent privé-universum te creëren. Het zijn werken die samensmelten met de biografie
van de kunstenaar, zijn of haar afkomst, identiteit en drijfveren, vertelt de inleidende muurtekst ons. De vraag die bij
het genre gesteld kan worden, zeker bij een formulering als
deze, is waarin het verschilt van hedendaagse, vaak ook
expliciet biografische kunst.
We maken kennis met onder anderen Pascal Tassini,
die geconsumeerd wordt door het idee van het huwelijk en
allerlei bruidssluiers ontwerpt. Helga Goetze maakte geborduurde lappen lurex en verwerkte daarin haar ideeën over
seksualiteit. Eijiro Miyama, die het posterbeeld voor Mirror
Mirror leverde, fietst met opvallende hoofddekselsculpturen en boodschappen van dankbaarheid door het drukke
Yokohama. Art brut is wel bestempeld als naïef en kinderlijk, maar de werken in het Guislain dragen vaak een politieke boodschap uit. Giovanni Battista Podestà, een oud-politieagent, protesteerde met zijn op middeleeuwse kunst
geïnspireerde mantels tegen machtsmisbruik en ongelijkheid. Melina Riccio, een voormalige naaister voor verschillende modehuizen in Italië, besloot op dertigjarige leeftijd
het circuit te verlaten uit walging voor het kapitalistische
modesysteem. Ze reisde door Italië, uitgedost in haar zero
waste-kledij en banners, om te demonstreren voor de rechten van minderheden.
Bij deze kunstenaars speelt kleding een bemiddelende rol
tussen henzelf en de wereld. In de laatste ruimte staan het
sculpturale borduurwerk Circles van Yumiko Kawai en een
monumentale brei-installatie van Kenneth Rasmussen, wel
drie meter hoog. De aanzienlijke beperking aan beschikbare materialen – als patiënten beschikten ze, zeker vroeger,
doorgaans over weinig middelen – resulteert vaak in een
inventiviteit in materiaalbehandeling. De collectie tunieken,
broeken, sjaals en laarzen, gemaakt door Giuseppe Versino
oogt op het eerste gezicht als een contemporaine herfst/wintercollectie. Voor zijn vroegtwintigste-eeuwse ontwerpen
rafelde Versino dweilen uit: de materiaalmetamorfose leidde
tot de virtuoos geweven stof van zijn kledingstukken.
Outsiderkunst vormde historisch een bron van inspiratie
voor veel kunstenaars, maar heeft ook tot samenwerkingsverbanden geleid, leert Mirror Mirror. Christopher Kane,
een van de twee high profile-ontwerpers tentoongesteld in
het Guislain, werkte samen met Ionel Talpazan, die honderden tekeningen maakte nadat hij als kind een ufo-ervaring
had. De patronen van de kledingstukken tonen speelse beeltenissen van fictieve ruimtevoertuigen. De stukken van Ayse
Somuncu en Bas Kosters sluiten de tentoonstelling af in een
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DOUBLE
ACT
SURREALISME

CHERCHER
L'OR DU
TEMPS

NATUURLIJKE KUNST

ART BRUT

MAGISCHE KUNST

Expositie

14 OKT. 2022 ———29 JAN. 2023

VILLENEUVE D’ASCQ - FRANKRIJK
musee-lam.fr

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

August Natterer, Meine Augen zur Zeit der Erscheinungen (detail), voor 1921. Prinzhorn Collection, Heidelberg. N° inv. 166. D. R. Foto : © Sammlung Prinzhorn, Heidelberg

MEESTERWERKEN
IN VERF EN VIDEO

8 OKT 2022
T/M 15 JAN
2023

Angela Detanico & Rafael Lain
Two Voices
09.12.—11.12.2021*
*Performance times and reservations via our website.

WALKER EVANS
MUSEUM
HELMOND
Curated by: Chris Bestebreurtje and Petra Kuipers
Venue: ROZENSTRAAT - a rose is a rose is a rose
Rozenstraat 59, Amsterdam

TLÖN PROJECTS
Satellite Programme
www.tlonprojects.org

11 OKT 5 MRT
2022
2023
MUSEUMHELMOND.NL
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Alexandrië: vervlogen toekomsten, Bozar, Brussel, 2022, foto Philippe De Gobert

Aslı Çavuşoğlu, Gordian Knot, 2013, foto Hadiye Cangökçe

valt), het dagelijkse leven in Alexandrië, haar necropool, de
Sarapis-cultus enzovoort. Gek genoeg komt de mythische
Bibliotheek van Alexandrië, die lange tijd de grootste van
het Middellandse Zeegebied was, voor ze onder nooit opgehelderde omstandigheden werd vernietigd, op een kleine
vermelding na niet aan bod.
Naarmate de onderwerpen zich verder blijven opstapelen, wordt het spreekwoordelijke geheel steeds minder dan
de som der delen. Alexandrië: vervlogen toekomsten herleidt
Alexandrië tot een lege huls. Bij heel wat tentoongestelde stukken vraag je je bovendien af wat hun toegevoegde waarde precies inhoudt. De brave, educatieve aquarellen die archeoloog Jean-Claude Golvin tussen de jaren
1990 en 2020 maakte, geven een idee van hoe het antieke
Alexandrië er mogelijk heeft uitgezien. Maar hebben we er
echt zoveel van nodig, zaal na zaal? En wat is het nut van al
die oude munten die je in de tentoonstelling ten overvloede
tegenkomt? Zonder een interessant kijkkader glijdt je blik er
gewoon overheen.
Tot overmaat van ramp stelt ook het gros van de hedendaagse kunstwerken teleur. Neem de installatie It Was
Restored Again (2013) van Ellie Ga, die aan de hand van
een ongeïnspireerde montage van foto’s, tekeningen en
beschrijvingen de Pharos-vuurtoren tracht te ‘reconstrueren’. Waarom dat met twee ouderwetse diaprojectoren moet
– een beeldbepalend element van het werk – blijft onduidelijk. De sculpturen uit Jumana Manna’s Water-Arm Series
(2019) doen op hun beurt niet veel meer dan het onderwerp
‘water’ illustreren; Alexandrië ligt deels ingeklemd tussen
de Middellandse Zee en het Maryutmeer. De rudimentaire
composities met keramieken afgietsels van waterbuizen verwijzen, aldus de zaaltekst, naar de slechte infrastructuur
die het bezette Palestina deelt met Alexandrië.
In deze tentoonstelling doen de zaalteksten dat trouwens
wel vaker: ons tot vervelens toe vertellen wat we moeten zien,
hoe we iets moeten lezen. Het lijkt wel alsof die uitlegdrang
gaandeweg alleen maar sterker wordt, want in een van de
laatste zalen krijgen we zelfs de les gespeld over de functie van
hedendaagse kunst: ‘Veel tentoonstellingen, museumactiviteiten en academische studies over Alexandrië hebben ons
geholpen om te begrijpen en te waarderen hoe het verleden
het heden vormgeeft. Hedendaagse kunst kan dit begrip vergroten. Ze kan vragen stellen bij de geschiedenis en nieuwe
vragen, associaties, wendingen en twijfels oproepen. Liever
dan één stelling naar voor te schuiven sluiten we de tentoonstelling af met een waaier aan mogelijkheden die de complexiteit van de geschiedenis respecteren en uitnodigen tot
kritische reflectie en speculatie.’
Sébastien Hendrickx
p Alexandrië: vervlogen toekomsten, tot 8 januari 2023 in
Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel.

Recaptioning Congo. De titel van de tentoonstelling in
het FOMU over de fotografische verbeelding van het koloniale Congo is ontleend aan een kleinere expo die onderdeel
was van de Biënnale van Lubumbashi van 2019. Daarvoor
werd aan inwoners van de stad gevraagd om propagandabeelden uit het koloniale verleden van commentaar te voorzien. Deze herlezing vormde voor curator Sandrine Collard
de aanleiding om een bredere blik te werpen op de rol die
fotografie speelde tijdens de Belgische bezetting van Congo.
De tentoonstelling vertrekt vanuit het idee dat de fotografische productie tijdens het koloniale bewind in Congo
nooit een neutrale weergave van een gegeven situatie
was, maar deze altijd ook deels vorm gaf; foto’s capteren
niet louter geschiedenissen, maar creëren ze. Hoe we die
performatieve of activistische rol van fotografie moeten
begrijpen, wordt in de eerste zaal al duidelijk. Naast beelden gemaakt door Britse predikanten en missionarissen
zoals het echtpaar Alice Seeley en John Harris, worden hier
boeken van onder anderen Mark Twain en Arthur Conan
Doyle getoond. Allemaal waren ze lid van de Congo Reform
Association (CRA), die de gruweldaden onder het schrikbewind van koning Leopold II aan de kaak stelde en het westerse publiek met een wijdverspreide campagne wou overtuigen van de noodzaak tot hervorming. De ijzingwekkende
foto’s van verminkte lichamen die hiervoor werden ingezet,
eveneens in de zaal te zien, documenteren de onmenselijke
behandeling van de Afrikaanse arbeiders. Het belang van
deze foto’s, van de afschuw die ze wereldwijd opwekten, kan
niet onderschat worden. De campagne van de CRA tegen de
brute uitbuiting en repressie van Leopold II – die door een
doorgedreven Belgische censuur in België zelf echter nauwelijks te zien was – leidde in 1905 uiteindelijk tot de volgende fase in de bezetting van Congo: de overdracht van de
Onafhankelijke Congostaat aan de Belgische staat, waarmee het officieel een Belgische kolonie werd. Deze verschuiving ging, zo wordt in de volgende zalen duidelijk, gepaard
met de ontwikkeling van een nieuw beeldregime.
Zich bewust van de kracht van fotografische beelden om
de publieke opinie te beïnvloeden, installeerde het Belgische
koloniale bewind een strikte beeldpolitiek, in de hoop een
positiever beeld van de kolonisatie te scheppen. Onder andere via het uitvoerig geïllustreerde tijdschrift L’Illustration
Congolaise, dat tussen 1924 en 1940 werd gepubliceerd –
voornamelijk met het oog op kandidaat-kolonisten – werd
gepoogd om het ‘vreemde’ eigen te maken en het verschil
tussen het leven in België en in de Afrikaanse kolonie ogenschijnlijk te minimaliseren. Zo wordt het Congolese landschap vergeleken met de Belgische Ardennen en worden er
reportages gewijd aan een uitstapje van witte schoolkinderen en aan een Sinterklaasfeest. Deze strategie bereikte haar
hoogtepunt in 1958 met de publicatie van het boekje Album
de Famille dat Roland d’Ursel voor de wereldtentoonstelling in Brussel samenstelde. Op elke dubbele pagina wordt
daarin een vergelijking tussen het leven in Congo en België
gemaakt, en getoond hoezeer beide op elkaar lijken: links
een kapsalon in Congo, rechts een in België, links kerkgangers in Congo, rechts die in België, enzovoort. Geïnspireerd
door de humanistische reportagefotografie zoals die gevierd
werd in Edward Steichens beroemde (en beruchte) Family
of Man-expo uit 1955 (die in 1956 ook getoond werd in het
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten), creëert dit boek een
valse eenheid tussen het leven van de gekoloniseerde en dat
van de kolonisator.
Tegenover deze met publieke middelen ondersteunde,
wijdverspreide propagandafotografie plaatst de expositie
een reeks intieme portretten gemaakt door plaatselijke fotografen. De eerste zwarte fotografen die in Congo werkzaam
waren, kwamen oorspronkelijk uit het West-Afrikaanse
Lagos en beoefenden fotografie als bijverdienste. HerzekiahAndrew Shanu (1858-1905) en Gerardo Samuel (18581913) vestigden zich rond 1880 in Congo en werkten zowel

voor de witte bezetter als voor de lokale, zwarte elite. Hun
portretten volgen de codes en conventies van de westerse
portret- en studiofotografie van die periode: stramme, onbeweeglijke lichamen, op hun paasbest uitgedost. Het was pas
in de jaren twintig, met de komst van nieuwe fotografen
zoals Antoine Freitas (1901-1966), dat de poses wat losser werden, de attitudes speelser. Net zoals elders in Afrika
ontstond er vanaf de late jaren veertig een markt voor fotografie, waarbij verschillende nieuwe fotostudio’s het licht
zagen. In de expo worden enkele beelden getoond van studio Jean Whisky Depara, een van de bekendste Congolese
fotostudio’s, die in 1951 werd opgericht door Jean Depara
(1928-1997). Net zoals de contemporaine portretfoto’s
van de Malinese fotografen Seydou Keïta (1921-2001) en
Malick Sidibé (1936-2016), markeren Depara’s beelden
van de opkomende jongerencultuur in Kinshasa de bloei
van een portretstrategie waar het zwarte lichaam zich fier,
pront en zelfbewust aan de wereld toont.
De keuze om de reductionistische propagandafotografie
tegen te gaan met het positieve zelfbeeld van de Congolese
bevolking dat in de portretten tot uitdrukking zou komen,
overtuigt echter niet helemaal. Behalve dat voornamelijk
de stedelijke elite werd geportretteerd, is de suggestie dat de
artificiële portretsituatie ‘het ware zelf ’ zou kunnen tonen
gebaseerd op een nogal idealistische lezing van het fotografische portret. Het is niet bepaald aannemelijk dat in de besloten en veilige ruimte van de portretstudio het verzet tegen
het geweld, de uitbuiting en de wandaden van de kolonisator het duidelijkst tot uitdrukking zou komen. De (op zich
begrijpelijke) schroom van de curator om het brute geweld
waaraan het zwarte lichaam onderworpen werd te tonen
– iets wat ook blijkt uit het waarschuwingsbord dat de toeschouwer ontmoet bij het betreden van de eerste zaal met de
gruwelbeelden van de CRA – zorgt ervoor dat het ontmantelen van het fotografische koloniale vertoog aan scherpte
verliest. Wat hier ontbreekt, zijn de beelden die tonen dat de
onderdrukking ook tijdens het Belgische bewind onverminderd bleef voortduren, en evengoed op stevig verzet mocht
rekenen.
Ook het laatste deel van de tentoonstelling, waar enkele van de ‘herschreven’ beelden van de Biënnale van
Lubumbashi uit 2019 worden getoond, stelt enigszins teleur.
De hedendaagse commentaren blijven te generiek: ze engageren zich slechts zijdelings met wat er op het beeld te zien is
en richten zich vooral op de wijze waarop de foto’s tot stand
zijn gekomen. Een ongedateerde foto van een groep zwarte
kinderen (gemaakt door J. Ceurvorst voor Inforcongo) krijgt
bijvoorbeeld als commentaar dat Europese fotografen graag
foto’s van zwarte mensen namen om in Europa fondsen te
werven, zonder daarvoor hun toestemming te vragen. Toen
dat eenmaal doordrong, zo lezen we verder, weigerde men
nog gefotografeerd te worden. Meer duiding van de foto zelf
wordt echter niet gegeven: wat en wie we hier precies zien
(wie waren deze meisjes, wat bracht hen daar samen op dat
moment, wat is de functie van het gebouw op de achtergrond, hoe worden ze in beeld gebracht en wat zouden we
daaruit kunnen opmaken?), blijft onuitgesproken.
Dat foto’s zonder toestemming genomen en gebruikt werden, is sowieso niet enkel voorbehouden aan koloniale fotografie, maar was – en is in zekere zin nog steeds – een algemeen gangbare werkwijze. De hele straatfotografie van de
twintigste en eenentwintigste eeuw zou ondenkbaar zijn
zonder deze vrijpostigheid. Een ‘herlezing’ van de koloniale
beelden die in het FOMU te zien zijn, door wie ze ook gemaakt
werden, of het nu antropologen, botanici, zoölogen, kolonis-

Antoine Freitas, Zonder titel, 1936-1939
Museum Rietberg Collection © Suzanne Freitas
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Hedendaagse kunst
Gent
Galerie
S& H
De Buck

Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
do–za, 15:00–18:00 en op afspraak
Gesloten: zondag en feestdagen /
jan–feb / juli–aug / herfst-, paas- en
krokusvakantie: enkel op afspraak
www.galeriedebuck.be
www.siegfrieddebuck.be

Currently showing

Johan Clarysse, Sven Verhaeghe, Philip
Henderickx, Christina Mignolet, Patrick
Verlaak, Stefaan Van Biesen, Frans Labath, W. Vynck, Hervé Martijn, Hans Defer, Geert De Smet, Christine Marchand,
Robine Clignett, Maureen Bachaus, Frans
Westers, Andreas Lyberatos, Jeton Muja,
Koen Blanckaert, May Oostvogels, Patrick
Keulemans, Mathieu Lobelle, Alessandra Ruyten, Jeroen Daled, Kathleen
Ramboer, Hanne Lamon, Jan de Zutter,
Sarah Strosse, Luc Mabille, Luc Cappaert,
Kees De Kort, Berrie Van Beers, Valerie
Decleer, Koen De Cock e.a.

Hedendaagse juwelen
en objecten van
Siegfried De Buck
Permanent

019

Dok-Noord 5L, 9000 Gent
info@019-ghent.org
www.019-ghent.org

RADIATOR

Fan Collective, Koenraad Dedobbeleer,
Nicolas Deshayes, Ilke Gers, Olivier
Goethals, Maria Gondek, Eline Harmse,
JIJ’S, Oscar Tuazon, Thomas Min & Egon
Van Herreweghe, Clémentine Vaultier &
Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers,
Bert Villa…
02.12–20.03.23, Weekends:
14.00–18.00
019: Dok-Noord 5L, Gent

BILLBOARDS
Syndicat

t/m 26/02/23 (i.s.m. Design
museum Gent, Drapstraat 2, Gent)

Julie Peeters

26.12.22–26.02.23 (i.s.m. Design
museum Gent, Drapstraat 2, Gent)

Laurie Charles

19.11.22–19.02.23 (i.s.m. artlead.net,
Dok-Noord 5L, Gent)

Shirley Villavicencio Pizango
15.09–15.12 (i.s.m. artlead.net &
Be-Part, Fabriekskaai 1, Kortrijk)

FLAGS
Vanessa da Silva

t/m 15/12 (Schipperskaai, Gent)

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

Morph Allure
Lisa Vlaemminck
t/m 27/11

IV - II - III - Oracles, KIOSK
x Komplot
07/12–07/01

Het brievenproject
Wekelijks

Planet Akkor, Felipe Muhr
Until the end of it all
Zie website

Boekpresentatie Creatieve
kunstkritiek / Critique d’art
créative
onder redactie van Stefan
Clappaert en Hans
Vandevoorde

22/12, 19:30 Korte presentaties door
Daniël Rovers en Florence Cheval –
Gratis toegang

Croxhapox / Tatjana
AYNITL
Pieters

regio Gent
Deurle

Roderoestraat 2
vr–zo 14:00–18:00
0471 44 13 62
www.croxhapox.org

Nieuwevaart 124/001
wo–zo 14:00–18:00 en op afspraak
+32 9 324 45 29
www.tatjanapieters.com

VIER OBVIER
Benoît Félix, Hilal Aydogdu,
Léa Quindot, Pauline
Philippens

EXHIBITIONS

Museum
Dhondt
Dhaenens

The Labyrinth
Anneke Eussen

Magali Reus
On Like Scenery

Front Room
Marlies Vander Straeten

Antichambre:
Tine Guns

Walking with Writers
Hans Vandekerckhove

Artist Talk
Magali Reus

Second Mountain
Ben Edmunds

Blootgewone Nocturne
Yvan Derwéduwé

t/m 27/11

Peter Flynn THE STORY
SO FAR. Boekpresentatie
17 robots 7

Woord: Bobby McMullan, Kaat Leeman,
Geert Cyriel Tavernier, Peter Flynn.
Muziek: Guido Schiffer, Roland Van
Campenhout, Reinhard Vanbergen,
Charlotte Caluwaerts, Ben Brunin,
Marc De Maeseneer
20/11, 15:00

Egon Van Herreweghe
Opening: 09/12, 19:00
10/12–18/12

Nello Margodt invites
januari 2023

Johan De Wit

23/12/22–06/01/23

S.M.A.K.

Jan Hoetplein 1 09 323 60 01
di–vr 09:30–17:30 za–zo 10:00–18:00
smak.be

dynamic project
Philippe van Snick
t/m 05/03/23

Marc De Cock: Een
denkbeeldig portret in
kunstwerken Uit de Collectie
Matthys-Colle & S.M.A.K.
t/m 30/04/23

picky people notice…,
Rose Wylie
26/11/22–30/04/23

Broodthaerskabinet
t/m 01/10/23

Healing the Museum
Grace Ndiritu
01/04/23–10/09/23

CONVENT
ruimte voor
hedendaagse
kunst
Tennisbaanstraat 74, 9000 Gent
vr–zo 14:00–17:00
www.conventartspace.be

De briefwisseling tussen
Franklin Engeln en
Philippe Vandenberg

18/11–15/01/2023 (gesloten tussen
19/12 en 05/01/2023).
Opening: 18/11, 20:00–23:00
De tentoonstelling is samengesteld
door Sofie Frederix en kadert in
het meerjarig onderzoeksproject
Gent, speelveld van de beeldende
kunst (1957–1987) (KASK &
Conservatorium (HOGENT Howest)) van Godart Bakkers, Koen
Brams, Wouter De Vleeschouwer,
Sofie Frederix en Naninga Lens.
De expo wordt georganiseerd naar
aanleiding van de publicatie Brieven
(1986–87) - Philippe Vandenberg &
Franklin Engeln, uitgegeven door
Posture Editions.

t/m 04/12

t/m 04/12

11/12/22–29/01/23

04/02/23–19/03/23

Search Party / Group Show
04/02/23–19/03/23

ART FAIRS
NADA MIAMI

Ice Palace Studios, Miami
30/11–04/12

Art Antwerp

Antwerp Expo, Antwerp
15/12–18/12

Art Rotterdam

Van Nellefabriek, Rotterdam
09/02/23–12/02/23

Kunsthal
Gent

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

We once where one
Femmy Otten
t/m 18/12

Ghost Eat Mud
Pei-Hsuan Wang
t/m 18/12

De Nieuwe Organisatie
Ben Benaouisse

www.museumdd.be

t/m 12/02/23

t/m 12/02/23

23/11, 17:00

25/11, 18:00–21:00

Deinze

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

Dichter bij de Leie.
Leiestreek in woord en beeld
t/m 22/01/23

eigenzinnig – eigenaardig,
verrassend verbonden
Deinze
26/11–22/01/23

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

Kees Barten & Emma Van
Roey, Nicolas Leus
Opening: 27/11, 15:00–19:00
27 /11–18/12

t/m 29/01/23

Sheela’s (a new bar for
Kunsthal Gent)
Theo De Meyer & Olivier
Goethals

We sell reality
Love file
t/m 31/12

Tomasz Mróz
(Residency in collaboration
with opera collective The
Airport Society)
t/m 31/12

Eleni Kamma
Casting Call - Prosperity
meets Pluralism
t/m 31/12

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

IN(U)IT
Bart De Zutter
26/11–31/12

Machelen-aan-de-Leie

Roger Raveel
Museum

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

Time Without Future
Narcisse Tordoir
t/m 05/03/23

Kom door het venster kijken
Roger Raveel in de jaren
1970 en 1980
t/m 27/11

Het niets, het licht en de
dingen.
Een greep uit de collectie van
het Roger Raveel Museum
4/12/22–29/10/23

Waregem

BE PART
Gemeenteplein 12
www.be-part.be

Sunkissed by the Moon
Shirley Villavicencio
Pizango
t/m 29/01/23

Kabinet van de Conservator
// Studio of the Artist
Johan van Geluwe // Hans
Demeulenaere

23/10–27/11
Extra muros: Henri Lebbestraat 25

Kortrijk

BE PART
KORTRIJK

Koloniale monumenten in
België
Jan Kempenaers

Endless Exhibition –
permanently on view:

Development Programme

GALERIE
10 A

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

t/m 29/01/23

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…

Otegem

t/m 11/12

Herbert
Foundation
Coupure Links 627 A
zo 14:00–18:00
09 269 0300
herbertfoundation.org

It is…, it isn’t…
The Collection of Annick
and Anton Herbert

Met werk van onder andere Carl Andre,
Robert Barry, Marcel Broodthaers,
Donald Judd, Sol LeWitt, Richard
Long, Bruce Nauman, Gerhard Richter,
Robert Ryman, Thomas Schütte en Jan
Vercruysse.

Distance Extended / 1979–
1997. Part II. Works and
Documents from Herbert
Foundation

Met werk, documenten en muziek
van Dan Graham, Mike Kelley, Martin
Kippenberger, Michelangelo Pistoletto,
Dieter Roth, Franz West en Heimo
Zobernig

Vandenhove.
Centrum
voor
architectuur
en Kunst
Rozier 1
do–za 14:00–18:00
www.ugent.be/vandenhove

Licht uit het Oosten /
Licht op het Oosten

Foto’s en documenten uit Cumont’s
unieke fotocollectie bewaard in de
Academia Belgica en de Universiteit
Gent, versterkt met objecten uit het
koninklijk museum van Mariemont
18/11–17/12
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Jean Depara, Een inwoonster van Kinshasa met een riem rond haar tulpenjurk, voor de Afro Negro Club, orkest City-Five, 1960
© Estate Depara, courtesy Magnin-A Gallery

ten, lokale of buitenlandse reportagefotografen waren, kan
alleen maar zinvol zijn wanneer de ‘onzichtbare’ informatie die in het beeld zelf ligt opgeslagen voor een hedendaags
publiek wordt ontsloten en zorgvuldig gecontextualiseerd.
Pas dan kunnen de beelden zich openplooien, zich onttrekken aan het koloniale vertoog waarvan ze ooit deel uitmaakten, en werkelijk meerstemmig worden. Dat gebeurt in
Recaptioning Congo helaas te weinig.
Steven Humblet
p Recapturing Congo, tot 15 januari 2023 in FOMU, Waalse
kaai 47, Antwerpen.
Suze Robertson. Suze Robertson (1855-1922) schilderde
en tekende fenomenaal goed. Haar werk vormt een klasse
apart. Het is krachtig, experimenteel, modern in uitvoering,
en tegelijkertijd gegrond in de negentiende eeuw, altijd figuratief en vaak donker. Opvallend is dat Robertson het lelijke
niet schuwde. Het is werk dat – grotendeels doelbewust – tot
geen van de schilderkunstige scholen van haar tijd behoorde. Robertson bevocht de vrijheid om ‘te maken wat ik zelf
verkoos’. Ze maakte de voorstelling steeds verder ondergeschikt aan een intens gebruik van verzadigde kleuren en
koos voor een nadruk op vorm en materialiteit boven een
realistische weergave.
Tijdens de laatste twintig jaar van haar leven werd
Robertsons werk steeds breder geprezen en gelauwerd. In
1910 exposeerde ze naast Piet Mondriaan, Jan Sluijters en
Leo Gestel – jongere kunstenaars aan wier werk de nabij-

heid van de alom gerespecteerde ‘colorist’ Robertson legitimiteit verschafte. De schilder-criticus Grada Hermina
Marius noemde Robertson de ‘grootste schilderes van haar
tijd’. Charley Toorop vond haar de belangrijkste kunstenaar
van de negentiende eeuw tout court. Bij Robertsons dood
beschreef men haar werk als een schakel tussen Hendrik
Breitner en het modernisme. De criticus Albert Plasschaert
plaatste Robertson, geheel terecht, naast Vincent van Gogh:
deze twee kunstenaars waren voor Nederland voorgangers
van én overgangsfiguren naar de moderne schilderkunst,
vaak samengebracht onder de noemer expressionisme. En
tóch is Suze Robertson in de vergetelheid geraakt.
De herontdekking en presentatie van dit oeuvre zijn
grootschalig aangepakt door Museum Panorama Mesdag.
Ruim drie jaar voorwerk aan de tentoonstelling werd voorafgegaan door tien jaar waarin conservator Kees van der
Geer het oeuvre van Robertson in kaart bracht. De teller
staat inmiddels op meer dan zeshonderd werken. De lijvige catalogus bij de tentoonstelling is van een zeldzaam
hoge kwaliteit, waarschijnlijk ook dankzij de ruime onderzoekstijd die vandaag nog maar weinig tentoonstellingsmakers is gegeven. In de catalogus, mede gebaseerd op privéarchieven die voor het eerst zijn geopend, lezen we over
Robertsons leven en netwerk, mogelijke schilderkunstige
invloeden, haar ideeën over kunst (waarvan er helaas weinig zijn opgetekend), de receptie van haar werk, haar originele gebruik van fotografie voor compositorisch vooronderzoek, en tot slot haar schilderkunstige praktijk, dankzij
nieuw materiaaltechnisch onderzoek.
De tentoonstelling beslaat vijf zalen en is chronologisch opgebouwd vanaf 1883, het jaar waarin Robertson
haar baan als tekenlerares opzegde en haar deeltijdstudie
aan de Amsterdamse Rijksakademie afbrak, om te proberen een praktijk op te bouwen als zelfstandig kunstenaar
in Den Haag, destijds het centrum van de schilderkunst in
Nederland. De vroegste schilderijen getuigen nog van haar
academische vorming, maar al snel zien we een eigen schilderkunstige taal ontstaan, een ‘sterk persoonlijke visie’
(Marius). Die persoonlijke visie wordt duidelijk in de onderwerpskeuze en de uitvoering. Enkele opeenvolgende jaren
van bescheiden financiële ondersteuning in de vorm van
koninklijke subsidies stelden Robertson in staat af te reizen
naar dorpen in Brabant en ’t Gooi, waar kunstenaars van
de Haagse School kwamen om het (onbedorven?) boerenleven en landschap gevuld met schapen te schilderen. Zo niet
Suze Robertson, die later stelde dat haar werk ‘volkomen uit
de kunst van schapen enzoovoort’ viel: zij koos in die dorpen
steevast op de armoedegrens werkende vrouwen en verhief
het spinnen, naaien, borden wassen en lakens drogen tot
monumentale onderwerpen.
Het schilderij Takbreekster (1887), de verbeelding van een
boerenvrouw met grove gelaatstrekken die takken tot aanmaakhout breekt, is een goed voorbeeld van Robertsons
beeldtaal. Robertsons penseelstreek is krachtig zichtbaar
en leidt vaak een eigen leven, hier vooral in de pasteuze
vegen op een wit stuk muur centraal in de compositie, en
op een hoekig wit hesje dat zich in een geometrisch schema van verfstreken om de arm van de takbreekster vouwt.
Vooral radicaal is de weergave van de twijgen die de vrouw
op de grond laat vallen: ze worden gesuggereerd door dynamische, licht aangezette gele verftoetsen die losjes over het
verfoppervlak lijken te dansen. Deze manier van schilderen gaat veel verder dan de losse toets van een Frans Hals
en emancipeert de verfstreek radicaler dan de impressionisten rond die tijd deden. Toen dit schilderij achttien jaar later
werd getoond in het kunstenaarsdorp Laren, overtuigde
een van de daar werkzame kunstenaars de kunsthandelaar
om het werk van zaal te halen. Hoewel beiden het prachtig
vonden, werd het werk in 1905 ‘te’ vooruitstrevend geacht:

Suze Robertson, Pietje – Lezend meisje, circa 1898, particuliere collectie,
foto Rik Klein Gotink

‘Zij vreet ons allemaal op. Als men dat werk gezien heeft,
worden wij allemaal bleekneuzen. Als je het daar laat staan,
verkoop je niets. Want haar werk is alleen te waardeeren
door schilders en enkele kunstgevoeligen, maar nog niet
door Jan Publiek.’
Robertson was ook een fenomenaal tekenaar, zoals te
zien is op een serie tekeningen van de variétéartiest Adolphe
Boutard, die regelmatig model stond bij Pulchri Studio in
Den Haag, waarvan Robertson lid was. Robertson verbeeldde de man met donkere huidskleur op een serie magistrale
krijttekeningen, soms enkel opgebouwd met grote donzige
vlakken licht en donker, dan weer hoofdzakelijk bestaand
uit een lijnenspel – geometrisch, of juist een snelle wirwar
van grafisch aandoende arabesken.
Waterverf en gouache werden in Robertsons handen
experimentele materialen: de waterverfschets Kindermeisje
in het gras (ca. 1895-98) is een compositie van waterige
vlakken in groen, zwart, blauw en huidskleur. Enkel het
gezicht van het meisje is met enig detail weergegeven. Haar
borduurwerk en het gras worden opgeroepen door enkele
springerige lijnen.
Robertson werkte in series en spreidde het werk daaraan
uit over vele jaren. Ze schilderde landschappen en stadsgezichten (altijd met een vrouwenfiguur erin), portretten van
kinderen en vrouwen, en werkende vrouwen in sobere interieurs. Ergens tussen 1903 en 1907 schilderde ze zelfs als
eerste Nederlandse vrouwelijke kunstenaar een naakt: deze
Lena is op de rug gezien – haar pose doet denken aan een
compositie van Rembrandt – en lijkt op een rots te zitten,
terwijl zich rechts van haar een abstract landschap ontvouwt van donkere en lichtere verfstreken. Het schilderij
heeft een verticaal formaat en is zonder lijst 152,5 centimeter hoog: opnieuw een zelfbewust statement. Helaas komt
het in de kleine museumzalen in Den Haag niet helemaal

Eye Filmmuseum

untains and Molehills

2 Oct 2022 – 8 Jan 2023
Exhibition
Films, talks & events

FIONA TAN
Mountains and Molehills

© Fiona Tan, Gray Glass, 2020. Courtesy the artist and Frith Street Gallery, London

IONA TAN

Main Partner Exhibitions

Main Sponsors
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SOOTHING PANTS
2 5• 09—18•12•2022
Alice Slyngstad
Where Shall We Plant the Placenta?
19.11.2022—22.01.2023
EDWARD CLYDESDALE THOMSON
DEIRDRE M. DONOGHUE
ÉRIC GIRAUDET DE BOUDEMANGE
MANJOT KAUR
KATJA NOVITSKOVA
FEMMY OTTEN
ANNI PUOLAKKA
BUHLEBEZWE SIWANI

A Tale of A Tub
Space for contemporary art and culture, Rotterdam
www.ataleofatub.org

Vleeshal
Centrum voor hedendaagse kunst
Opening: 24.09.22, 17:00 – 19:00

Open:
wo–vr: 13:00–17:00
za–zo: 11:00–17:00
www.vleeshal.nl

13.11 - 11.12.2022

SWINGING MIRRORS | LUC DONDEYNE
Galerie Transit
catalogus beschikbaar, tekst Barbara De Coninck
Zandpoortvest 10, 2800 Mechelen | art@transit.be | www.transit.be | 0478 811 441
open vrijdag, zaterdag & zondag 14 - 18 uur
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tot zijn recht. Het moet ook een hels karwei zijn om de werken van Suze Robertson goed te hangen en uit te lichten.
Behalve een intens kleurgebruik spelen ook de soms welhaast geboetseerde oppervlakken van de werken een belangrijke rol. Op een gegeven moment schilderde Robertson
enkel nog op paneel, dat de vele verflagen en experimentele materialen die zij opbracht kon dragen, variërend van
oplichtend goudpapier tot licht weerkaatsend zwart bitumen. Robertson ‘schildert als een man, maar ook wel eens
als een slager,’ stelde onderdirecteur van het Rijksmuseum
Willem Steenhoff in 1908. Dat was niet als compliment
bedoeld, zoals bij Robertsons mannelijke tijdgenoot Lovis
Corinth.
Hoewel ze zich enkel bezighield met het kunstenaarschap
en minder met de vrouwenzaak, was Robertson in veel
opzichten een wegbereider. Haar gender speelde haar in veel
gevallen parten: zij mocht niet naar mannelijk naaktmodel schilderen, had als vrouw minder bewegingsvrijheid, en
werd door critici lange tijd op haar vrouw-zijn beoordeeld.
Robertson maakte echter van elke nood een deugd: kon ze in
Den Haag niet buiten werken omdat de sociale dwang daar
te groot was (zonder chaperonne was het eenvoudigweg niet
mogelijk in de buitenlucht te schetsten), dan vertrok ze naar
het platteland; had ze niet genoeg geld om naar het buitenland te reizen, dan bedong ze bij kunstenaarsverenigingen
waarvan ze lid was het recht voor vrouwen om aan de leestafel kennis te nemen van buitenlandse kunst via recensies
en reproducties; was ze aan huis gebonden door de zorg voor
haar jonge kind, dan schilderde ze het kindermeisje.
Het is een welbekende vraag: waarom zijn er geen grote
vrouwelijke kunstenaars geweest? Een pijnlijke conclusie
dringt zich op in het geval van Suze Robertson: haar magistrale oeuvre is simpelweg weggeschreven. Wellicht omdat
ze een vrouw was, wellicht omdat ze niet bekend was in het
buitenland (te arm om te reizen), wellicht omdat haar oeuvre geheel op zichzelf stond, wellicht omdat het werk te vooruitstrevend was voor de conservatieve Nederlandse kunstbeschouwing. Wat de reden ook is geweest, er is geen enkele
rechtvaardiging voor het verdwijnen van Suze Robertson
uit de kunstgeschiedenis. Gelukkig is ze terug – slechts honderd jaar na haar dood.
Merel van Tilburg
p Suze Robertson, tot 5 maart 2023 in Museum Panorama
Mesdag, Zeestraat 65, Den Haag.
Anni en Josef Albers. Het is nooit eenvoudig, een retrospectief wijden aan een kunstenaarskoppel. Twee oeuvres
moeten in één tentoonstelling hun plaats vinden. Het kan
snel gebeuren dat de ene helft van het stel onbedoeld boven
de ander wordt geplaatst. Om nog maar te zwijgen van het
ingewikkelde vraagstuk van wederzijdse beïnvloeding – laat

Anni en Josef Albers, Kunstmuseum Den Haag, 2022

staan het moeilijk toegankelijke gebied van hun romantische verhouding.
Het Kunstmuseum Den Haag besteedt ruimschoots aandacht aan het Duits-Amerikaanse echtpaar Josef (18881976) en Anni (1899-1994) Albers. Voor het eerst is werk
van beide kunstenaars samen in Nederland te zien. Het is
de eerste keer dat een Nederlandse tentoonstelling de naam
van Anni Albers draagt. Vorig najaar was het ruim driehonderdvijftig werken tellende retrospectief Anni et Josef
Albers. L’Art et la Vie – waarvoor nauw werd samengewerkt
met de Josef & Anni Albers Foundation in Connecticut –
te zien in het Musée d’Art Moderne de Paris en vervolgens
in het IVAM in Valencia. De Haagse tentoonstelling is met
ongeveer tweehonderd werken kleiner, maar heeft ook een
scherpere focus, die bij binnenkomst duidelijk wordt: Josef
Albers onderzocht de werking van kleur, in het bijzonder in

New arrivals in our bookshop
Masereeldijk 5
2460 Kasterlee (BE)
fransmasereelcentrum.be

zijn schilderkunst. Anni Albers revolutioneerde het weven
tot een ‘volwaardig onderdeel van de beeldende kunst’.
Twee zeer verschillende en veelzijdige oeuvres, met gemeenschappelijke wortels.
De eerste drie grote zalen zijn gereserveerd voor hun
gedeelde achtergrond: de opleiding aan het Bauhaus, waar
Josef Albers en Annelise ‘Anni’ Fleischmann elkaar begin
jaren twintig ontmoetten; de emigratie naar North Carolina
in 1933, na de sluiting van het Bauhaus door de nazi’s,
waar beiden een docentaanstelling kregen aan het nieuwe Black Mountain College; hun fascinatie voor LatijnsAmerika en de precolumbiaanse kunst. Een slimme zet. Zo
hoeft het museum niet te speculeren over de vraag hoe de
twee elkaars werk beïnvloedden – getoond wordt waar de
twee in hun artistieke ontwikkeling naast elkaar optrokken.
In de eerste twee zalen, over hun tijd aan de legendarische
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onderwijsinstituten in Duitsland en Amerika, zien we Josefs
werk uit de glas- en meubelwerkplaats van het Bauhaus en
zijn eerste schilderijen op hardboard uit Amerika. Van Anni
zien we een vroeg wandkleed uit de Bauhausweverij en de
wandbespanning waar ze mee afstudeerde. Wat we opvallend genoeg niet zien, is het educatieve aspect van hun kunstenaarschap. Denk aan Josef als leraar in de Vorkurs, de
introductiecursus waar kersverse Bauhausstudenten door
de meest uiteenlopende creatieve opdrachten kennismaakten met de grondbeginselen van het ontwerpen, of aan
Anni’s docentschap aan het Bauhaus, waar ze vanaf 1929
verschillende posten in de weverij bekleedde. Voorbeelden
van hoe beiden vervolgens aan Black Mountain College
aansloten bij hun eerdere onderwijsmethoden, waar ze een
brug sloegen tussen de pedagogie en hun eigen praktijk,
ontbreken evenzeer.
Na drie gezamenlijke zalen toont één grote zaal Anni’s
textiel en latere grafische werk, twee andere zalen tonen
de schilderijen van Josef. Kwantitatief is Anni in de minderheid. Omdat weven behoorlijk arbeidsintensief is, is
het textiele oeuvre van Anni aanzienlijk kleiner dan het
geschilderde oeuvre van Josef. Daarom zegt het museum
in de textielselectie te hebben gefocust op de fascinatie voor
precolumbiaanse kunst, die als gemeenschappelijke inspiratiebron al extra nadruk kreeg. Een logische keuze, maar
jammer is dat daardoor niet meer aandacht kan worden
besteed aan de complexiteit en vele technieken van het
weven, waar Anni Albers zich gedurende bijna vijf decennia mee bezighield, en waar lang niet iedereen een beeld
van heeft. Het starterspakket met een miniweefgetouw in
de museumshop zal daar ook niet veel aan bijdragen. Wat
maakt weven bijvoorbeeld zo arbeidsintensief? Wat zijn dan
die ‘oude weeftechnieken’ uit Peru waar over gesproken
wordt? En ook, om terug te komen op het educatieve aspect:
wat deed ze daarmee als docent?
Bij Josef Albers ligt in ‘zijn’ twee zalen de nadruk volledig op de kleurexperimenten, waarbij Latijns-Amerika als
belangrijkste inspiratie wordt opgevoerd. Eén zaal is gewijd
aan Variant/Adobe, een serie van ruim honderd schilderijen begonnen in 1947, de tweede zaal aan vijftien vierkanten uit zijn meer dan tweeduizend panelen tellende serie
Homage to the Square (1950-1976). Hier worden de techniek en werkwijze – paletmes, hardboard, verf direct uit de
tube – wél uit de doeken gedaan. Onbenoemd blijft hoe hij
zijn ontdekkingen deelde met zijn studenten of in publicaties als Interaction of Color (1963) openbaarde.
Tot slot is er een gang met kabinetten en vitrines, grenzend aan de grote zalen. Hoewel de indeling wat willekeurig aandoet, voegen deze kleine ruimtes de nodige thema’s
toe aan de tentoonstelling. In de beslotenheid van zo’n
kabinet komt een van Anni Albers’ schitterende Ark Panels
(1962) voor de B’Nai Israel Synagogue in het Amerikaanse
Woonsocket goed tot zijn recht. Een vitrine verderop, verstopt naast de uitgang, toont haar meest bekende publicatie On Weaving (1965). Hier komt de pedagogiek alsnog kort
aan bod. De begeleidende tekst heeft het summier over de
‘onconventionele lesmethoden’ van zowel Josef als Anni
Albers. Als er iets is wat het echtpaar deelde, dan was het
wel dat naar buiten treden met hun ideeën, als begaafde
docenten, als schrijvers, als pleitbezorgers van het maken.
In een hoek van een ander kabinet – wederom gewijd aan
Homage to the Square – speelt een video waarin een hoogbejaarde Josef Albers zelf aan het woord is over zijn vierkanten. Het is een waar genot om deze raspedagoog te horen
en vooral te zien praten. Dit is duidelijk geen kunstenaar die
werkt in het verborgene, achter de gesloten deuren van zijn
privéstudio. Dit is een leraar die niets liever doet dan anderen
de ogen openen, zoals hij het zelf noemde. Vol vuur en druk
gesticulerend legt hij uit waarom hij vierkant na vierkant
blijft schilderen: om ons met eigen ogen te doen ervaren hoe
de interactie van kleuren werkt. Het gaat hem helemaal niet
om die feitelijke schilderijen, besluit hij. Het gaat ook niet om
hem, het gaat om de ander, om ons.
Mirjam Deckers
p Anni en Josef Albers, tot 15 januari 2023 in Kunstmuseum
Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag.
Marinetti en het futurisme. In 1909 publiceerde
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) zijn ronkende
Futuristisch manifest in de Franse krant Le Figaro. De tekst
stond vol met boude uitlatingen, zoals ‘een raceauto aan
de achterkant versierd met grote uitlaatpijpen, als slangen met een explosieve adem … Zo’n brullende auto, die als
hij rijdt op een machinegeweer lijkt, is mooier dan de Nikè
van Samothrake.’ De groep jonge schrijvers en kunstenaars
waarvan Marinetti de voorman was, propagandeerde snelheid, omarmde moderne technologie, industrie en alles wat
nieuw was, en trachtte het oude – zo ook cultureel erfgoed,
musea en bibliotheken – radicaal te vernietigen. Hun standplaats was Italië, waar dat verleden volop aanwezig was.
De zalen van Marinetti en het futurisme in het Rijksmuseum
Twenthe zijn gewijd aan thema’s als ‘dynamiek’, ‘de verlokking van de machine’ en ‘de uitvinding van de luchtvaartfotografie’, maar ook beide Wereldoorlogen en ‘politiek’. De
vele ingrijpende vernieuwingen die begin twintigste eeuw
plaatshadden, zijn in de werken onder meer terug te zien
in de afbeelding van auto’s, impressies van het prikkelrijke, vluchtige leven in de moderne stad, en in de (formele)
invloed die technische innovaties hadden, zoals de bewegingsfotografie van Eadweard Muybridge.
In de eerste zaal zijn de veelzeggend getitelde werken
Dynamische expansie + snelheid (1913) van Giacomo Balla
en Dynamiek van lichtvormen in de ruimte (1912) van Gino
Severini te zien. De fragmentarische vormentaal van de

Tullio Crali, Duikvlucht op de stad, 1938
Futur-ism, Rome

Futuristen in Parijs (v.l.n.r. Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo Tommaso
Marinetti, Umberto Boccioni en Gino Severini), 1912

schilderijen toont duidelijk de invloed van het kubisme, maar
dan zonder de suggestie van een centraal onderwerp, laat
staan de onder kubisten populaire stillevens met muziekinstrumenten en gedekte tafels. In deze duizelingwekkende composities met vaak felle kleuren uit de vroege fase
van de stroming staat de uitbeelding van beweging voorop.
Op enkele doeken zijn lichtflitsen afgebeeld, die de suggestie wekken afkomstig te zijn van voorbijrijdende auto’s; op
andere schilderijen, zoals op Balla’s iets latere Geweerschot
op zondag uit 1918, zie je visualisaties van geluidsgolven. In
werk van na 1915 is ook de Eerste Wereldoorlog terug te
vinden. In de zaal gewijd aan dit thema wordt onder andere Luigi Russolo’s Impressie van een bombardement (1926)
getoond, waarin enkele figuratief geschilderde soldaten verstopt zijn in een verder abstract, dynamisch schilderij.
Zoals de titel van de expositie al verklapt, was – en bleef
– Marinetti de centrale figuur van de beweging. Hij vormt
de rode draad in de losjes thematisch georganiseerde zalen.
De schrijver en dichter bleef geloven in de mogelijkheid van
een samenleving die radicaal zou breken met het verleden.
Marinetti’s literaire werk – hij schreef onder andere poëzie,
romans en theaterstukken – krijgt niet heel veel aandacht
in de tentoonstelling. Er zijn wat boekomslagen, maar een
volledig gedicht krijg je nergens te lezen. Het is vooral zijn
gedachtegoed dat sterk aanwezig is.
Opvallende citaten uit zijn (vele) manifesten prijken op de
muren van de museumzalen. De voorpagina van Le Figaro
met het eerste futuristische manifest is logischerwijs ook
een van de getoonde stukken. Naast (voornamelijk) schilderijen, enkele sculpturen en artistiek en documentair drukwerk, is er in de expositie aparte aandacht voor geuren,
want ook die speelden een rol in het futurisme. De futuristen hielden van de geur van zweet en uitlaatgassen, evenals ozon, dat te ruiken is tijdens onweersbuien. De suggestie
was dat de futuristische beweging vergeleken kon worden
met een elektrische ontlading. Via een soort blaasbalg kan
de bezoeker zich aan verschillende luchtjes laven.
Wie de zaalteksten volgt, komt er al snel achter dat het
futurisme nogal wat donkere kanten had. Zo organiseerde
Marinetti serata futurista (futuristische avonden), met provocerende performances, poëzie en andere voordrachten om de
futuristische ideologie te propageren bij een breder publiek;
om de massa te agiteren en ontvankelijk te maken voor de
(gewelddadige) revolutie die hij voor ogen had. Daarvoor
liet hij zich inspireren door de massapsycholoog Gustave
Le Bon, die onder andere stelde dat ‘irrationele menigten
gemanipuleerd kunnen worden door demagogen’. Gelet op
de oorlogszuchtige taal en de verheerlijking van geweld in
het Futuristisch manifest – in het manifest uit 1909 wordt
bijvoorbeeld gesproken over oorlog als de ‘enige hygiëne van
de wereld’ – is het weinig verbazingwekkend dat in elk geval
een deel van de futuristen, met wederom Marinetti voorop,
nauwe banden onderhield met het opkomende fascisme in
Italië. Sterker nog: daar hadden ze behoorlijk wat invloed
op. In 1914 en 1915 voerde Marinetti campagne voor de
deelname van Italië aan de Eerste Wereldoorlog, een positie
die hij deelde met (de oorspronkelijk pacifistische socialist)
Benito Mussolini. In 1918 richtten de futuristen de Partito
Politico Futurista op, die in 1919 opging in de fascistische
organisatie van Mussolini, Fasci Italiani di Combattimento, de
voorloper van wat in 1921 de Nationale Fascistische Partij
zou worden. In datzelfde jaar was Marinetti coauteur van

het Fascistisch manifest (1919), waarin de officiële politieke
ideologie van de partij werd vastgelegd. Hoewel de futuristen na abominabele verkiezingsuitslagen in 1920 braken
met de fascistische organisatie, veranderde Marinetti in
1922, toen Mussolini de macht greep, opnieuw van koers
en haalde hij de banden sterker aan dan ooit tevoren, met de
wens om het futurisme tot de officiële staatskunst te maken.
De relatie tussen de kunstenaar en de fascistische dictator was echter niet zonder tegenstrijdigheden. Mussolini
was coulant ten aanzien van het futurisme, maar had niet
bijzonder veel op met moderne kunst. In de tentoonstelling
zijn filmbeelden te zien van de eerste Vierjaarlijkse Nationale
Kunsttentoonstelling in 1931 die tonen dat zijn voorkeur
uitging naar neoclassicistische kunst. Il Duce en zijn volgers spiegelden zich liever aan de grandeur van het oude
Rome: precies wat Marinetti niet wilde, een terugkeer naar
het Italiaanse verleden. Andere futuristen leken pragmatischer om te gaan met deze tegenstrijdigheid, zoals Ivanhoe
Gambini: op zijn schilderij De twee tijdperken uit 1936 zie je
een vliegtuig over het Colosseum vliegen – het moderne en
het klassieke Rome in één beeld verenigd. Ondertussen vermeldt de zaaltekst dat luchtvaartfotografie ook werd ingezet
in fascistische propaganda.
De oorspronkelijke groep futuristen was tegen die tijd
echter al lang uit elkaar gevallen: verschillende prominente leden, zoals Umberto Boccioni en Antonio Sant’Elia,
waren gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog; anderen raakten gedesillusioneerd in de futuristische idealen. Marinetti
maakte in de jaren dertig een doorstart met een nieuwe
groep kunstenaars. Er was toen nog maar weinig vernieuwend aan zowel de futuristische idealen als de kunst, getuige de laatste zaal. Daar worden twee realistische, nogal
saaie doeken getoond van deze latere generatie futuristen:
Tullio Crali’s Duikvlucht op de stad (1938) en Alfredo Gauro
Ambrosi’s Neerdalen op de stad vanuit de lucht (1933), die respectievelijk het perspectief kiezen van een militaire piloot en
een parachutist. Enkel het naar abstractie neigende lijnenspel van de van bovenaf geziene flatgebouwen herinnert nog
aan de vroege werken waarin snelheid en beweging centraal
stonden. De schilderijen zijn gemaakt op het moment dat
Mussolini al lang en breed aan de macht was en de Tweede
Wereldoorlog voor de deur stond. De reactionaire fascistische propaganda lijkt het hier definitief gewonnen te hebben
van de futuristische vernieuwingsdrift.
Maarten Buser
p Marinetti en het futurisme. Manifest voor een nieuwe
wereld, tot 19 februari 2023 in Rijksmuseum Twenthe,
Lasondersingel 129, Enschede.
Image Capital. Van oudsher is er de camerafotografie, een
mechanisme nauw verbonden met het menselijke oog, die
de dode spiegel van de realiteit vastlegt. Een conventie die in
menig kunsttijdschrift als een esthetisch object besproken
wordt. Ondertussen ontwikkelde de fotografie zich, door de
versmelting van beelddata en metadata, als hybride grondstof voor een informatietechnologisch systeem, waarbij de
economische betekenis primeert. Juist die praktijken winnen sinds eind jaren negentig exponentieel aan belang.
Met de tentoonstelling Image Capital in Folkwang Essen –
gelijktijdig in een licht gewijzigde configuratie ook te zien
in MAST Bologna – schetsen de Zwitserse fotografiehistorica Estelle Blaschke (1976) en de Italiaanse fotograaf Armin
Linke (1966) deze ontwikkeling met tal van praktijkvoorbeelden. De tentoonstelling vloeit voort uit hun gelijknamige interdisciplinaire onderzoeksproject, sinds kort ook
het voorwerp van een openaccesspublicatie. Beeldkapitaal
staat voor Blaschke en Linke gelijk aan de ontelbare utilitaire toepassingen van fotografie bij informatiecreatie, -verwerking en -beveiliging.
In zes Engels getitelde hoofdstukken (Memory, Protection,
Access, Imaging, Mining, Currency) laat de tentoonstelling actuele, maar ook opvallend veel historische en met
elkaar verbonden voorbeelden zien van die toepassingen
in industrie, wetenschap en cultuur. In het parcours zitten
korte documentaires en video-interviews, gerealiseerd door
Blaschke en Linke; historische archiefbeelden, bijvoorbeeld
voor Kodakproducten als de Recordak-microfilms; publicaties, zoals welhaast profetische nummers uit de hoogdagen van Life Magazine en Fortune Magazine; en infomercials,
onder meer over een in de jaren zestig door IBM voor de CIA
ontwikkelde elektronische bibliotheek en, meer recent, over
de digitale automatisatie bij Amazon. Het caleidoscopische
geheel wordt gekruid met bedrijfsslogans, citaten van onder

Image Capital. Estelle Blaschke & Armin Linke, Museum Folkwang, Essen,
2022, foto Armin Linke
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anderen Walter Benjamin, H.G. Wells en Allan Sekula, en
gelardeerd met beelden van Armin Linke.
Prominent vertegenwoordigd zijn de foto’s die Linke
maakte van allerhande beeldarchieven en datacentra, én
van het laboratorium van het CERN in Genève dat fundamenteel onderzoek verricht naar de elementaire deeltjes in
het universum, waar Linke sinds 2000 meermaals in residentie verbleef. De beelden beantwoorden aan zijn interesse
in ruimtes die zich op het snijpunt bevinden van de fysieke en digitale wereld. De kunstenaar, wiens eigen archief
bestaat uit meer dan vijftigduizend beelden (waar hij geen
hiërarchie in heeft aangebracht), daagt graag de conventies
van de fotografische praktijk uit. Foto’s bestaan voor hem
enkel door de manier waarop ze in conceptueel verband
ingezet worden. Vandaar zijn voorliefde voor samenwerkingen met historici, wetenschappers en vormgevers.
Dat buiten de lijnen kleuren uit zich ook in de scenografie van zijn tentoonstellingen. In Essen zijn geen afdrukken
bevestigd aan de muren en wordt fotografie als een ruimtelijk object gepresenteerd. Concreet: meerdere naast elkaar
geplaatste houten vitrinekasten (drie aan drie) ramen elk een
loshangende beeldstrook in. Deze modules, diagonaal tegen
de wanden geplaatst of juist horizontaal rustend op een plint,
tonen ofwel een samengesteld beeld ofwel drie afzonderlijke,
verwante beelden – zoals de digitale bekabelingsinfrastructuur van het CERN. Vanaf het begin oriënteert Linkes werk
zich op het reilen en zeilen van de planeet, meer bepaald de
effecten van de globalisatie en het antropoceen. Het voorbije decennium kwam daar, zoals gezegd, een bijzondere
aandacht bij voor media-archieven en data-archeologie. Die
intellectuele interesse deelt hij met Estelle Blaschke, met wie
de samenwerking teruggaat tot 2012: een project rond het
socialistisch-realistische beeldarchief van freelance DDRreportagefotograaf Reinhard Mende (1930-2012).
Blaschke is verbonden aan de universiteit van Bazel, doet
onderzoek naar fotografie als informatietechnologie en verwierf bekendheid met onder andere haar onderzoek naar
commerciële beeldbanken, resulterend in het boek Banking
On Images. The Bettmann Archive and Corbis (2015). Niet toevallig dus dat het archivalische een groot soortelijk gewicht
toegekend kreeg in de tentoonstelling. De drie eerste afdelingen (Memory, Protection, Access) gaan over de accumulatie van beelden in archieven, strategieën voor termijnopslag,
datamanagement en de ontsluiting van dat bronmateriaal.
De drie volgende secties (Imaging, Mining, Currency) kaarten automatisering, computerbeeldvorming, algoritmetechnologie, data-extractie en het kapitaliseren van beelden aan.
Inhoudelijk goed gestoffeerd, scenografisch gevarieerd en
niet te overladen, nodigt de tentoonstelling uit om te struinen. Jammer genoeg blijft Image Capital als tentoonstellingservaring aan het einde van de rit niet bij. Instructief
beschrijft de tentoonstelling allerhande technologische
applicaties, maar ze blijft daarbij op een te descriptief en
intellectueel weinig uitdagend niveau steken. In haar inleiding tot het project werpt Blaschke de vraag op: ‘Welke
denkbeelden, ideologieën en vertogen bepalen visuele praktijken in kapitalistische samenlevingen?’ Hier geeft de tentoonstelling niet thuis. De vraag stellen is ze in dit geval niet
beantwoorden. De lange onderzoeksvoorgeschiedenis voedde de verwachting dat voorbij een technologische stand van
zaken ook achterliggende, systemische realiteiten en sociaal-filosofische gezichtspunten aan bod hadden kunnen
komen. Helaas.
Exemplarisch is Linkes foto BNP Paribas, headquarters, trading floor, Paris (2012) in het onderdeel Currency.
Beeldvullend toont die in detail een werkpost met zes schermen met grafieken en data, diverse toetsenborden en buigzame zwanenhalsmicrofoons. De zaaltekst licht toe dat er in
deze bankafdeling honderdvijftig mensen werken, dat infor-

matie in real time uit diverse databanken betrokken wordt
en dat de werkplek in directe verbinding staat met andere
internationale beurscentra. Verder dan dat basale bijschrift
gaat het niet en elders in de ruimte opent zich geen andere invalshoek. Het moderne kapitalisme kenmerkt zich door
financialisering en een politieke economie die dat faciliteert.
Spijtig dat een kritische kanttekening bij de convergentie
tussen financieel kapitaal en informatietechnologieën hier
buiten beeld blijft.
Paul Willemsen
p Image Capital. Estelle Blaschke & Armin Linke, tot 11
december, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen
en tot 8 januari 2023 in Fondazione MAST, Via Speranza
42, Bologna. De openaccesspublicatie is toegankelijk via
image-capital.com.
Werkruimte van Hans van Dijk, foto Johannes Schwartz, in opdracht van
het Nieuwe Instituut, 2021

Publicaties
Paden door de jungle. Architectuurcriticus Hans van
Dijk – hij noemde zichzelf doorgaans ‘journalist’ of ‘architectuurpublicist’ – werd geboren in Enschede in 1948. Hij
groeide op in een ogenschijnlijk doorsnee gezin: zijn moeder
was huisvrouw, zijn vader boekhouder. Beiden waren echter aangesloten bij het Apostolisch Genootschap, een ‘vrijzinnig-humanistische’ religieuze gemeenschap die, ondanks
haar grote ledenaantal in met name de jaren vijftig, zestig en
zeventig, in volstrekte anonimiteit opereerde. In de praktijk
droeg dit gesloten genootschap alle kenmerken van een sekte,
met een leider (de ‘apostel’) die van zijn gevolg onvoorwaardelijke trouw, toewijding en geld (!) verlangde, en een uitdrukkelijk anti-intellectuele, bijna uitsluitend op het gevoel
en op een wrijvingsloze gemeenschappelijkheid gerichte
levenshouding vooropstelde. Niet de Bijbel, maar wekelijkse
rondzendbrieven vormden de basis voor de geloofsbelijdenis
en het dagelijkse geestelijk brood van de apostolischen, die
geacht werden als stralend witte bloedlichaampjes de verziekte samenleving van binnenuit te genezen.
In 1966 besloot de jonge Van Dijk een studie bouwkunde
aan te vangen aan de toenmalige TH Delft. Over zijn kwaliteiten als ontwerper is weinig geweten, maar hij blonk uit
als organisator (binnen de studievereniging) en vooral als
schrijver van stukjes voor het faculteitsblad B-nieuws. Zijn
studiejaren overlappen met de democratiseringsgolven,
onderwijsvernieuwingen én de ideologische stellingenoorlogen binnen de Delftse faculteit. Van Dijk vond een onderkomen als student-assistent binnen de afdeling geschiedenis en zocht aansluiting bij de leden van de vakgroep die net
als hij een broertje dood hadden aan politieke scherpslijperij, die de loopgraven met geamuseerde distantie wisten te
overzien en die vooral een uitgesproken interesse voor de
architectuur en haar geschiedenis koesterden. Een van de
mensen die hij daar ontmoette was de jonge architect Rem
Koolhaas. Het student-assistentschap vormde ook een bron
van inkomsten, nadat Van Dijk, in een jarenlange worsteling om aan de invloedssfeer van het Genootschap te ontsnappen, grotendeels met zijn familie had gebroken.
Van Dijk zelf, allergisch voor elke vorm van geïnstrumentaliseerd sentiment, zou deze lange biografische inleiding
een verschrikking hebben gevonden: gepsychologiseer van
de meest akelig koude grond. Niettemin zet deze voorgeschiedenis de toon voor wat zou volgen: Van Dijks rol als
hoofdredacteur van het tijdschrift Wonen-TA/BK (het sterk
sociologisch getinte ‘clubblad van de stadsvernieuwing’)
dat hij met zijn mederedacteuren zou ombouwen tot het
sprankelende Archis (thans VOLUME), bezieler van de jaarboeken Architectuur in Nederland, medegrondlegger van het
Nederlands Architectuurinstituut (inmiddels opgegaan in
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Het Nieuwe Instituut) en onvermoeibaar pleitbezorger –
zowel voor als achter de schermen – van de Nederlandse
architectuur in het buitenland. Als geen ander ijverde hij
ervoor om de spruitjeslucht uit het Hollandse architectuurdiscours te verdrijven; hij stuurde aan op een bevrijding
van verzuiling en sektarisme door middel van een breed en
onbevangen debat tussen botsende en schurende inzichten
en meningen, en richtte de blik over de landsgrenzen heen,
naar buiten. Hij legde daarmee ook mede de basis voor de
hernieuwde internationale uitstraling van de Nederlandse
architectuur vanaf het midden van de jaren tachtig.
Met terugwerkende kracht is het verleidelijk – en gemakkelijk – om deze fundamenteel kosmopolitische, culturele
grondhouding te duiden (of te verketteren) als een bijverschijnsel van een nakende, en vervolgens wild om zich heen
grijpende economische globalisering: een schijnbaar ‘derde
weg’ waarlangs de verzorgingsstaat aan de goden van het
markt- en managementdenken geofferd zou worden. Op de
plaats waar Van Dijk culturele veelvoud tot wasdom wilde
zien komen – tegen de achtergrond van een geëmancipeerde, stabiele democratische welvaartsstaat – verscheen de
versnelde (zelf)ontmanteling van het culturele en maatschappelijke raamwerk waaraan hij zelf had meegebouwd.
Deze ontwikkeling beschouwde Van Dijk – een overtuigd
sociaaldemocraat – als een tragedie.
Paden door de Jungle werd op 12 juni jongstleden ten doop
gehouden op een eendaags symposium in Het Nieuwe
Instituut in Rotterdam, georganiseerd door een groep
‘vrienden’ die ook de redactionele samenstelling van dit
‘jungleboek’ verzorgden. De publicatie verzamelt 23 teksten van Van Dijk, naast een inleidend essay van de hand
van Arjen Oosterman (oud-hoofdredacteur van VOLUME)
en een afsluitend, langer gesprek tussen Van Dijk en
Oosterman, opgenomen driekwart jaar voor Van Dijks dood
in 2021. Een voorlopige bibliografie op de kaft en omslagflappen kadert het geheel, als expliciete aansporing om
meer werk van de auteur te ontdekken.
Hans van Dijk schreef geen boeken, maar voornamelijk
stukken: kortere of langere essays, columns, editorials en
bij gelegenheid een hoofdstuk van een boek. Deze schijnbaar moeiteloos neergepende teksten – naar verluidt kostten ze hem vaak veel tijd en toewijding – getuigen van zijn
brede interesse, een grote nieuwsgierigheid naar de (architectonische) actualiteit en nieuwe maatschappelijke, filosofische en artistieke tendensen. Die ontwikkelingen werden
kritisch tegen het licht gehouden, in een historisch, kentheoretisch of politiek-maatschappelijk verband geplaatst, en
met kunde ontleed en geduid.

SPIEGELZAAL

VAN BUITEN NAAR BINNEN,
VAN BINNEN NAAR BUITEN
KOEN KIEVITS
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CKV — Centrum Kunstarchieven Vlaanderen
Wapenstraat 32, 2000 Antwerpen +32 3 205 36 16

Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) legt zich toe op de zorg voor beeldende kunstarchieven.
De dienstverlening van het centrum richt zich op actoren uit het brede veld zoals kunstenaars en hun erven,
curatoren, kunstorganisaties, verzamelaars en stichtingen of nalatenschappen, critici, galeries en andere
kunstprofessionals en staat hen met raad en daad bij in het bewaren en ontsluiten van hun archief.
Vragen? Contacteer ons via de website ckv.muhka.be of stuur ons een mailtje via ckv@muhka.be
Volgen? Dat kan via onze nieuwsbrief, Instagram of Facebook @ckvcentrum
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Het eerste stuk in het boek over het werk van Peter
Eisenman, geschreven in 1977, is emblematisch voor Van
Dijks werkwijze: door Eisenmans geschriften – die in grote
mate steunen op inzichten van Noam Chomsky omtrent
aangeboren bewustzijnsstructuren waarop alle taalconstructen bouwen – te spiegelen aan die van Chomsky zelf,
ontdekt hij niet alleen het probleem van de door Eisenman
geconstrueerde analogieën (‘het is juist deze consumptie
van theoretische inzichten en het kenbaar maken ervan
aan een specifieke ontwerpopvatting die onze kritische aandacht verdient’), maar maakt hij het impliciete doel van
Eisenmans talige, syntactische acrobatiek inzichtelijk (‘het
verlangen naar de klassieke rede’), daarbij terloops de toepasbaarheid (en zelfs het nut) ervan belichtend: ‘Op deze
wijze kan een kennis geproduceerd worden die ontwerpers
in staat stelt de positie en de mogelijkheden van hun vak in
de maatschappij opnieuw te onderkennen.’ Dat laatste is,
anno 1977, een betekenisvolle steek onder water naar het
gros van de Wonen-TA/BK-abonnees. Het stuk komt ook
direct tot de kern van de vraag die Van Dijk gedurende zijn
gehele schrijvende carrière zal bezighouden en die draait
om de ‘legitimering’ van zowel gebouwen, van de architectuur als discipline, als van de architectuurkritiek zelf: om de
woorden, de talen die architecten en critici (maar ook leken)
hanteren, en de verhalen die zij, in alle spel en/of ernst, aan
elkaar vertellen.
In het boek staan uiteraard ook vele andere ‘klassiekers’
van Van Dijk: zijn eerste, lange uiteenzetting over Rem
Koolhaas’ Delirious New York – waarmee hij eigenhandig
OMA op de Europese kaart zette – of zijn essay ‘Het onderwijzersmodernisme’ (de ronkende, inmiddels legendarische
term is de titel van een genuanceerd en veeleer programmatisch dan zuiver kritisch stuk), een prachtige beschouwing
van James Stirlings Staatsgalerie in Stuttgart en een bijna
(onkarakteristiek!) traag, bekaertiaans essay over Karljosef
Schattner. Zoals de boekflappen doen vermoeden, moet de
redactionele keuze aartsmoeilijk zijn geweest.
Doorgaans herinneren Van Dijks lezers zich vooral zijn
spitsvondigheid, kritisch vermogen, taalgevoel en humor;
hij schermde – met name bij besprekingen van gebouwen
– zelden met zijn eruditie. Het boek staat vol met schitterende regels, waarbij vooral de eerste (‘De kneuterigheid is de
Nederlandse reactie op een crisis in de architectuur, die in
de gehele westerse wereld werd gevoeld’) en laatste zinnen
(‘Alleen een dommerik doet niets met zijn geluk’) opvallen.
Van Dijk had een sprankelende maar zakelijke, scherpe pen,
die hij met precisie en uiterste lichtheid hanteerde: hij is
ontegensprekelijk de Willem Elsschot van de architectuurkritiek.
Deze anthologie is een intrigerende, elegante tijdcapsule: alle teksten stammen uit de periode 1977-97. Dit boek
geeft echter – of liever: daarmee – ook een blik op de ernst
en reikwijdte van het project van Van Dijk: aan de oppervlakte toont het de scherpe observator met een almachtige
duidingsdrang die te allen tijde wilde plaatsen en verklaren
(‘op begrip brengen’) en die, al schrijvend, zijn lezers niet
alleen deelgenoot wilde maken maar scholen tot partners in
crime. Het leren kijken en begrijpen, in veelvoud, was duidelijk zijn doel; het kweken van een fundamentele wendbaarheid van geest, een ontwikkeld oordeelsvermogen en van
een gewilde discursieve kwetsbaarheid was een persoonlijk,
politiek en cultureel streven. Alleen al daarom is dit schijnbaar ‘gedateerde’ werk – vooral nu, onverminderd – een
lichtend baken.
Martin van Schaik
p Arjen Oosterman, Christine de Baan en Bart Lootsma
(red.), Paden door de jungle. Architectuurkritiek van Hans van
Dijk, Amsterdam, Archis, 2022, ISBN 9789077966945.

Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. De tijd dat
kunstenaars erkenning kregen op grond van hun specifieke
auteurschap – hun eigen stijl en het in de loop der jaren ontwikkelde oeuvre, de dialoog die ze aangingen met de kunstgeschiedenis – ligt volgens de Duitse kunstcriticus Wolfgang
Ullrich (1967) definitief achter ons. Hij stelt vast dat hedendaagse kunst haar legitimiteit steeds vaker ontleent – ‘gezag’
krijgt toegekend – op grond van niet-formele, niet-esthetische eigenschappen, bijvoorbeeld door de enorme sommen
die op de kunstmarkt voor een werk worden betaald, of juist
door het politieke ideaal waar een kunstenaar zich, vaak in
de vorm van collectieven, mee verbindt.
De globalisering heeft de kunstwereld, legt Ulrich uit, verder in de richting van de heteronomie gestuurd. Hij verhaalt
over de verkoop van Salvator Mundi, een schilderij dat door
Leonardo da Vinci zou zijn gemaakt, en dat onder de veilingnoemer ‘Post-War and Contemporary Art’ onder de hamer
ging. Recent werden ook een skelet van een tyrannosaurus rex en een door Michael Schumacher bestuurde Ferrari
op de markt gebracht tijdens een veiling van hedendaagse
kunst. Volgens Ullrich is dit een variant – een vulgarisering,
zou je kunnen zeggen – van de trend om transhistorische
tentoonstellingen samen te stellen waarbij een strikte periode-indeling en het onderscheid tussen vrije en toegepaste
kunst worden losgelaten. Niet uit commerciële beweegredenen, zoals op de veiling, maar op ethische gronden: het doel
is exposities en collecties diverser te maken, waarbij politiek-morele uitgangspunten een grote rol spelen. De westerse blik en kunstgeschiedenis worden niet langer geëxporteerd naar de rest van de wereld, stelt Ullrich in een voor hem
typerende (want vereenvoudigde) tegenstelling: kunstwerken en oeuvres uit de ‘periferie’ worden integendeel geïmporteerd en in westerse musea en collecties ingepast.
Als voorbeeld van deze laatste beweging noemt Ulrich
de door Adam Szymczyk geleide documenta 14 in Kassel
(2017). Szymczyk stelde bij aanvang dat zijn team kunstenaars van over de hele wereld selecteerde op grond van hun
politieke betrokkenheid, eerder dan zich af te vragen of ze
een eigen stijl hadden ontwikkeld of een bepaald medium
hadden geëxploreerd. Activisme was leidend, en de curator benadrukte dat het hier niet om het zoveelste modieuze -isme ging, maar om een paradigmawisseling. Ullrich
constateert dat het voltooide kunstwerk als ‘artistieke formulering aan belang inboet ten gunste van allerlei ‘realia’’: tentoongesteld archiefmateriaal dat de emancipatoire
ontwikkeling van een kunstenaar toont. Dat de bestaande
canon daarbij vaak genegeerd wordt, zou je niet alleen politiek kunnen duiden, stelt Ullrich, maar ook kunnen verklaren door de toegenomen macht van curatoren. Zij zouden
veelal een achtergrond in de cultuurwetenschappen of de
filosofie hebben in plaats van in de klassiek georiënteerde
kunstgeschiedenis, die daarmee aan belang inboet. De redenering is aanlokkelijk, maar laat onvermeld dat Szymczyk
toch echt gewoon kunstgeschiedenis heeft gestudeerd.
Kunsthistorisch valt er juist wel wat af te dingen op het
verhaal dat Ullrich vertelt. Eerder dan over het afscheid van
de autonomie, dat hij nergens definieert, lijkt hij feitelijk te
spreken over een greenbergiaans formalisme en de teloorgegane materialiteit van het kunstwerk. Voorbijgaand aan
de discussies uit de jaren zestig en zeventig voert hij de huidige engagementstrend terug tot het vroegtwintigste-eeuwse avant-gardistische geloof in een utopisch potentieel van
de kunst. Dat geloof is geactualiseerd maar ook vereenvoudigd, zou je kunnen zeggen; tegenwoordig hoopt men directe sociaal-politieke ingrepen in de wereld buiten de museumwanden te doen. Hedendaagse politieke kunst stelt, een
denkstap die Ullrich veronderstelt maar niet expliciteert,
een andere relatie tussen politiek en kunst voor, waarbij de
politiek niet meer via het kunstwerk wordt bedreven, maar

Forensic Architecture, Reconstructie van het bombardement op Rafah,
1 augustus 2014

doel op zich wordt. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat
kunstenaars die vandaag werken vanuit formalistische uitgangspunten makkelijk van politieke blindheid of gemakzucht (‘wegkijken’) kunnen worden beschuldigd: hoe kun
je in abstractie blijven hangen als de wereld in brand staat?
Zulke kunst, schrijft Ullrich, zonder voorbeelden te geven,
wordt weggezet als de salonschilderkunst van onze tijd.
Ullrich schreef in het essay ‘Schisma 2027’ (2018) eerder
al over de waterscheiding tussen marktconforme en activistische (Documenta-)kunst, en reflecteerde daarin over zijn
eigen opvattingen over autonomere vormen van hedendaagse kunst. Nog in 2007 was hij een fel criticus van wat
hij het ‘autonomiedogma’ noemde: kunst zou tot een fetisj
zijn geworden, waarbij alle invloeden van buiten (‘instrumentalisering’) werden geweerd. Tien jaar later dacht hij
daar volledig anders over. Hij had juist zijn docentschap aan
de kunstacademie opgegeven, onder meer omdat het werk
van zijn studenten steeds ‘zelfingenomener’ politiek werd,
of juist te productgericht en daardoor gelikt.
In de laatste hoofdstukken van Die Kunst nach dem Ende
ihrer Autonomie worden een aantal ‘postautonome’ kunstwerken (over vluchtelingen) tegen het licht gehouden,
onderverdeeld in geslaagde projecten, van onder anderen
Candice Breitz en Jugend Rettet, en mislukte werken, van
Ai Weiwei en Pia Camil. De voorbeelden waarmee Ullrich
op de proppen komt spreken elkaar deels tegen. Een kunstwerk moet volgens hem vragen stellen bij wat representativiteit precies inhoudt, voordat het over de goede zaak kan
gaan, zoals Candice Breitz zou hebben gedaan door bekende witte acteurs vluchtelingenverhalen te laten vertellen.
En toch waardeert hij evengoed werk waar met esthetische
middelen flagrante vormen van onrecht zichtbaar worden
gemaakt (dus: gerepresenteerd), zoals in het werk van het
collectief Forensic Architecture. Verrassend enthousiast is
Ullrich over de muziekvideo die het koppel Beyoncé en Jay-Z
onder de naam The Carters in het Louvre hebben opgenomen, waardoor ze het museum laagdrempeliger zouden
hebben gemaakt. De lof doet clichématig, zo niet politiek
correct aan: er valt kritischer naar Beyoncés producties te
kijken, bijvoorbeeld naar haar gebrek aan artistieke originaliteit (zie Nicole Montagne in De Witte Raaf nr. 197).
Open blijft de vraag: wat zijn artistieke maatstaven waarop hedendaagse kunst kan worden beoordeeld, los van
publieksbereik en politieke effectiviteit? Zou je die criteria
kunnen formuleren zonder terug te grijpen op de gedachte
dat een kunstwerk aan eigen wetten voldoet – met andere
woorden autonoom is?
Daniël Rovers
p Wolfgang Ullrich, Die Kunst nach dem Ende ihrer
Autonomie, Berlijn, Verlag Klaus Wagenbach, 2022, ISBN
978380315190.
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 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

Keteleer Gallery
❑ Forget Me Not – Joëlle Dubois [tot
26/11] ❑ Allegories – Enrique Marty
[03/12 tot 07/01/2023] ❑ Antoine
Roegiers [14/01/2023 tot 25/02/2023]

Aalst
Zig Zag Gallery
❑ Brons- & Glassculpturen – Marcel
Taton [25/11 tot 28/01/2023]
Antwerpen
Art gallery De Wael 15

❑ Crossroads of romance – Max Dreezen
[19/11 tot 18/12]

❑ DW15 Groupshow [07/01/2023 tot
22/01/2023]

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ Clair/Obscur – Renato Nicolodi [tot
14/01/2023]
❑ Zoran Music, Barbarigo invites Music
[tot 04/02/2023]
❑ Liturgie Colorée – Group exhibition
[29/10 tot 20/05/2023]

Kunsthal Extra City
❑ Periphery [tot 31/12/2023]
❑ Memory – Caroline Van den Eynden
[tot 29/01/2023] ❑ Images Mon Amour
– Rabih Mroué [26/11 tot 16/04/2023]
LLS Paleis
❑ Withdrawals – Sarah Smolders [tot
18/12]
M HKA

❑ Superhost 2022. Where Should We

Begin? – Falke Pisano [tot 15/01/2023]
❑ Museum in Motion [tot 08/01/2023]
❑ Afbakeningen – Daniël Dewaele [tot
04/12] ❑ Table Dance in residentie bij
M HKAFE [23/11 tot 18/12]

❑ The Long Hand – Sammy Baloji [tot

MAS – Museum aan de Stroom
❑ Zeldzaam en onmisbaar. Topstukken
uit Vlaamse collecties [tot 25/02/2023]

deSingel Internationale Kunstcampus

❑ Lili Dujourie [tot 14/01/2023]

Cockerillkaai
07/05/2023]

❑ On Sculpture – permanent

beeldenparcours [tot 31/08/2023]
❑ BWMSTR Label: StadsStalling,
collectieve urban bicycle parking
structures [tot 12/03/2023]
❑ Een wandeling – Marie-José Van Hee
architecten [30/11 tot 21/05/2023]
Eva Steynen.Deviation(s)
❑ Avalanche – Diane Bogaerts [tot
17/12]
❑ 10 Years, what a surprise!
[15/01/2023 tot 11/02/2023]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
❑ Exploding Fashion: From 2D to 3D to
3D Animation [tot 05/02/2023]
❑ Mirror Mirror – Mode & de Psyche
[tot 26/02/2023]
Otty Park

❑ NEO FLORA – Jelle Spruyt [tot
03/12] ❑ Kunstwerken op meerdere

exemplaren (KOME) – Jef Geys [10/12
tot 21/01/2023]

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

FotoMuseum (FoMu)

❑ Umbau – Aglaia Konrad [tot

15/01/2023]
❑ Recaptioning Congo [tot 29/01/2023]
FRED & FERRY
❑ Mapping of a Topography – Paul
Müller [25/11 tot 14/01/2023]
❑ toujours en route – Thé van Bergen
[26/11 tot 14/01/2023]

valerie_traan gallery
❑ Hot Spot #1 Painting: Narcisse
Tordoir invites [26/11 tot 21/01/2023]
Zeno X Gallery
❑ The Middle Distance – Paulo
Monteiro [tot 17/12] ❑ Wishing Well
– Jockum Nordström [tot 17/12]
❑ Lovers, Nahawand and Saba –
Mounira Al Solh [26/11 tot 28/01/2023]

Galerie Annette De Keyser
❑ Io sono – Francesco Russo [tot
25/02/2023]
❑ cuore – Fiamma Diletta Cremonese
[tot 25/02/2023]
Galerie Annie Gentils

Micheline Szwajcer

Asse
Galerie De Ziener

❑ Untitled ll – Niels Donckers [tot 18/12]

❑ Gravity – Eric De Smet [tot 18/12]
❑ Vuur – Jo De Smedt [22/01/2023 tot
26/02/2023]

Brugge
Biekorf Exporuimte
❑ Curiosity Killed The Cat (but
satisfaction brought it back) – Alice
Vanderschoot [tot 03/02/2023]
Groeningemuseum
❑ Pieter Pourbus. Master of Maps
[01/12 tot 16/04/2023]
Poortersloge
❑ Erased and not erased – Fabrice
Souvereyns [19/11 tot 08/01/2023]
❑ All That Glitters … – Alice
Vanderschoot [19/01/2023 tot
12/03/2023]
Sint-Janshospitaal
❑ Oog in oog met de Dood. Hugo van der
Goes, oude meesters, nieuwe blikken [tot
05/02/2023]
Brussel
ARGOS centrum voor audiovisuele
kunsten
❑ The 1970s: video and film pioneers in
Belgium [tot 18/12]
❑ Alexander Kluge: Minutenfilme #5
[tot 18/12]
Baronian

❑ Au crépuscule des dieux – Jean Bedez
[tot 26/11]
❑ Yvan Salomone [tot 23/12]
❑ Jean-François Lacalmontie
[12/01/2023 tot 04/03/2023]
❑ Central Asia – Marcin Sobolev
[12/01/2023 tot 04/03/2023]

Beige
❑ 1, 2, 3 Pirelli – Willem Oorebeek [tot
17/12]
Beursschouwburg
❑ Listening through the cracks – Ghita
Skali, Basma al-Sharif, Golnesa
Rezanezhad [tot 16/12]
Botanique

❑ PHOTO | BRUT BXL – Kitsch Catch

de gloriejaren van de Frans-Belgische
catch – Barnabé Mons collectie [24/11
tot 15/01/2023]
❑ PHOTO | BRUT BXL #2 – Collection
Bruno Decharme [24/11 tot 19/03/2023]
BOZAR

Bruno Decharme & Angel Vergara
[24/11 tot 19/03/2023] ❑ Cataplasme
– Maud Gourdon [24/11 tot 19/03/2023]
❑ Cardshark – Nelleke Cloosterman
[24/11 tot 19/03/2023]
Cinematek
❑ Brusselse cinema’s ‘Augmented’ –
Christian Châtel, Christl Lidl, Isabel
Biver [23/11 tot 22/02/2023]
CIVA Stichting
❑ Picturesque – Jules Buyssens,
Architecte Paysagiste [tot 12/02/2023]
❑ Research in Residence #1: After /
D’après / Na – Vincent Meessen [18/11
tot 26/03/2023]
CLEARING
❑ Cursed Objects – Meriem Bennani [tot
23/12]

Longo [24/11 tot 05/03/2023]

❑ PHOTO | BRUT BXL – Collection

A.R. Penck N-Komplex. 1976. Dispersie op doek, 198 x 148 cm. Veiling 2 dec.
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Budabrug

❑ Billboards Kortrijk: Shirley

Villavicencio Pizango [tot 11/12]
La Louvière
Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée

❑ Va-et-vient. Oeuvres gravées – Pol
Bury [tot 12/03/2023] ❑ 31e Prix de la
Gravure [tot 12/03/2023]

encounters [20/11 tot 30/12]

Etablissement d’en face projects

❑ Distance Extended / 1979-1997.

❑ Alles voor de vorm [tot 31/03/2024]
❑ De Zeven Sacramenten [tot 31/12/2022]
❑ Bewogen [tot 31/03/2024] ❑ Neem je
Tijd [tot 31/03/2024] ❑ Museum in

❑ 1982 – Bill Woodrow [tot 27/11]
Fondation A Stichting
❑ Regards de Femmes – Diane Arbus,
Judith Joy Ross, Martha Rosler,
Jo Ractliffe… [tot 18/12]

Engeln en Philippe Vandenberg [18/11
tot 15/01/2023]

❑ Ontmoetingen – Rencontres – Pleasant
Herbert Foundation

Part II [tot 04/06/2023]

❑ It is…, it isn’t… The Collection of
Annick and Anton Herbert
Kiosk

Fondation CAB

❑ Morph Allure – Lisa Vlaemminck [tot
27/11] ❑ IV – II – III – Oracles, KIOSK

Janssens, Luisa Mota, Pieter
Vermeersch, Morgane Tschiember… [tot
28/01/2023]

❑ Chairs and Stripes – Nahum Tevet [tot
20/11] ❑ Primordial Earth – Léonard

❑ On the Lookout – Ann Veronica

Galerie Greta Meert

❑ One Thing Leads To Another –

Nathalie Du Pasquier [01/12 tot
11/02/2023] ❑ Blue Hooks – Joe
Zorrilla [01/12 tot 11/02/2023]
Hopstreet

❑ Strange Relations – Jonathan Callan
[tot 17/12]

ISELP – Institut Supérieur pour
l’Etude du Langage Plastique
❑ Blue Marble – Stéphanie Roland [tot
10/12] ❑ Somatic Communism – Ève
Gabriel Chabanon [tot 10/12]

Mendes Wood DM
❑ Il faudrait que je me calme [tot 19/11]
❑ Scree – Nina Canell [tot 19/11]
❑ Varda Caivano – Paloma Bosquê
[26/11 tot 14/01/2023]

1798

Kempenaers [tot 11/12]

Leuven

La Loge
❑ In the Womb of the Glass Ship –
Mathieu Kleyebe Abonnenc [tot 04/12]

LEMPERTZ

CONVENT Space for Contemporary Art

Be-Part Kortrijk

❑ Koloniale monumenten in België – Jan

Galerie S & H De Buck

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
❑ Een reis naar Algerije – Henri
Evenepoel [tot 11/12/2022]
❑ Onze verzameling in vraag [tot
30/07/2023] ❑ Picasso & Abstraction
[tot 12/02/2023] ❑ L’Amazone Érogène
(Arc) – Prune Nourry [tot 12/02/2023]
❑ Miradas de Mujeres – Isabelle de
Borchgrave X Frida Kahlo [tot
12/02/2023] ❑ Focus tentoonstelling:
Jean-Pierre Ghysels [tot 22/02/2023]

CENTRALE for contemporary art

Aydogdu, Léa Quindot, Pauline
Philippens [tot 17/11] ❑ Egon Van
Herreweghe [10/12 tot 18/12]
❑ Johan De Wit [23/12 tot 6/01/2023]

Kortrijk

❑ La Louvière 2050. Des nouvelles de

❑ Selfportrait/Autobiography: A work in

❑ Heavy mechanics – Irina Favero-

AYNITL

❑ VIER OBVIER – Benoït Félix, Hilal

Cultuurcentrum Scharpoord
❑ Cosmopolitan Renaissance – Koen
Vanmechelen [tot 15/01/2023]

❑ De briefwisseling tussen Franklin

Jan Mot
❑ Archiving Ian Wilson [tot 23/12]

progress (1998) – Chantal Akerman [tot
15/01/2023] ❑ AgwA [tot 08/01/2023]
❑ Faces of Water [tot 04/12]
❑ To the Moon – Laurie Anderson en
Hsin-Chien Huang [tot 08/01/2023]
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❑ Billboards – i.s.m. Design museum
Gent (Drapstraat 2, Gent) – Julie Peeters
[tot 26/02/2023] – Syndicat [tot 16/12]
❑ Billboard i.s.m. artlead.net
(Dok-Noord 5L, Gent) – Laurie Charles
[19/11 tot 19/02/2023] ❑ Radiator
– Koenraad Dedobbeleer, Ilke Gers,
Maria Gondek, Eline Harmse, Oscar
Tuazon… [02/12 tot 20/03/2023]

Design Museum Brussels
❑ Design en transformatie. Verhalen over
Tsjechisch design 1990–2020 [tot
08/01/2023] ❑ Christophe Gevers
(1928-2007) [tot 08/01/2023]
❑ On Display. Designing the shop
experience [tot 05/03/2023]

❑ Alexandrië: vervlogen toekomsten [tot
08/01/2023]

Gent

WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunst
❑ Double Exposition – Didier Vermeiren
[tot 08/01/2023] ❑ Instrumental
– Shimabuku [tot 08/01/2023]
Xavier Hufkens
❑ Body Field – Antony Gormley [tot
17/12] ❑ Paper:Work – McArthur
Binion [18/11 tot 23/12]
❑ Visual:Ear – McArthur Binion [18/11
tot 23/12]

x Komplot [07/12 tot 07/01/2023]
Kristof De Clercq Gallery

Pongo [11/12 tot 22/01/2023]

❑ Ne jugez pas un livre à sa couverture –

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ De collectie. Ontdek de 40 vernieuwde
zalen [tot 31/12/2022]
❑ Le peintre de Gand – Albert Baertsoen
(1866-1922) [tot 27/11]
❑ Theodoor Rombouts (1597-1637).
Virtuoos van het Vlaamse Caravaggisme
[21/01/2023 tot 23/04/2023]
SMAK

❑ Broodthaerskabinet [tot 01/10/2023]
❑ Marc De Cock: Een denkbeeldig

portret in kunstwerken. Uit de Collectie
Matthys-Colle & S.M.A.K. [tot 30/04/2023]
❑ Philippe Van Snick [tot 05/03/2023]
❑ picky people notice…, – Rose Wylie
[26/11 tot 30/04/2023]
Tatjana Pieters

❑ The Labyrinth – Anneke Eussen [tot
04/12] ❑ Marlies Vander Straeten [tot
04/12] ❑ Walking with Writers – Hans

Deinze
Galerie D’APOSTROF

❑ Kees Barten & Emma Van Roey
[27/11 tot 18/12]

❑ Nicolas Leus [27/11 tot 18/12]
Museum van Deinze en de Leiestreek
(Mudel)
❑ Dichter bij de Leie. Leiestreek in
woord en beeld [tot 22/01/2023]
❑ eigenzinnig – eigenaardig, verrassend
verbonden Deinze [26/11 tot 22/01/23]
Deurle
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ Antichambre: Tine Guns [tot
12/02/2023]
❑ On Like Scenery – Magali Reus [tot
12/02/2023]
Eupen
ikob – Museum für Zeitgenössische
Kunst
❑ Une ligne (Eine Linie), 1954 – as part
of the euregional exhibition ‘What The
Flag?!’ – Vera Molnar [tot 27/11]
❑ Redrawing the Lines – Matei
Bejenaru, Irina Botea Bucan, Dani
Ghercă [tot 08/01/2023]
❑ Umarmung – Johan Tahon [tot
08/01/2023] ❑ Die Straße ist wie der
Fluss, sie verändert sich ständig und
bleibt doch immer gleich – Lee Ranaldo
[tot 08/01/2023]
Genk
C-mine

❑ Ado Hamelryck [24/11 tot 01/12]
❑ Droomland – Marie Zolamian [tot 12/12]

Avondmaal’ en ‘De Marteling van de
Heilige Erasmus’ – Dieric Bouts
(1410-1475) [tot 07/03/2023]
Liège
Centre Culturel Les Chiroux

❑ Qu’est-ce qu’un livre? Une surprise!
[tot 11/02/2023]
Galerie Satellite

Kelvin Konadu [tot 20/11]

❑ Draga – Marion Colard [23/11 tot
05/02/2023]

Gare de Liège-Guillemins

❑ Comme tombées du ciel, les couleurs

in situ et en mouvement – Daniel Buren
[tot 15/10/2023]
La Boverie

❑ Collectionneuses Rothschild [tot
26/02/2023]
Lovenjoel
Whitehouse Gallery

❑ Re: The Hidden – Adam Leech, Rachel

Daniëls, Witold Vandenbroeck [tot 11/12]
Machelen-Zulte
Roger Raveelmuseum

❑ Kom door het venster kijken. Roger

Raveel in de jaren 1970 en 1980 [tot
27/11] ❑ Time Without Future –
Narcisse Tordoir [tot 05/03/2023]
❑ Het niets, het licht en de dingen. Een
greep uit de collectie van het Roger
Raveel Museum [04/12 tot 29/10/2023]

Vandekerckhove [11/12 tot 29/01/2023]

Mechelen

Ben Edmunds [17/12 tot 19/03/2023]

❑ Navigating Turbulence ‘On a Horse

❑ Try to find something to hold onto –

Grimbergen

Sébastien Cuvelier [tot 22/01/2023]
❑ En Attendant Saïgon – Joris Degas
[tot 22/01/2023] ❑ Beyond Fences – Audelà des barrières [tot 29/01/2023]

Sint-Pieterskerk

Museum Dr. Guislain
❑ Op losse schroeven. Over zenuwpezen,
zwartkijkers en zielenknijpers [tot
31/12/2022] ❑ Open Hart – Wim
Opbrouck [tot 08/01/2023] ❑ Mirror
Mirror – Mode & de Psyche [tot
26/02/2023] ❑ Connective Material
[24/11 tot 30/03/2023]

Amoros [tot 22/01/2023]

❑ Lisette Model [tot 22/01/2023]
❑ Mexico Solo – Ivan Alechine [tot
22/01/2023] ❑ Paradise City –

beweging – Nieuwe aanwinsten: Mater
Dolorosa & De Man van Smarten /
Bruikleen: De Ontmoeting van Abraham
en Melchisedek – Dieric Bouts, Albrecht
Bouts [tot 31/03/2024]
❑ Maria Lactans [tot 31/03/2024]
❑ Kato Six [tot 26/02/2023]
❑ Albast i.s.m. het Musée du Louvre [tot
26/02/2023] ❑ PLAYGROUND 2022 /
Live Arts Festival [17/11 tot 20/11]

❑ Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste

Musée de la Photographie

❑ Area 51, Nevada, Usa – Annabelle

M Leuven

Kunsthal Gent
❑ Endless Exhibition – permanently on
view [tot 31/01/2024] ❑ We once where
one – Femmy Otten [tot 18/12] ❑ Ghost
Eat Mud – Pei-Hsuan Wang [tot 18/12]
❑ De Nieuwe Organisatie – Ben
Benaouisse [tot 29/01/2023]
❑ Sheela’s Bar (a new bar for Kunsthal
Gent) – Theo De Meyer & Olivier
Goethals [tot 29/01/2023]

VANDENHOVE Centrum voor
Architectuur en Kunst / UGent
❑ Licht uit het Oosten / Licht op het
Oosten. Foto’s en documenten uit
Cumont’s unieke fotocollectie bewaard in
de Academia Belgica en de Universiteit
Gent, versterkt met objecten uit het
koninklijk museum van Mariemont
[18/11 tot 17/12]

Charleroi

l’avenir [tot 12/03/2023]

Prinsenbos

❑ Under a Cloud I: Yawning stones, 2021

– Michel François & Douglas Eynon [tot
05/02/2023]
Hasselt
Cultuurcentrum Hasselt
❑ CCHA omkaderd: Al 50 jaar een
levendig modernistisch gebouw [tot
05/02/2023] ❑ East Enders II [27/11
tot 05/02/2023]
❑ 50x50 – Mies Cosemans, Joke
Timmermans, Inge Delee, Pauline
Poelmans [27/11 tot 05/02/2023]

Z33
❑ Elias Ghekiere – In collaboration with
Atelier VONK [tot 08/01/2023]
❑ Fitting in [tot 06/02/2023]
❑ Composite Presence – Bovenbouw
Architectuur [tot 12/02/2023]
Hornu
Centre d’ Innovation et de Design – CID

❑ Au charbon! Pour un design

post-carbone [tot 08/01/2023]

MAC’s – Grand-Hornu
❑ Les Fabriques du cœur et leur usage
– Henri de Braekeleer, Max Ernst, Marie
José Burki, Hans-Peter Feldmann,
Marlene Dumas, Joëlle Tuerlinckx… [tot
26/02/2023]
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

De Garage, ruimte voor actuele kunst
with No Name’ – Hilde Overbergh [tot
30/12]
Galerie Transit

❑ Swinging Mirrors – Luc Dondeyne [tot
11/12]

Museum Hof van Busleyden

❑ Verborgen Parels. Zeven eeuwen
meesterwerken uit Mechelen [tot
25/06/2023]
Merksem
cc Merksem

❑ kunstINgang #21 – Soetkin Verslype
[tot 22/12]

❑ kunstINgang #22 – Matthijs Kimpe
[19/01/2023 tot 01/04/2023]
Mons
Musée des Beaux-Arts – BAM

❑ L’essence des choses passées et

présentes – Joan Miró [tot 08/01/2023]
Namur
Le Delta

❑ Maëlle Dufour & Jean-Michel
François [tot 08/01/2023]

❑ Sans vue, cent perceptions – Romina
Remmo [17/11 tot 08/01/2023]

❑ Fais pas ton genre ! Stéréotypée, la
pop culture? [17/11 tot 08/01/2023]
Musée Félicien Rops

❑ Les Portes d’or. Charles Doudelet
(1861-1938) et le symbolisme [tot
05/03/2023]
Oostende
Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee

❑ Joris Ghekiere (1955-2016). Reizen
op papier [tot 27/11]

❑ Friends in a Field: Conversations with

Raoul De Keyser [17/12 tot 21/05/2023]
Otegem
Galerie 10a

❑ IN(U)IT – Bart De Zutter [26/11 tot
31/12]

Sint-Amands
Emile Verhaerenmuseum

❑ Verstilde levens – Jacques Vilet [tot
27/11]

Baronian (Knokke)

Sint-Niklaas

18/12]

❑ There-is-no-planet-B [tot 27/11]

❑ Dying Butterfly – Matthew Porter [tot

CC Sint-Niklaas / SteM Zwijgershoek
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Strombeek-Bever
Kunsthal CC Strombeek
❑ Rachel Rose [tot 14/12]
❑ Enough Room for Space (ERforS):
Performing Objects [tot 14/12]
Turnhout
De Warande

❑ Oude wijn/Nieuwe zakken – 50 jaar
kunst in de Warande [tot 29/01/2023]
Veurne
Emergent

❑ EMERGENT nodigt uit – BARBÉ

URBAIN / Base-Alpha / FRED&FERRY /
Hilde Vandaele / Irène Laub / Michel Rein
/ Galerie Nadja Vilenne / valerie_traan /
Waldburger Wouters [tot 08/01/2023]
Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ Kabinet van de Conservator // Studio
of the Artist – Johan van Geluwe // Hans
Demeulenaere [tot 27/11] ❑ Sunkissed
by the moon – Shirley Villavicencio
Pizango [tot 29/01/2023]
BruthausGallery

❑ He Thought of Lightness – Štefan
Papčo [26/11 tot 18/12]

❑ Through the green fuse – Jonas
Dehnen [26/11 tot 18/12]
Watou
Hilde Vandaele Gallery

❑ Play Box – Conrad Willems [tot 20/11]
Welle
Galerie EL
❑ Greet Billet, Arash Fakhim, Cleo Totti
[20/11 tot 18/12]

Duitsland
Aachen
Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ Sammlung mit losen Enden:
aufbrechen [tot 05/03/2023]
❑ screen time – digitale wirklichkeiten
[tot 06/03/2023] ❑ Museum der
Baukultur: Kunst und Bau. Perspektiven
aus NRW [tot 26/02/2023]
Ludwig Forum für Internationale Kunst
❑ Die Sein: Para Psychics – Kerstin
Brätsch [tot 05/02/2023]
❑ Oil paintings. Michel Majerus in
dialogue with the Ludwig Collection [tot
15/01/2023] ❑ Ya Estamos Aquí –
Belkis Ayón [tot 26/02/2023]
Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ˈkoun(t)ərˌpoint – Arthur Löwen [tot
04/12]
❑ FLAW – Kate Davis [tot 04/12]
Baden-Baden
Museum Frieder Burda

❑ The Painters of the Sacred Heart [tot
20/11] ❑ Transformers. Masterpieces
from the collection in dialogue with
artificial beings [10/12 tot 30/04/2023]

❑ Another World – Christopher

Kulendran Thomas i.c.w. Annika
Kuhlmann featuring
Aṇaṅkuperuntinaivarkal Inkaaleneraam
[tot 15/01/2023] ❑ KW Production
Series: Selfish Road – Oreet Ashery
[23/11 tot 28/11] ❑ BPA// Exhibition
2022 [03/12 tot 15/01/2023]
Martin-Gropius-Bau

❑ YOYI! Care, Repair, Heal [tot
15/01/2023]

Neue Nationalgalerie

❑ The Art of Society 1900–1945: The
Nationalgalerie Collection [tot
02/07/2023] ❑ The Neue
Nationalgalerie. Its Architect and Its
Building History [tot 02/07/2023]
❑ Sascha Wiederhold (1904–1962).
Rediscovery of a Forgotten Artist [tot
08/01/2023] ❑ I do You – Monica
Bonvicini [25/11 tot 07/05/2023]
Neuer Berliner Kunstverein

❑ n.b.k. Billboard – Gülsün Karamustafa
[tot 26/02/2023] ❑ n.b.k. Facade –
Haris Epaminonda [tot 31/08/2023]

❑ Industries: Please Mistake Me For

Nobody – Young-Hae Chang [17/12 tot
03/02/2023] ❑ Michel Majerus [17/12
tot 05/02/2023]
Schinkel Pavillon

❑ Fake-Estate – Anna Uddenberg [tot
31/12] ❑ Ɛɾҽɾҽʂ and Grimoires – Jon
Rafman [tot 31/12]

Tchoban Foundation Museum für
Architekturzeichnung
❑ The Classical Orders: Myth, Meaning
and Beauty in the Drawings of Sir John
Soane (1753–1837) [tot 15/01/2023]
Bielefeld
Kunsthalle Bielefeld
❑ Un(sichtbar). Blick in die Sammlung
#4 [tot 05/03/2023] ❑ Dark
Matter – Thomas Ruff, James Welling
[tot 05/03/2023] ❑ miteinander
gegenüber #6: Michel Majerus / Kurt
Schwitters [tot 05/03/2023]
Bonn
Bonner Kunstverein
❑ In The Shadows of Tall Necessities
– Megan Plunkett, Gianna
Surangkanjanajai, Annika Eriksson,
Graham Lambkin… [tot 18/12]
Bundeskunsthalle Bonn

❑ Opera Is Dead – Long Live Opera! [tot
05/02/2023] ❑ Ridiculously Yours! Art,
Awkwardness and Enthusiasm [tot
10/04/2023] ❑ The last of their kind.
Crafts and Professions in Transition
[03/12 tot 02/04/2023]
Kunstmuseum Bonn

❑ Space for Imaginative Actions. New

Presentation of the Collection [tot
31/01/2024] ❑ Max Ernst and Nature as
an Invention [tot 22/01/2023]
❑ The woods have names – Benjamin
Houlihan [tot 08/01/2023] ❑ Creative
togetherness. Clemens Fahnemann’s
Print Editions [20/11 tot 26/03/2023]
Düren

Jimmy Robert [tot 15/01/2023]

Leopold-Hoesch-Museum
❑ Günther-Peill-Stiftung – Kerstin
Brätsch, Alexis Gautier, Britta Thie [tot
08/01/2023]

Berlin

Düsseldorf

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ Spurensicherung. Die Geschichte(n)
hinter den Werken [tot 22/01/2023]

K21, Kunstsammlung NordrheinWestfalen
❑ “Lines and Lines” – Traces of a
Collaboration – Sol LeWitt and Konrad
Fischer [tot 31/12]
❑ Der Mucha – An Initial Suspicion –
Reinhard Mucha [tot 22/01/2023]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

❑ All dressed up and nowhere to go –

Berlinische Galerie
❑ Embracing Modernism. Big names
from the Stadtmuseum Berlin [tot
21/11/2026] ❑ Paint it all! Recent
painting from Berlin [tot 06/02/2023]
❑ Magyar Modern. Hungarian Art in
Berlin 1910–1933 [tot 06/02/2023]
❑ Class issues. Art production in and out
of precarity [25/11 tot 09/01/2023]
DAAD Galerie
❑ Hao Jingban [tot 18/12]
Deutsches Historisches Museum
❑ Citizenships. France, Poland, Germany
since 1789 [tot 15/01/2023]
❑ Roads not Taken. Oder: Es hätte auch
anders kommen können [09/12 tot
24/11/2023]
Gemäldegalerie
❑ Donatello. Inventor of the Renaissance
[tot 08/01/2023]
Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
❑ Under Construction. New Acquisitions
for the Nationalgalerie’s Collection [tot
15/01/2023] ❑ Nothing left to be –
cameron clayborn [tot 22/01/2023]
❑ I Build My Skin With Rocks – Sandra
Mujinga [09/12 tot 01/05/2023]
❑ Broken Music Vol. 2. 70 Jahre
Schallplatten und Soundarbeiten von
Künstler*innen [17/12 tot 14/05/2023]
Haus der Kulturen der Welt

❑ Ceremony (Burial of an Undead

World) [tot 30/12]
❑ The Missed Seminar. After Eslanda
Robeson. In Conversation with Steve
McQueen’s “End Credits” [tot 30/12]
KINDL – Zentrum für zeitgenössische
Kunst
❑ Forming Communities: Berliner Wege
[tot 05/02/2023]
❑ Turtleneck Phantasies – Gernot
Wieland [tot 26/02/2023]
❑ No Simple Way Out – Rémy
Markowitsch [tot 26/02/2023]
❑ all of a quiver – Mona Hatoum [tot
14/05/2023]
Kunsthaus Dahlem

❑ Erich Buchholz: The Art History is a
Single Fake [26/11 tot 03/04/2023]

Kupferstichkabinett
❑ Ruth Wolf-Rehfeldt [tot 05/02/2023]
❑ Beckmann war nicht hier –
Farkhondeh Shahroudi [tot 05/02/2023]
KW Berlin

❑ A Year with… BLESS N°72 BLESSlet
[tot 22/12] ❑ Early Works – Michel
Majerus [tot 15/01/2023] ❑ The Unhomely

– Atiéna R. Kilfa [tot 15/01/2023]

KAI 10 Raum für Kunst
❑ Landscapes of Labour – Melanie
Gilligan, Allan Sekula, Simon Denny,
LaToya ruby frazier… [tot 08/01/2023]
KIT – Kunst im Tunnel

❑ Down The Rabbit Hole – Philipp

Baumann, Pia Litzenberger, Christoph
Görke, Karoline Schultz, Emil Walde…
[tot 15/01/2023]

Kunsthalle Düsseldorf
❑ Martha Jungwirth [tot 20/11]
❑ Mur Brut 25: Negotiating space –
Jennifer Pint [tot 15/01/2023]
❑ Es liebt Dich und Deine Körperlichkeit
ein Verwirrter – Carina Brandes, Florian
Krewer, Raphaela Simon [10/12 tot
19/02/2023]
Museum Kunst Palast
❑ Christo and Jeanne-Claude. Paris.
New York. Crossing Borders [tot
22/01/2023]
❑ Evelyn Richter [tot 08/01/2023]
NRW-Forum Düsseldorf
❑ Wonderwalls. Art & Toys. Pop trifft
Street Art [tot 05/02/2023]
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]
❑ Expressionists at Folkwang.
Discovered – Defamed – Celebrated [tot
08/01/2023] ❑ Image Captial – Estelle
Blaschke & Armin Linke [tot 11/12]
❑ Antechamber – Kate Mackeson [26/11
tot 15/01/2023] ❑ Painterly
Constellations – Helen Frankenthaler
[02/12 tot 05/03/2023]
Frankfurt am Main
Frankfurter Kunstverein
❑ Where will we go from here? Twelve
Art Stories Told from Spain [tot
29/01/2023]
Museum für Moderne Kunst MMK

❑ Stéphane Mandelbaum [tot 01/01/2023]
Portikus
❑ Inflorescence – Ximena Garrido-Lecca
[tot 12/02/2023]
Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Acts of Resistance and Repair – Gauri
Gill [tot 08/01/2023] ❑ Chagall – World
in Turmoil [tot 19/02/2023]

Städel Museum
❑ Before Dürer [tot 22/01/2023]
❑ Michael Müller [tot 19/02/2023]
❑ Guido Reni (1575–1642) [23/11 tot
05/03/2023]
Hamburg
Bucerius Kunst Forum

❑ New images in the age of Augustus.

Power and Media in Ancient Rome [tot
15/01/2023]
Deichtorhallen

❑ In the Heart of Another Country. The

Diasporic Imagination in the Sharjah Art
Foundation [tot 12/03/2023] ❑ Styx
– Alix Marie [25/11 tot 26/02/2023]
❑ Daylight Studio/Dark Room Studio –
Paul Mpagi Sepuya [25/11 tot
26/02/2023] ❑ Pressed Squashed
Squeezed: Dieter Roth and Printmaking
[03/12 tot 19/03/2023]
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 31/07/2023]
❑ Impressionism. Franco-German
Encounters [tot 31/12/2023]
❑ Collection – something new, something
old, something desired [tot 18/02/2024]
❑ Breathing [tot 15/01/2023]
❑ Femme Fatale. Gaze-Power-Gender
[09/12 tot 10/04/2023]

Leverkusen
Museum Morsbroich
❑ Obsession – Collection. Sammlung
Gerhard Theewen [tot 14/05/2023]
❑ Die Menschenrechte sind Kunstwerke!
– Wolf Vostell [tot 31/05/2023]
❑ Witches`Cottage – Mark Dion [tot
31/05/2026] ❑ KHM-Förderpreis für
Künstlerinnen 2022 – Rimma Arslanov
[tot 12/02/2023]
Mannheim
Kunsthalle Mannheim
❑ Liebermann, Slevogt und Corinth –
Druckgraphik und Zeichnung [tot 20/11]
❑ Baby – Niclas Riepshoff [tot
19/02/2023] ❑ Focus Collection Newly
Presented [tot 31/12] ❑ Becoming
CoBrA [18/11 tot 05/03/2023]
München

Kunstverein Hannover

❑ Yuri Ancarani [tot 08/01/2023]
Sprengel Museum Hannover

❑ Elementarteile. Grundbausteine des

Sprengel Museum Hannover und seiner
Kunst [tot 31/12/2024] ❑ Michel
Majerus zum 20. Todestag [tot
08/01/2023] ❑ Dirk Dietrich Hennig.
Die Sammlung Rudolf [tot 08/01/2023]
❑ Breach – Phyllida Barlow [tot
19/03/2023] ❑ Körper in Gesellschaft
[tot 12/02/2023] ❑ Vonovia Award für
Fotografie. Zuhause no.6 [tot
08/01/2023] ❑ Sker – die Plastik –
Peter Lang [tot 08/01/2023]
Karlsruhe
Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
❑ Lazy Clouds – Soun-Gui Kim [tot
05/02/2023] ❑ Walter Giers. Electronic
Art [tot 16/04/2023] ❑ Then, now, and
then – Marijke van Warmerdam [tot
05/02/2023] ❑ Repairing the Present
:RETOOL [18/11 tot 18/12] ❑ Matter.
Non-Matter. Anti-Matter. Vergangene
Ausstellungen als digitale Erfahrungen
[03/12 tot 23/04/2023] ❑ Spaces of life
– Ole Scheeren [10/12 tot 04/06/2023]
Kiel
Kunsthalle zu Kiel

❑ 1+1=3. The Art Worlds of Mary

Bauermeister [tot 05/03/2023]
❑ Lovis Corinth – The Prints [26/11 tot
23/04/2023]
Köln
Kölnischer Kunstverein
❑ Game of No Games. Anleitung zu
beschwingtem Gehen [tot 05/03/2023]
Kolumba Kunstmuseum
❑ »making being here enough« Ort &
Subjekt – Roni Horn, Lutz Fritsch, Merlin
Bauer, Terry Fox… [tot 14/08/2023]
Museum Ludwig

❑ Schultze Projects#3 – Minerva Cuevas
[tot 30/11/2023] ❑ Green Modernism:
The New View of Plants [tot
22/01/2023] ❑ HERE AND NOW at
Museum Ludwig: Anticolonial
Interventions [tot 05/02/2023]
❑ 2022 Wolfgang Hahn Prize – Frank
Bowling [tot 12/02/2023]
❑ Photography Room Presentation:
Material and Fashion – Walde Huth
[03/12 tot 12/03/2023]
SK Stiftung Kultur

❑ Jahrestage. Geschichten aus der

Geschichte des Tanzes [tot 26/02/2023]

❑ Photographische Konzepte und

Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation
Teil 2 – Urbanes Leben, Architektur,
Industrie [tot 08/01/2023]
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]

❑ Bann und Befreiung – Über Lesen und
Schreiben. Kuratiert von Hanns Zischler
[tot 15/01/2023] ❑ Susanna. Bilder
einer Frau vom Mittelalter bis MeToo
[tot 26/02/2023]
Krefeld
Haus Esters/Museum Haus Lange

❑ Maison Sonia Delaunay and the

Atelier Simultané [tot 26/02/2023]

Tate St Ives
❑ Prabhakar Pachpute [tot 04/12]
❑ Minor Vibrations on Earth – Burçak
Bingöl [tot 15/01/2023]
❑ Barbara Hepworth: Art and Life
[26/11 tot 01/05/2023]

Metz
Centre Pompidou Metz
❑ Sculptures pour amoureux – Thomas
Houseago [tot 24/04/2023] ❑ Rêver la
ville idéale – Shigeru Ban & Jean de
Gastines [tot 16/01/2023] ❑ Mimèsis.
Un design vivant [tot 06/02/2023] ❑ Les
Portes du possible. Art & science-fiction
[tot 10/04/2023]

Museum Brandhorst

Centre Pompidou
❑ Atelier Brancusi [tot 31/12/2022]
❑ Modern and Contemporary Collection
[tot 31/12/2022] ❑ Gérard Garouste [tot
02/01/2023] ❑ Alice Neel [tot
16/01/2023] ❑ Prix Marcel Duchamp
2022 – Philippe Decrauzat, Mimosa
Echard, Iván Argote, Giulia Andreani [tot
02/02/2023] ❑ Dessins – Giuseppe Penone
[tot 06/03/2023] ❑ Evidence. Soundwalk
Collective & Patti Smith [tot 23/01/2023]
❑ Décadrage colonial [tot 27/02/2023]
❑ Christian Marclay [tot 27/02/2023]
❑ Tsai Ming-Liang [25/11 tot 02/01/2023]

Sculpture, Technology, and the Body since
the 1950s [tot 15/01/2023]

Fondation Cartier
❑ The Valley – Fabrice Hyber [08/12 tot
30/04/2023]

Kunstbau München/Lenbachhaus

❑ The Remains of 100 Days …

documenta and the Lenbachhaus [tot
11/06/2023] ❑ Art and Life, 1918 to
1955 [tot 16/04/2023]
❑ Etel Adnan [tot 26/02/2023]

Turato [tot 31/03/2023]

Kestner Gesellschaft
❑ A Fragment of Eden – Malte Taffner
[tot 22/01/2023] ❑ Bañistas (Bathers)
– Diango Hernández [tot 25/05/2023]
❑ Theatrum Mundi / There and Back
Again – Paula Rego [tot 29/01/2023]
❑ Remember The First Time You Saw
Your Name – Marinella Senatore [tot
29/01/2023] ❑ To All My Roaring
Bodies, the Seeds and the Mountains –
Lucila Pacheco Dehne [tot 29/01/2023]

Cornwall

Frac Grand Large
❑ Ship of Fools – Objects as Partners in
Transport, from the Design Museum
Gent, together with a selection of films
and other works by artists [tot 31/12]
❑ Vrac Multivrac – Delphine Reist [tot
31/12] ❑ HORIZON(S) [tot 23/04/2023]

documentation [tot 26/03/2023]
❑ Fragments, or just Moments – Tony
Cokes [tot 04/12] ❑ Still No Guides
– Jan Erbelding [tot 31/12]
❑ Tune – Ihor Okuniev [tot 30/04/2023]
❑ Joan Jonas [tot 26/02/2023]

Kunstverein in Hamburg

Hannover

Dunkerque

Paris

❑ Future Bodies from a Recent Past.

Majerus [tot 12/02/2023]

Groot-Brittannië

Haus der Kunst

❑ Archive Gallery: Historical

Kunsthaus Hamburg
❑ So Much Energy – Leyla Yenirce [tot
04/12] ❑ Nominees [17/12 tot
22/01/2023]

❑ Flying Foxes – Cory Arcangel [tot
29/01/2023] ❑ Data Streaming – Michel

Frankrijk

❑ Brandhorst Flag Commission: Nora

NS-Dokumentationszentrums München

❑ TO BE SEEN. queer lives 1900–1950
[tot 21/05/2023]

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek

❑ Mix & Match. Rediscovering The
Collection [tot 14/01/2024]

❑ Emil Nolde. Meine Art zu malen [tot

28/02/2023]
❑ Departure, 1932-35 – Max Beckmann
[25/11 tot 12/03/2023]
Villa Stuck

❑ Dancing with my Camera – Dayanita
Singh [tot 19/03/2023]
Münster
Westfälischer Kunstverein
❑ Architektonische Psychodramen –
Suchan Kinoshita [tot 12/02/2023]
Neuss
Langen Foundation – Raketenstation
Hombroich

❑ Controlled Burn – Julian Charrière
[tot 06/08/2023]

Thomas Schütte Foundation
❑ Schneefall erzählt (Snowfall retold)
– Harald Klingelhöller [tot 11/12]
Siegen
Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ MGKWalls – Florence Jung [tot
26/02/2023] ❑ Gemischtes Doppel. Die
Sammlung Lambrecht-Schadeberg [tot
26/02/2023] ❑ Odor. Immaterielle
Skulpturen [18/11/2022 tot 26/02/2023]
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
❑ Kubus. Sparda Art Prize 2022 – Ulla
von Brandenburg, Camill Leberer, Ülkü
Süngün [tot 08/01/2023]
Staatsgalerie Stuttgart

❑ Hyperimage. Sammlung Rolf H.
Krauss [tot 05/02/2023] ❑ Wege der

Menschlichkeit – Georges Rouault
[18/11 tot 26/02/2023] ❑ Glitzer und
Gift der Zwanzigerjahre. George Grosz in
Berlin [18/11 tot 26/02/2023]
Württembergischer Kunstverein

❑ The Ocean In A Drop – Trinh T.
Minh-ha [tot 22/01/2023]
Wolfsburg
Kunstmuseum Wolfsburg

❑ Empowerment [tot 08/01/2023]
❑ Blow Up! The growth of things [10/12
tot 19/03/2023]

Kunstverein Wolfsburg
❑ voraussehen – Ani Schulze, Nike Kühn,
Yoni Hong, Yeojin Song [25/11 tot
05/02/2023]
Wuppertal
Von der Heydt-Museum

❑ Fokus Von der Heydt: ZERO, Pop und

Minimal – Die 1960er und 1970er Jahre
[tot 16/07/2023] ❑ Fremde sind wir uns
selbst: Bildnisse von Paula ModersohnBecker bis Zanele Muholi [tot
29/01/2023] ❑ Senga Nengudi – Eine
Kooperation mit dem Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch [tot 29/01/2023]
❑ Eine neue Kunst. Fotografie und
Impressionismus [tot 08/01/2023]

Fondation Louis Vuitton

❑ Monet – Mitchell [tot 27/02/2023]
❑ Open Space #10 – Lydia Ourahmane
[tot 23/01/2023]

Jeu de Paume
❑ Renverser ses yeux. Autour de l’arte
povera 1960 -1975: photographie, film,
vidéo [tot 29/01/2023]
Lafayette Anticipations

❑ Humpty \ Dumpty – Cyprien Gaillard
[tot 08/01/2023] ❑ Résidence – Cécile
B. Evans [25/11 tot 30/06/2023]
Le Bal

❑ Renverser ses yeux. Autour de l’arte

povera 1960 -1975: photographie, film,
vidéo [tot 29/01/2023]
Le Plateau – Frac Ile de France

❑ Énergies – Judith Hopf [tot 11/12]
MAM – Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris
❑ Nouveau parcours contemporain. Dans
les collections permanentes [tot 25/02/2023]
❑ Donation Anni et Josef Alberspar. The
Josef and Anni Albers Foundation [tot
25/06/2023] ❑ Oskar Kokoschka
(1886-1980). Un fauve à Vienne [tot
12/02/2023] ❑ Le Poumon et le coeur
– Francisco Tropa [tot 29/01/2023]
❑ Al río / To the River – Zoe Leonard
[tot 29/01/2023]
MEP – Maison Européenne de la
Photographie
❑ Journal ukrainien – Boris Mikhaïlov
[tot 15/01/2023]
Musée d’Orsay

❑ Les pavillons nationaux aux

expositions universelles. Un musée de
plein-air des identités [tot 13/12]

❑ Kehinde Wiley [tot 08/01/2023]
❑ Paul Helleu (1859-1927): portraits et
intimité [tot 01/01/2023] ❑ Un poème
de vie, d’amour et de mort – Edvard
Munch (1863-1944) [tot 22/01/2023]
❑ Dans les coulisses de l’atelier. Jacques
de Lalaing, peintre, sculpteur et …
photographe. [tot 08/01/2023] ❑ Rosa
Bonheur (1822-1899) [tot 15/01/2023]
Musée du Louvre

❑ Dessins bolonais du 16e siècle dans les
collections du Louvre [tot 16/01/2023]

❑ Les Choses. Une histoire de la nature
morte depuis la Préhistoire [tot
23/01/2023] ❑ Splendeurs des oasis
d’Ouzbékistan [23/11 tot 06/03/2023]
Palais de Tokyo

❑ Tupi or not tupi – Lívia Melzi [tot
27/11] ❑ Humpty \ Dumpty – Cyprien
Gaillard [tot 08/01/2023] ❑ Difé – Minia
Biabiany [tot 08/01/2023] ❑ Parade

– Guillaume Leblon [tot 08/01/2023]
❑ Shéhérazade, la nuit [tot 08/01/2023]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris
❑ Vertiges de l’imagination – André
Devambez (1867-1944) [tot 31/12]
❑ Peindre et transgresser – Walter
Sickert (1860-1942) [tot 29/01/2023]
❑ Ugo Rondinone [tot 08/01/2023]
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] ❑ Chercher l’or du
temps. Surréalisme, art naturel, art brut,
art magique [tot 29/01/2023]

Liverpool
Tate Liverpool

❑ Liverpool Mountain – Ugo Rondinone
[tot 31/10/2023] ❑ Love Story –
Candice Breitz [tot 14/05/2023]

❑ Dark Waters – JMW Turner with
Lamin Fofana [tot 04/06/2023]

❑ Turner Prize 2022 – Heather

Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan,
Sin Wai Kin [tot 19/03/2023]
London
Barbican Art Gallery

❑ Body Politics – Carolee Schneemann
[tot 08/01/2023] ❑ Rebel Rebel –

Soheila Sokhanvari / soundtrack: Marios
Aristopoulos [tot 26/02/2023]
Royal Academy of Arts

❑ The Making of an Artist: The Great
Tradition [tot 31/12/2022] ❑ London

Masque – John Hejduk [tot 21/05/2023]

❑ William Kentridge [tot 11/12]
❑ Collapsed Whaling Station Deception
Island, Antarctica: a work in focus –
Emma Stibbon [tot 01/04/2023]

❑ Making Modernism – Paula

Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz,
Gabriele Münter, Marianne Werefkin [tot
12/02/2023]
Tate Britain

❑ Display: Walk Through British Art –

from 1545 to the present day [tot
31/12/2023] ❑ Tate Britain Commission:
The Procession – Hew Locke [tot
22/01/2023] ❑ Fly In League With The
Night – Lynette Yiadom-Boakye [24/11
tot 26/02/2023]
Tate Modern

❑ Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms
[tot 02/04/2023] ❑ A Year in Art:
Australia 1992 [tot 14/05/2023]

❑ Thamesmead Codex – Bob and
Roberta Smith [tot 07/05/2023]

❑ Maria Bartuszová [tot 16/04/2023]
❑ Cezanne [tot 12/03/2023] ❑ Hyundai

Commission: Brain Forest Quipu – Cecilia
Vicuña [tot 16/04/2023] ❑ Every Tangle
of Thread and Rope – Magdalena
Abakanowicz [17/11 tot 21/05/2023]
The National Gallery

❑ Winslow Homer (1836–1910): Force
of Nature [tot 08/01/2023] ❑ Lucian

Freud: New Perspectives [tot 22/01/2023]

❑ Discover Manet & Eva Gonzalès [tot
15/01/2023]

❑ Turner on Tour [tot 19/02/2023]
Victoria and Albert Museum

❑ Beatrix Potter: Drawn to Nature [tot
08/01/2023] ❑ Beguiling Beni:
Safflower Red in Japanese Fashion [tot
31/03/2024] ❑ Sokari Douglas Camp
[tot 14/05/2023] ❑ Africa Fashion [tot
16/04/2023] ❑ OSPAAAL: Solidarity
and Design [tot 31/03/2023] ❑ Hallyu!
The Korean Wave [tot 25/06/2023]
❑ Re:Imagining Musicals [tot 27/11]
Whitechapel Art Gallery

❑ Tracing Absence – Wolfgang Tillmans,

Sophie Calle, Nan Goldin, Francesca
Woodman, Andreas Gursky… [tot
02/01/2023] ❑ Christen Sveaas Art
Foundation. Portal de Plata (The Silver
Gate) – Else Hagen, Louise Bourgeois,
Bjørn Carlsen [tot 01/01/2023]
❑ Back Out of the Margins: Performance
in London’s institutions 1990s – 2010s
[tot 15/01/2023] ❑ House Gods, Animal
Guides and Five Ways 2 Forgiveness –
Zadie Xa [tot 30/04/2023] ❑ Moving
Bodies, Moving Images [tot 08/01/2023]

Luxemburg
Luxembourg
Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
❑ Repräsentatinnen (2021) – Louisa
Clement [tot 28/11] ❑ Sound Without
Music [tot 27/11] ❑ Jours de lenteur
– Adrien Vescovi [tot 29/01/2023]
❑ The Never Never – Jeremy Hutchison
[03/12 tot 29/01/2023]
Mudam Luxembourg

❑ 25 years of the Mudam Collection [tot
29/05/2023] ❑ Garden of Resistance –
Martine Feipel & Jean Bechameil [tot
09/01/2023] ❑ Tacita Dean [tot
05/02/2023] ❑ Waters’ Witness – Tarek
Atoui [tot 05/03/2023] ❑ Civic Floor
– Sung Tieu [tot 05/02/2023]
❑ Face-à-Face. Group exhibition [tot
02/04/2023]

Tessa Langeveld’s
five inbetween days
in the
Room for the
Study Of
Loneliness
30.11 – 17.12 2022

❑ Personal Patterns – Andrea Zittel [tot
26/02/2023]

Kaiser Wilhelm Museum

❑ On Air. The Sound of the Material in

the Art of the 1950s to 1970s [25/11 tot
26/03/2023]
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Nederland
Amersfoort
Kunsthal KAdE – Kunsthal in Amersfoort
❑ BAKSTEEN | BRICK [tot 08/01/2023]

Kunstverein
❑ From East to West, Through the Globe,
Towards the Moon – Barbara Kozłowska
[tot 17/12]

Breda

Enschede

Middelburg

Club Solo
❑ Dick Verdult [tot 22/12/2023]

Nieuw Dakota

Delft

Concordia
❑ Creo Collective [tot 31/12]
❑ Artist In The World – André Smits [tot
31/12] ❑ Doublet – Thijs Ebbe Fokkens
& Silke Schönfeld [tot 08/01/2023]

Vleeshal Middelburg
❑ Soothing Pants – Alice Slyngstad [tot
18/12]

❑ Never Let a Good Crisis Go to Waste
[tot 18/12]

Amstelveen
Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ Cobra en Noord-Afrika [tot 15/01/2023]
❑ Corneille 100 [tot 15/01/2023]
❑ Kosmogonie. Zinsou – een Afrikaanse
kunstcollectie [tot 08/01/2023]
Amsterdam
andriesse eyck galerie

❑ Rafts – Rory Pilgrim [tot 17/12]
De Appel
❑ Domestic Optimism – Emma
Wolf-Haugh [tot 11/12]
❑ Saamhorigheid / Togetherness –
Pope.L [16/12 tot 19/02/2023]
De Oude Kerk
❑ Garden of Scars – Ibrahim Mahama
[tot 19/03/2023]
EENWERK
❑ TRACKS – Scarlett Hooft Graafland
[25/11 tot 31/01/2023]
EYE Film Instituut Nederland

❑ Mountains and Molehills – Fiona Tan
[tot 08/01/2023]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ Blessings from Mousganistan – Mous
Lamrabat [tot 04/12]
❑ Foam 3h: Becoming a Ghost – Giath
Taha [tot 04/12] ❑ Foam Talent 2022
[tot 18/01/2023] ❑ Theater of Broken
Memories – Bebe Blanco Agterberg
[09/12 tot 05/03/2023]
Framer Framed
❑ To those who have no time to play
– Gluklya [tot 22/01/2023] ❑ While
Awaiting an Unknown Future – Karen G.
and Ribal El Khatib [tot 22/01/2023]
Galerie Ron Mandos

❑ Works on Paper – Hans Op de Beeck
[26/11 tot 31/12]

Galerie Van Gelder

❑ Corrections – Kimball Gunnar Holth
[tot 12/12] ❑ Stoppages – Nicolas
Chardon [tot 12/12]

Hermitage Amsterdam
❑ Along came your eyes – Neo Matloga
[tot 08/01/2023] ❑ Love Stories –
Kunst, passie en tragedie. Meer dan 100
portretten uit de National Portrait
Gallery, London [tot 08/01/2023]
❑ Museum van de Geest. Outsider Art
– 31553580 (obsessie) voor Nummers &
Schema’s [tot 27/08/2023]
Huis Marseille

❑ Hug of a swan – Nhu Xuan Hua [tot
04/12] ❑ Archive of Dr. Joseph M.

Carrier 1962–1973 – Danh Vo [tot 04/12]
❑ Diane Severin Nguyen [tot 04/12]
❑ Natural Sources – Jochen Lempert [tot
04/12] ❑ Samuel Fosso. A Retrospective
[10/12 tot 12/03/2023]

Nxt Museum

❑ UFO – Unidentified Fluid Other [tot
30/04/2023]
P/////AKT

❑ Our memories are quite similar but

pickled alive in a poison which accompanies
objects too as a part of this emptiness
– Aslan Goisum [tot 18/12] ❑ Boo 2
– Orbit Allures / Janey’s Room [tot 18/12]
❑ A stain inside a paper, a whisper –
Stephan Blumenschein [tot 18/12]
Rijksmuseum
❑ Rijksmuseum & Slavernij. Onderzoek
naar de vaste opstelling [tot 31/12]
ROZENSTRAAT – a rose is a rose is
a rose
❑ Coronawijf and Other Works – Kathe
Burkhart [tot 27/11] ❑ Two Voices (in
collaboration with Tlön Projects) –
Angela Detanico & Rafael Lain [09/12
tot 11/12] ❑ Sara Sejin Chang (Sara van
der Heide) [21/01/2023 tot 09/04/2023]
Slewe
❑ Darkness and Color – Günter Tuzina
[tot 19/11] ❑ Interior’s – Paul Wallach
[03/12 tot 14/01/2023]
Stedelijk Museum Amsterdam

❑ At the end of the day – Özgür Kar [tot
08/01/2023] ❑ Youth – Anne Imhof [tot
29/01/2023] ❑ Bad Color Combos – Yto
Barrada [tot 05/03/2023] ❑ When

Things Are Beings. Voorstellen voor de
Museumcollectie [26/11 tot 10/04/2023]
Van Gogh Museum

❑ De Gasfabriek: Van Gogh x Van Eeden
[tot 11/12] ❑ Golden Boy Gustav Klimt
[tot 08/01/2023]
W139

❑ Turning Towards Fluidity:

A Tournament of the Unknown [19/11 tot
18/12]
Zone2source

❑ Smart Hybrid Forms. A plant becomes
a machine becomes a plant – Špela
Petrič en Christiaan Zwanikken [tot
22/01/2023]
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 01/01/2024]
Beetsterzwaag
Kunsthuis Syb
❑ Shortlist Sybren Hellinga Art Prize
2022 – Benjamin Francis, Olivia D’Cruz,
Peter Scherrebeck Hansen, Sarjon
Azouz, Vita Soul Wilmering [tot 04/12]
❑ Sanne Kabalt [tot 24/12]

RADIUS – Centrum voor Hedendaagse
Kunst en Ecologie
❑ Benedenwereld Hoofdstuk 3:
Verstrengeld Leven [tot 27/11] ❑ Nets
of Hyphae – Diana Policarpo [tot 27/11]
Den Bosch
Design Museum Den Bosch

❑ Touching Worlds: ontdek de

keramiekcollectie [tot 14/02/2023]

❑ A Digital Nature [tot 08/01/2023]
❑ Screenwear – Exploring digital
fashion [tot 26/02/2023] ❑ Artificial

Awe – Frank Kolkman [tot 26/02/2023]

❑ 1:? – De modellen van Gijs Bakker
[tot 26/02/2023] ❑ PROCESS – Design

Gorssel

WILLEM TWEE

MORE – Museum voor modern
realisme
❑ MORE & meer. Realisme van 1900 tot
nu [tot 05/03/2023]
❑ Streetview – Bas Losekoot [tot
05/02/2023]

Drawings from the Rijksmuseum [tot
12/02/2023]

❑ Van binnen naar buiten, van buiten

naar binnen – Koen Kievits [tot 27/11]
❑ Symfonie voor Huisgeluid – Elise ’t
Hart [tot 08/01/2023]
Den Haag
1646 – Experimental Art Space
❑ Timefall – Karlos Gil [tot 18/12]
Dürst Britt & Mayhew

❑ Alexandre Lavet [01/12 tot
05/02/2023] ❑ 8 x 2 – Group exhibition
[01/12 tot 05/02/2023]

Fotomuseum Den Haag

❑ Donkere Duinen – Rein Jelle Terpstra
[tot 08/01/2023] ❑ Vrij belangrijke
foto’s – W.F. Hermans [tot 08/01/2023]

❑ 30 jaar Crossing Border Posters [tot
08/01/2023] ❑ Portretten van Amerika

– Judith Joy Ross [26/11 tot 26/03/2023]
Galerie Maurits van de Laar
❑ Moving Up. Kunstenaars van de
galerie [tot 27/11] ❑ Elmar en Elisabeth
Trenkwalder [08/01/2023 tot 05/02/2023]
Galerie Ramakers
❑ Circles & Ovals – Jan van Munster,
Azul Andrea, Wido Blokland, Yumiko
Yoneda D.D. Trans, Ton van Kints
[08/01/2023 tot 05/02/2023]
KM21
❑ Omweg – Moshekwa Langa [tot 04/12]
❑ Basim Magdy [17/12 tot 02/04/2023]
Kunstmuseum Den Haag

❑ Meesterlijk zwart: Cristóbal Balenciaga

(1895–1972) [tot 05/03/2023]
❑ Anni en Josef Albers [tot 15/01/2023]
❑ Anna [tot 15/01/2023] ❑ Hein Andrée
[tot 07/05/2023] ❑ Schenkers – Aldo
Bakker [tot 07/05/2023]
❑ Chinese glazuren als inspiratie [tot
07/05/2023] ❑ Lichtpunten [tot
07/05/2023] ❑ Voorbij de vrijheid – Bob
Eikelboom [tot 15/01/2023]
❑ Het laatste werk – Hans Arp [tot
16/04/2023] ❑ Nicole Eisenman & de
modernen [tot 12/02/2023]

Voor het 6e nummer van het DeFKa Research SC
Magazine, nodigen wij kunstenaars, schrijvers,
architecten etc. uit om een (beeldend) essay of manifest
aan te leveren voor het Drijfhout-nummer. Dit wordt een
uitgave over filosofie, kunst, wetenschap en cultuur, de
bouwstenen van een samenleving. Artikelen in tekst,
beeld of combi, max. 4500 woorden of max. 6 pagina’s
A4. Tekst aanleveren in docx, beeldmateriaal in jpg,
minimaal 300 dpi. Specifieke beeldopmaak in overleg.
Formaat is A4. Na overleg volgt publicatie. Verschijnt
april 2023, met publieke presentatie - performances,
toelichtingen en expo. Inzenden voor 1 februari 2023
naar info@defka.nl

http://defkaresearch.com info@defka.nl

DeFKa Research SC Magazine invites artists, authors,
architects etc. to submit a (visual) essay or manifest on
the theme Driftwood. Maximum of 4500 words or 6
pages A4 (text and/or visual). Deadline is February 1st
2023. Publication and presentation will be in April 2023.
Please send submissions to info@defka.nl

Haarlem
Frans Halsmuseum
❑ Het fenomeen Hals [tot 31/12/2023]
❑ Haarlemse Helden. Andere Meesters
[tot 08/01/2023]
❑ Frans Hals – Alle schutterstukken [tot
10/09/2023]
❑ PINK [tot 29/10/2023]
❑ Nieuwkomers. Vlaamse kunstenaars in
Haarlem 1580-1630 [tot 08/01/2023]
❑ The Rhythm of the Night. Een ode aan
de nacht met videokunst [tot 10/04/2023]

(1855-1922) [tot 05/03/2023]
Nest – ruimte voor kunst

❑ Telephone – Philip Akkerman &

Jameszoo (Mitchel van Dinther) [25/11
tot 29/01/2023]

PAGE NOT FOUND
❑ The Hague artists publish messages of
urgency and vulnerability in Page Not
Found’s window: Exercise in mediumship
#3, genealogy of refusal – Adele
Dipasquale [tot 29/11] ❑ Caspia
Cassopeia – Haider Mukhit [25/01/2023
tot 26/02/2023]
Stroom Den Haag
❑ From the Sea to the Clouds to the Soil
[tot 18/12]
❑ Positions – Lena Longefay [tot 11/12]
WEST DEN HAAG

❑ The Artist as Revolutionairy – Paul
Robeson [tot 04/03/2023] ❑ It Might be
a Mirage – [tot 22/01/2023] ❑ How?
Are you. [tot 22/01/2023] ❑ SFX Seoul
– Simple Acts of Listening [tot 27/11]
Deventer

Drawing Centre Diepenheim
❑ Buiten Westen #3 – werk van
startende, veelbelovende kunstenaars
afkomstig van academies in het oosten
van Nederland [tot 29/01/2023]
❑ Drawing Zines – door kunstenaars in
eigen beheer uitgegeven getekende zines
[tot 29/01/2023]

Teylers Museum

❑ Hockney’s Eye [tot 29/01/2023]
❑ De verzameling schrijversportretten in
Teylers Museum [tot 26/03/2023]
Helmond

dichters; Paul Celan, August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben en Velimir
Chlebnikov [tot 10/04/2023]
❑ Nove opere, negen arte povera werken
uit de collectie [tot 10/04/2023]
❑ Restauratie Wall Drawing #120 van
Sol LeWitt [tot 25/03/2023]
❑ Fernand Léger en de daken van Parijs
[19/11 tot 02/04/2023]
Rotterdam

nieuwe blik op friese veenweide met
Christien Meindertsma [tot 10/04/2023]
❑ Somebody’s Homeland, Somebody’s
Goldmine [tot 19/02/2023]
❑ Vrijheid, Vetes & Vagevuur: de
middeleeuwen in het Noorden [tot
07/05/2023] ❑ Herenigd door
Mondriaan [tot 04/06/2023]
Keramiekmuseum Princessehof
❑ Thuis bij M.C. Escher [tot 31/12/2022]
❑ Winnaar Van Achterbergh-prijs –
Alexandra Engelfriet [tot 09/04/2023]
❑ Handle with care [26/11 tot 29/10/2023]
Leiden
Ars Aemula Naturae
❑ De wereld als achtertuin/de achtertuin
als wereld, zwartwit foto’s – Elsbeth
Bauer [tot 27/11] ❑ Fenny van de Wal
en Annelies Brakkee [03/12 tot 18/12]

Bonnefantenmuseum

– Vormen van schilderkunst in en rond de
collectie van het Bonnefanten [tot
08/01/2023]
❑ Raul Marroquin [tot 26/03/2023]
❑ The Perfect Eye – Werner Mantz [tot
26/02/2023]
Bureau Europa – Platform for
Architecture
❑ Reis Bureau Europa [tot 20/11]
❑ New Fashion Narratives #1.
Internationale selectie van ontwerpers,
gecureerd door FASHIONCLASH in
samenwerking met GLAMCULT [25/11
tot 27/11]
Marres – Huis voor Hedendaagse
Cultuur
❑ New Fashion Narratives #2.
Internationale selectie van ontwerpers,
gecureerd door FASHIONCLASH in
samenwerking met GLAMCULT [25/11
tot 27/11]
❑ Currents #10 [18/12 tot 05/02/2023]

the Repressed [tot 08/01/2023]

❑ Cinema before cinema: LavanchyClarke, the Swiss Film Pioneer [tot
29/01/2023]
Bern
Kunsthalle Bern

– Femmy Otten, Buhlebezwe Siwani,
Manjot Kaur, Anni Puolakka… [19/11 tot
22/01/2023]

❑ dissonated underings [hic!],

Chabot Museum
❑ Roaring Twenties Rotterdam –
Van Josephine Baker tot Bombardement.
Collectie Kees Schortemeijer
(1894-1979) [tot 12/03/2023]
Garage Rotterdam
❑ Meditations on Europe [19/11/2022
tot 22/01/2023]
Het Nieuwe Instituut

❑ Het Ontwerp van het Sociale [tot

07/07/2024]
❑ Wey Dey Move. Dans en masquerades
in een nieuwe wereld – samengesteld
door Dele Adeyemo [tot 08/01/2023]
❑ The Energy Show. Zon, zonne-energie
en menskracht [tot 05/03/2023]
❑ Sourcebook [tot 31/12]
❑ Vertical Atlas Gallery 3 [tot 27/11]
❑ Open Archief 3.0 [tot 26/03/2023]
❑ Gallery 3 By De Special Social Club:
JOY [tot 21/11]
❑ This Too Shall Pass – Rein Kooyman
[tot 07/12]
❑ Prix de Rome Architectuur 2022:
Healing Sites – Arna Mačkić, Dividual
(Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski),
Lesia Topolnyk, Studio KIWI (Kim Kool
en Willemijn van Manen) [18/11 tot
09/04/2023]
Kunsthal Rotterdam

Poort – Visser [tot 11/12]

Hiphophuis invites Lakwena [tot
15/01/2023] ❑ Wonderful Things – Tim
Walker [tot 29/01/2023]
❑ Getekend: Rotterdam! Ze hebben mijn
huis vermoord [tot 12/02/2023]
❑ In the Black Fantastic [19/11 tot
09/04/2023] ❑ Vrouwenpalet
1900-1950 [24/12 tot 09/04/2023]
Kunstinstituut Melly

❑ 84 STEPS [tot 16/04/2023]
❑ Grens autoficties – Pablo Castañeda
[tot 31/12] ❑ De navel van de droom –

7 Winds cinema [tot 28/05/2023]

after-happenings and khuayarings (sithi
“ahhhhhh!”) – Simnikiwe Buhlungu [tot
04/12] ❑ Cantonale Berne Jura 2022
[16/12 tot 29/01/2023]
Kunstmuseum Bern

❑ Works from the Collection. From the
Late Medieval Period to Ferdinand
Hodler, from Pablo Picasso to Meret
Oppenheim [tot 01/01/2023]
❑ Taking stock. Gurlitt in Review [tot
15/01/2023]
Zentrum Paul Klee

❑ Paul Klee: About Technical Frenzy [tot
21/05/2023]

❑ Isamu Noguchi [tot 08/01/2023]
Luzern
Kunsthalle Luzern

❑ Über den Bleistift hinaus – DESSIN

Zentralschweizer Zeichnung [tot 18/12]
Kunstmuseum Luzern

❑ Durch Raum und Zeit. Künstlerische

Universen aus der Sammlung [tot 20/11]

❑ Time lapsed – Shara Hughes [tot
20/11] ❑ Kafka for Kids & Other

Troubling Tales – Roee Rosen [26/11 tot
05/02/2023] ❑ Drei Sekunden vor
Mitternacht. Manor Kunstpreis
Zentralschweiz Luzern – Claudia Kübler
[03/12 tot 05/02/2023]
❑ Zentral! Current art in Central
Switzerland [03/12 tot 05/02/2023]
❑ Ramon Hungerbühler [03/12 tot
05/02/2023]
St.Gallen
Kunsthalle St.Gallen

❑ Warum Kunst? – Milo Rau [17/11 tot
18/12] ❑ Modern Jealousy – Gina
Proenza [14/01/2023 tot 19/03/2023]
Kunstmuseum St. Gallen

❑ Perfect Love. On Love and Passion
[tot 14/05/2023] ❑ Defiant Bodies –
Grace Schwindt [tot 05/02/2023]

❑ Memory of Light – Light of Memory
– Alexander Hahn [tot 02/04/2023]

Beatriz Santiago Muñoz [tot 31/12]

Winterthur

[tot 31/12]
❑ Rotterdam Cultural Histories #22:
Hortus Botanicus [tot 31/12]
❑ Still Shifting, Mother Field – Jennifer
Tee [20/01/2023 tot 23/04/2023]

❑ Feet in the Water – Jean Painlevé

Leeuwarden
Fries Museum

[tot 29/03/2023]

❑ Territories of Waste. On the Return of

❑ 7 Winds – 7 Winds reading room &

❑ Een tuin van wolken – Sam Samiee

❑ Hindeloopen [tot 31/12/2027]
❑ Hindeloopen: Éric Van Hove [tot
31/12/2027] ❑ Petrit Halilaj [tot
05/03/2023] ❑ Fertile grounds. Een

Museum Tinguely

❑ Universal Tongue – Anouk Kruithof

A Tale of a Tub

❑ Where Shall We Plant the Placenta?

Museum Singer Laren
❑ Window of Opportunity – Jop Vissers
Vorstenbosch [tot 19/03/2023]
❑ Impressionisme & modernisme in
Nederland [tot 01/05/2023]
❑ De Nieuwe Vrouw – Toorop, Dumas,
Loeber, Sluijters, Besnyö, Israels, Berg…
[tot 08/01/2023] ❑ bij Anna Singer thuis
[tot 08/01/2023] ❑ Van Vlissingen Art
Foundation Prijs [29/11 tot 08/01/2023]
❑ Hoogtepunten uit de ABN Amrokunstcollectie [10/01/2023 tot
07/05/2023] ❑ Kees van Dongen. Durf
en verleiding [17/01/2023 tot 07/05/2023]

❑ Beating Around the Bush #7: Vals Plat

zintuigelijke collectiepresentatie [tot
01/07/2025]
❑ Turn Panic into Magic – Erwin
Thomasse [tot 30/04/2023]
❑ Dwarsverbinding – Richard Bell [tot
04/12] ❑ You will play in nuance and
grow community – Temitayo Ogunbiyi [tot
10/09/2023] ❑ Vitrines Eindhoven
Airport: Alignment – Afaina de Jong /
AFARAI & InnaVisions [tot 01/10/2023]
❑ Rewinding Internationalism – Scènes
van de jaren 90 en nu [19/11 tot
30/04/2023] ❑ Dwarsverbinding:
Patricia Kaersenhout [17/12 tot
02/04/2023]

Kloosterboer [tot 08/01/2023]

❑ Anselm Kiefer: drie werken, drie

❑ Een beer in de polder – Loek Buter
[tot 08/01/2023] ❑ Staying Power.

Maastricht

Van Abbemuseum

Tielemans [tot 20/11]

❑ De regels en het spel – Klaas

Marianne Lammersen, Candela Murillo
[tot 11/12]

Museum Dr8888
❑ Vrouwenpalet 1900-1950, haar kunst,
haar verhaal [tot 20/11]

❑ Dwarsverbanden. Nieuwe multi-

Kröller-Müller Museum

❑ Vestibulum 5: Ask the Sky – Esther

❑ Home is where the Art is. Collectie

Drachten

Eindhoven

Otterlo

Nieuwe Vide

❑ Untold – Unfold – Meli Kuhn,

Laren

MU Hybrid Art House
❑ Reproduction Otherwise [tot 27/11]

Call for submissions theme Driftwood

31/12/2022]
❑ Grand Stairwell Installation – Dale
Chihuly [tot 31/12/2022]
❑ In het Ploegpaviljoen [tot 31/12]
❑ Kleur! [tot 08/01/2023]
❑ Bernadet ten Hove [tot 05/03/2023]
❑ Nymphenburg x Groninger Museum
– Porselein. Kunst. Design. [tot
15/10/2023]
❑ Gianni Versace Retrospective
[03/12/2022 tot 07/05/2023]
❑ The Art of Hipgnosis [18/01/2023 tot
07/05/2023]

Museum Panorama Mesdag

❑ Hoogtepunten uit de collectie [tot
05/03/2023] ❑ Suze Robertson

Diepenheim

kunst, filosofie, wetenschap

Groninger Museum

❑ De Collectie [tot 31/12/2022]
❑ Collectie: Memphis Design [tot

[tot 19/03/2023]

❑ Tuin der Lusten – Elmar Trenkwalder

R.S.O.L. – Room for the Study Of
Loneliness
❑ Five inbetween days – Tessa Langeveld
[30/11 tot 17/12]

DeFKa Research

Groningen

Kunsthal Helmond
❑ A. Roiter NOW [tot 02/04/2023]
❑ Walker Evans Revisited – Walker
Evans en 19 hedendaagse fotografen [tot
05/03/2023]

Museum Beelden aan Zee

Oproep inzendingen thema Drijfhout

Rijksmuseum Twenthe
❑ Homo Symbioticus. Een verkenning
van het ‘groene futurisme’ door schrijver
Atte Jongstra [tot 19/02/2023]
❑ The Setting of Violence. Een
fotografische benadering van ‘Salò o le
120 giornate di Sodoma’ (1975) van
Pier Paolo Pasolini – Rein Jelle Terpstra
[tot 19/02/2023] ❑ Marinetti en het
futurisme: manifest voor een nieuwe
wereld [tot 19/02/2023]
❑ Het waterwerk van ons geld – Carlijn
Kingma [tot 29/01/2023]

Kunstmuseum Basel
❑ I’d like a typical Chagall – spotlight on
various private collectors who helped
Marc Chagall achieve his breakthrough
[tot 22/01/2023] ❑ Fun Feminism [tot
19/03/2023] ❑ The Collector Curt
Glaser. From Champion of Modernism to
Refugee [tot 12/02/2023]
❑ Castaway Modernism. Basel’s
Acquisitions of “Degenerate” Art [tot
19/02/2023] ❑ The Acid Lab. Etchings
from Albrecht Dürer to William
Kentridge [tot 14/05/2023]

Nederlands Fotomuseum

❑ De kunst waarvan ik het meest houd

Fotomuseum Winterthur

(1902-1989) [tot 12/02/2023]
Kunsthalle Winterthur

❑ I, Artist – Gregory Tara Hari, Jos

Näpflin, Nusser Glazova, Johanna Müller,
Jason Rohr [27/11 tot 22/01/2023]
Kunstmuseum Winterthur

– Johan van der Keuken [tot
05/02/2023] ❑ Nacht in / Dag uit: AREA
22, tussen zonsondergang en -opkomst
[tot 16/12] ❑ Steenbergen Stipendium
2022 [tot 08/01/2023]

❑ Kunst und Krieg. Von Goya bis Richter

Sittard

Zürich

Museum De Domijnen
❑ KwANT. Jonge ontwerpers en de
eigen collectie [tot 22/01/2023]
❑ Autopia – Olaf Mooij [tot 02/04/2023]

❑ Maximum Security Society – Julia

Tilburg

[tot 12/02/2023]

❑ Christoph Rütimann [tot 19/03/2023]
❑ December exhibition: Focus [26/11 tot
08/01/2023]

Kunsthalle Zürich

Scher [tot 15/01/2023]

❑ DYOR (do your own research) [tot
15/01/2023]

Kunsthaus Zürich

De Pont – Museum voor hedendaagse
kunst
❑ Fiona Banner. Collectie en nieuw werk
[tot 29/01/2023]
❑ One Hundred Steps – Wagner en De
Burca [tot 27/11]
❑ Time Changes Everything – Ragnar
Kjartansson [tot 29/01/2023]
❑ Miles marchan (Thousands March) –
Sebastián Díaz Morales [03/12 tot
05/02/2023]

❑ Niki de Saint Phalle [tot 08/01/2023]
❑ Aristide Maillol (1861–1944). The

Utrecht

❑ Haettenschweiler from A to Z –

Centraal Museum

❑ Silhouetten – Yasmina Ajbilou [tot
27/11] ❑ Double Act: monumentale

video-installaties van de Amerikaanse
familie Kramlich en 17de-eeuwse
schilderwerken van het Centraal Museum
[tot 15/01/2023]

Quest for Harmony [tot 22/01/2023]

Migros Museum für Gegenwartskunst

❑ Inevitable Distances – Renée Green
[tot 08/01/2023]

Museum für Gestaltung

❑ Pavillon Le Corbusier: Architecture
Icons Revisited [tot 27/11]

❑ Collectomania – Universes of
Collecting [tot 08/01/2023]

Creator of Typefaces, Graphic Designer,
and Artist [tot 19/02/2023]

❑ Walter F. Haettenschweiler’s World of
Logos [tot 12/02/2023]

Zwitserland
Aarau
Aargauer Kunsthaus
❑ A woman is a woman is a woman.
A history of the female artists [tot
15/01/2023]
❑ Ishita Chakraborty [03/12 tot
02/01/2023]
Basel
Fondation Beyeler
❑ Palimpsest – Doris Salcedo [tot
17/09/2023] ❑ 25 Years of Fondation
Beyeler – Special Guest Duane Hanson
[tot 08/01/2023]
Kunsthalle Basel

❑ Daniel Turner [tot 08/01/2023]
❑ Back wall project: Verkleidung –

Ketuta Alexi-Meskhishvili [tot
06/08/2023] ❑ Regionale 23. We are so
many here [26/11 tot 22/01/2023]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt
op 25 januari 2023. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 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 January 25th, 2023.
Please send your information before
December 20th, 2022 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

39

De Witte Raaf – 220 / november – december 2022

Colofon
met de steun van de
Vlaamse overheid en Mondriaan Fonds

Redactie
Christophe Van Gerrewey, Noortje de Leij, Daniël Rovers
Redactiesecretariaat en publiciteit: Thomas Olbrechts
(thomas@dewitteraaf.be)
Correctie: Annemiek Seeuws (quickredfox.be)
Vormgeving: Inge Ketelers

Thema’s van de komende nummers:
ouderschap, redigeren en corrigeren, Zwitserland,
beeldenstorm, tijdgebrek.
Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via
redactie@dewitteraaf.be

Bestuur: Peter Bernaerts, Arnold Heumakers,
Marc De Kesel, Yasmine Kherbache
Adviesraad: Mieke Bal, Ann Demeester, Caroline Dumalin,
Fieke Konijn, Louise Osieka, Nina Serulus, Merel van
Tilburg, Bart Verschaffel, Camiel van Winkel

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 0456.630.567
Verschijningsritme: tweemaandelijks

Personalia
Sophie Berrebi is auteur, curator en kunsthistoricus aan
de Universiteit van Amsterdam. Haar debuutroman The
Sharing Economy verschijnt in maart 2023 bij Scribner
(Simon & Schuster).
Fiep van Bodegom is redacteur bij literair tijdschrift De
Gids en recensent bij De Groene Amsterdammer en NRC
Handelsblad. Ze publiceert essays en proza.
Basje Boer is schrijver en essayist, onder meer bij De Groene
Amsterdammer. Haar recentste roman is Nulversie, in
december verschijnt de essaybundel Pose. Over hoe we kijken
en wie we spelen.
Maarten Buser is dichter en kunstcriticus. Hij schreef de
gedichtenbundel Club Brancuzzi (2016) en de monografie
Geertje van de Kamp in Japan (2020).
Mirjam Deckers is promovenda aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Haar onderzoek gaat over de weefwerkplaatsen
aan het Bauhaus en over de Zwitserse textielwereld waar
onder meer Gunta Stölzl deel van uitmaakte.
Sofie Despriet is kunsthistoricus en schrijver, met een
focus op hedendaagse kunst en modetheorie.
Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans,
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheorie (EPFL Lausanne). Een essaybundel over architectuur in
België verschijnt volgend jaar bij MIT Press.
Hanneke Grootenboer is hoogleraar kunstgeschiedenis
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor was zij
Professor of the History of Art (Oxford University) en hoofd
van de Ruskin School of Art. In 2021 verscheen The Pensive
Image. Art as a Form of Thinking (Chicago University Press).

Planning
nummer 221
nummer 222
nummer 223
nummer 224
nummer 225
nummer 226

verschijnt
25 januari 2023
15 maart 2023
15 mei 2023
15 juli 2023
20 september 2023
15 november 2023

deadline
20 december 2022
15 februari 2023
15 april 2023
15 juni 2023
20 augustus 2023
15 oktober 2023

Oplage: 14.000 ex. Gratis beschikbaar in archieven, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen
voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
musea en stichtingen voor beeldende kunst.

Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat
De Witte Raaf thuisbezorgd wordt of wilt u het tijdschrift
financieel ondersteunen, dan kunt u een (steun)abonnement nemen. Via www.dewitteraaf.be kunt u een doorlopend (steun)abonnement nemen. U kunt het bedrag ook
overschrijven. Vermeld uw adres, e-mailadres en het nummer waarbij het abonnement moet ingaan. Let op: gebruik
het juiste rekeningnummer voor uw land! Losse nummers
van De Witte Raaf kunnen op dezelfde wijze worden (na)
besteld.
Rekeningnummers
KBC Brussel
TRIODOS Nederland

BE33 4222 1816 1146
NL73 TRIO 0784 9288 35

Buitenland (binnen Europa):
IBAN: BE33 4222 1816 1146 – BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee
u uw abonnement wilt laten beginnen.

Sébastien Hendrickx is dramaturg, criticus en docent
aan KASK/School of Arts. Eind vorig jaar ging zijn soloperformance The Good Life in première.
Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker en curator. Hij doceert fotogeschiedenis (KASK Antwerpen) en is
voorzitter van onderzoeksgroep Thinking Tools.
Ilse van Rijn is kunsthistoricus. Ze is verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie
en DAS Graduate School.
Daniël Rovers is schrijver en redacteur van De Witte Raaf.
Eind januari verscheen zijn roman Vergeten meesters.
Martin van Schaik is architect. Hij werkt aan een proefschrift over Léon Krier (UGent).
Merel van Tilburg is universitair docent kunstgeschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) en is als wetenschappelijk
onderzoeker verbonden aan de Université de Genève.

Tarieven België en Nederland
Abonnement
e 30,00
Abonnement + boek e 45,00
Steunabonnement
e 60,00
Losse nummers
e 10,00

Bart Verschaffel is filosoof en emeritus hoogleraar (UGent).
In 2021 verscheen What is Real? What is True? Picturing
Figures and Faces (A&S/books), in 2022 What Artistry Can
Do. Essays on Art and Beauty (Edinburgh University Press).

Tarieven Buitenland
Abonnement
Abonnement + boek
Steunabonnement
Losse nummers

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

Raadpleeg het boekenaanbod via www.dewitteraaf.be
Meer info: thomas@dewitteraaf.be

e 40,00
e 50,00
e 60,00
e 10,00

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.
— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

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

SFX SEOUL SIMPLE ACTS OF LISTENING GO-EUN IM, GINA KIM,
BYUNGJUN KWON, HEESOO KWON, SEULGI LEE, HA CHA YOUN
05.11.2022 — 27.11.2022

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

IT MIGHT BE A MIRAGE

08.10.2022 — 22.01.2023

DAVID CLAERBOUT, ROBERT KUSMIROWSKI,
MARK LECKEY, MOSHE NINIO, WOLFGANG PLÖGER,
JAMES
RICHARDS AND LESLIE THORNTON, DANH VO
—————————————————————————————————————————————
HOW? ARE YOU. HIGH ON TYPE: GUIDO DE BOER, VINCENT
DE BOER, IVO BROUWER, HANS SCHUTTENBELD I.C.W. HENK OOSTERLING,
SIGRID STIGSDATTER MATHIASSEN, DANNY WOLFERS (LEGOWELT) 08.10.2022 — 22.01.2022

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

PAUL ROBESON THE ARTIST AS REVOLUTIONARY
TILL 04.03.2023
—————————————————————————————————————————————
HARAWAY BOOKSHELF / READING GROUP
EVERY LAST SUNDAY OF THE MONTH
—————————————————————————————————————————————
VENUE: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H. & THURSDAY 12:00 — 21:00 H.

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

West

WWW.WESTDENHAAG.NL

