
STUART HALL

Ik wil het hebben over Marx en het marxi-
sme, en laten zien op welke manier Marx 
voor onze huidige situatie relevant is.
 14 maart heb ik niet gehaald, maar een 
paar dagen later ben ik naar de begraaf-
plaats van Highgate gegaan om zeker te zijn 
dat Marx er nog lag, en ik breng u het goede 
nieuws dat dat het geval is. Maar er hangt een 
bepaalde onrust in de lucht op die begraaf-
plaats, het gevoel dat, hoewel zijn lichaam 
daar is, zijn ideeën wereldwijd rondgaan. Die 
onrust is, denk ik, gerechtvaardigd vanwege 
de eer die socialisten, of  ze nu marxisten zijn 
of  niet, Marx bewijzen, omdat hij ons weten-
schappelijk en theoretisch heeft gestaald op 
een manier die we allemaal minstens eens in 
de tien jaar nodig hebben. Ze bewijzen hem 
eer omdat hij overtuigend heeft laten zien 
hoe het is om vast te houden aan een eman-
cipatoire socialistische politiek, maar vooral 
– en dat is de reden dat ik van Marx hou – 
omdat hij erop stond kritische en ondermij-
nende dingen te denken.
 Hij zei vaak dat hij hoopte dat zijn denken 
schandalig zou zijn – een schande en een 
gruwel, met name voor burgerprofessoren. 
En ik heb die berisping ter harte genomen.
 Jarenlang, langer dan ik jullie ga vertellen, 
heb ik van Marx geleerd, met Marx gediscus-
sieerd, geprobeerd me tegen Marx te weer te 
stellen. Misschien kan ik mijn geloofsbrie-
ven aanbieden door te vertellen over mijn 
eerste ontmoeting met Marx. Ik was een van 
die slimme jongetjes op een slimme kolonia-
le school en ik kreeg les van een roodharige 
Schotse voetballer die op Jamaica was blij-
ven hangen omdat het klimaat hem beviel 

en die had besloten ons geschiedenis te 
geven. In de eindexamenjaren ving hij iets 
op van het anti-imperialisme dat in de gan-
gen hing en hij dacht dat het zijn historische 
opdracht was om ons in te enten tegen de 
gevaren van subversieve ideeën. Daartoe 
had hij twee middelen of  instrumenten tot 
zijn beschikking: ten eerste de uitgeschre-
ven toespraken van Baldwin, als opsteker, 
en ten tweede een stel pamfletten, uitgege-
ven door de British Council, over hoe vrese-
lijk Marx, het marxisme, het stalinisme en 
het socialisme allemaal waren. Hij las ons 
afwisselend voor uit Baldwin en uit die pam-
fletten, en omdat hij een ontzettend goede 
leraar was, maakte hij dat het allemaal heel 
interessant klonk. Hoe langer dit lange pro-
ces van inenting duurde, hoe meer ik dacht 
dat er iets in moest zitten, en daarover ben ik 
sindsdien altijd blijven nadenken.
 Dat gevecht met Marx, om je tegen Marx 
te weer te stellen zodat hij je hoofd niet over-
neemt, waartoe hij de neiging heeft, is denk 
ik iets makkelijker in dit tijdperk van wat 
mensen de ‘crisis van het marxisme’ noe-
men, omdat we inmiddels iets verder zijn 
gekomen. Het is niet nodig vol te houden 
dat er één enkel, verenigd marxisme is; je 
hoeft maar naar een openbare bijeenkomst 
te gaan om er zevenenvijftig varianten van 
te zien. Het is niet nodig vol te houden dat 
zijn werk dogmatisch volledig en theore-
tisch voltooid was – iemand die het waagt 
om het kritische deel van zijn hoofdwerk 
af  te sluiten met de vraag: ‘Wat is klasse 
dan?’ en vervolgens sterft, vindt het afma-
ken van zaken kennelijk niet zo belangrijk. 
Sterker nog, het idee dat er daarbinnen een 
Boek der Openbaringen of  een almanak huist, 
een soort lijst die je erbij pakt als je je niet 

zo goed voelt, of  om uit te zoeken of  je op 
vrijdag de dertiende op reis moet gaan – een 
algemeen boek aan de hand waarvan je je 
leven stuurt en vormgeeft – gaat in tegen 
vrijwel elke regel die Marx heeft geschreven. 
Hij was niet religieus, maar zeer seculier, in 
hoge mate rationalistisch, kritisch, theore-
tisch en historisch. Naar mijn mening biedt 
de crisis van het marxisme ons de vrijheid 
om een toekomstig marxismeachtig werk 
te verrichten, hoewel het ons voor sommige 
andere soorten werk ongeschikt maakt.

•

Wanneer we spreken over de gevaren van 
marxistisch revisionisme (ik vind dat een 
fijne zinsnede) lijkt dat te suggereren dat, 
om werkelijk de geest van de oude man te 
volgen, de werkende klasse stil had moeten 
blijven staan. Ze had er nog precies zo uit 
moeten zien als op de illustraties in Engels’ 
De toestand van de arbeidersklasse in Engeland. 
Als ze er niet meer zo uitziet, dan durven 
we niet meer te zeggen of  ze wel bestaat. 
Dan moeten we gaan zoeken waar ze uit-
hangt, waarom ze daar uithangt en hoe 
het toch mogelijk is dat ze niet op haar plek 
is gebleven. En toch, als het marxisme iets 
voorstelt, dan ligt dat in de overtuiging dat 
het een historisch en dynamisch systeem 
verklaart dat Marx zelf  nooit had gezien. 
Lang voordat Marx het kapitalisme begon 
te haten, bewonderde en respecteerde hij 
het. Het had alle andere systemen van de 
menselijke geschiedenis gebroken en ver-
pulverd, en was die in zijn dynamiek voor-
bijgestreefd. Juist omdat hij wilde uitvinden 
hoe hij de dynamiek van een belangrijk, 
enorm wereldhistorisch productiesysteem 
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Politiek bewustzijn
‘De enige echt effectieve bevrijding 
[…] begint met de erkenning dat 
er niets bestaat dat niet sociaal en 
historisch is – inderdaad, dat alles 
altijd ‘in de laatste analyse’ politiek 
is.’ Het is een citaat uit The Political 
Unconscious van Fredric Jameson, 
een boek uit 1981. Blijft het over-
eind? Weerstaat het, veertig jaar 
later, Jamesons bekendere impera-
tief  – ‘Altijd historiseren!’ – waarmee 
hij hetzelfde boek opende? Of  is de 
werkelijke beklemming vandaag een 
politiek overbewustzijn, wanneer 
zelfs het bakken van een ei, door een 
witte man, in een slecht geïsoleerde 
keuken, op een gasvuur, in het rijke 
Westen, in een antikleefpan, eeu-
wige en mondiale gevolgen wordt 
toegeschreven? Is dat wat het bete-
kent vandaag in leven te zijn: onop-
houdelijk te beseffen, al meteen ‘in 
de allereerste analyse’, dat alles wat 
je doet maatschappelijke gevolgen 
heeft, zelfs al doe je het helemaal in 
je eentje? Wat heeft politiek nog te 
betekenen als alles politiek is, en als 
het een reflex of  een automatisme is 
geworden?
 De teksten in dit nummer van De 
Witte Raaf  gaan na hoe kunst met 
die vragen kan omgaan. Vooraan 
staat een lezing van Stuart Hall 
uitgesproken honderd jaar na het 
overlijden van Karl Marx, in 1983. 
Marx was de filosoof  die, als een 
negatief  van Sigmund Freud, het 
onderbewustzijn van de wereld in 
het vizier nam. Op die manier toonde 
hij, volgens Hall, waar elke analyse 
zou moeten beginnen, zonder dat 
de antwoorden of  de resultaten 
van tevoren vaststaan. Daarom 
moeten, in een wereld gekenmerkt 
door ‘ingewikkelde nieuwe vormen 
en strijdperken’ ‘moderne vormen 
van sociale strijd, inclusief  de klas-
senstrijd’ worden bewaard. Klasse 
– ooit de belangrijkste politieke 
kwestie, maar vandaag nagenoeg af-
wezig – is het onderwerp van de twee 
volgende bijdragen. Marina Vishmidt 
gaat na hoe klasse in de kunst van 
de afgelopen vier decennia in beeld 
is gebracht, en welke afwijkingen 
van de norm op die manier zichtbaar 
werden. En Gwen Parry bekijkt de 
context van de Nederlandse kunst-
wereld in dat licht, en onderschrijft 
‘de potentie van klasse als methode 
om identiteiten te overstijgen’. 
 In de drie volgende teksten staan 
de ‘impact’ of  het ‘onvermogen’ 
van kunst centraal in het licht van 
politieke evoluties of  gebeurtenis-
sen. Jan-Willem Anker bespreekt 
het boek Eco-sabotage of  hoe je een 
pijpleiding opblaast van Andreas 
Malm, en stelt zo ook de vraag hoe je 
kunst kunt maken in een tijd van kli-
maatklevers. Sjoukje van der Meulen 
bespreekt recente, West-Europese 
‘migratiekunst’ – van onder anderen 
Mimmo Paladino, Christoph Büchel 
en Forensic Oceanography – en stelt 
criteria op om deze werken te analy-
seren. En Pamela Hansford schrijft 
over de Television Paintings van de 
Poolse kunstenaar Wojciech Fangor, 
gemaakt tussen 1977 en 1984 – nog 
geen veertig jaar geleden dus, en 
toch stammen ze uit een tijd die op 
politiek vlak voorhistorisch kan 
lijken.
 Het nummer besluit met een essay 
van Anton Jäger die met foto’s van 
Wolfgang Tillmans als vertrekpunt 
de geschiedenis van de hyperpolitiek 
en andere symptomen van onze hui-
dige samenleving bespreekt. Inzicht 
hoe we hier zijn aanbeland – mis-
schien de laatste kans op een korte 
maar krachtige bevrijding, door 
middel van lectuur.
 Christophe Van Gerrewey

Voor een marxisme zonder garanties
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kon inzetten ten behoeve van mensen die 
dat meer verdienden dan de burgerij, begon 
hij de essentie van de negatieve kant van de 
kapitalistische verhoudingen te begrijpen. 
Maar hij had het diepste respect voor hoe 
het kapitalisme erin geslaagd was de gekne-
velde, archaïsche verhoudingen waarin 
mensen worden geboren te verbreken en 
te verpulveren. Daaruit volgt als het ware 
dat, als we de waarheid van het marxisme 
afhankelijk willen maken van of  de wereld 
al dan niet stil is blijven staan, we onszelf  
allerlei garanties geven die ons ervan kun-
nen overtuigen dat we het historische pro-
ces werkelijk doorzien. Maar onze behoefte 
om dat soort garanties in onze achterzak te 
hebben, weerhoudt ons ervan om de echte 
wereld onder ogen te zien.
 Ik zeg die fase van het klassieke marxisme 
met een gerust hart vaarwel. Ik wil die niet, 
ik hoef  die niet – waarmee ik niet wil zeggen 
dat er niets van te leren valt, en dat we een 
man die de oorzaken van de wereld waar-
in we nu wonen ten diepste doorzag niet zo 
goed mogelijk moeten proberen te begrijpen. 
 Maar het idee dat die wereld alleen kan 
worden begrepen wanneer we ons tot Marx 
wenden alsof  zijn geschriften werkelijk hei-
lige teksten of  spreuken aan de wand zijn, 
en dat je daar alleen maar omheen hoeft te 
borduren om te zorgen dat ze waar blijven, 
dat soort marxisme zou dood moeten zijn. Ik 
wou dat het begraven lag op de begraafplaats 
van Highgate, samen met de oude man.
 Er zijn een aantal manieren waarop ik 
zou willen spreken over die dingen bij Marx 
waarvan ik denk dat ze belangrijk en rele-
vant zijn om de wereld van vandaag te 
begrijpen. Maar allereerst denk ik dat ik een 
volgorde moet vaststellen in die dingen, in 
het marxisme en in Marx, die ik bijzonder 
waardeer. Dat wil ik heel beknopt doen, niet 
om hier een soort scholastieke oefening van 
te maken, maar om een idee geven van wat 
ik zo waardeer in het marxisme.

•

Eerst en vooral is er de opbouw van het his-
torisch materialisme. Het gaat me niet om 
elke noot, kwartnoot en zestiende noot daar-
binnen, maar om het brede begrip van de 
historische ontwikkeling, en vooral van de 
materiële beperkingen binnen de historische 
ontwikkeling, die de theorie funderen in een 
laag van bepalende verhoudingen, die haar 
niet zomaar uit de lucht plukken om eens te 
kijken hoe ze zich ontvouwt conform onze 
eigen verwachtingen, dromen en ambities. 
Dat is, lijkt mij, de kern van wat er weten-
schappelijk is aan Marx. Hij is niet weten-
schappelijk in de zin dat zijn voorspellingen 
altijd uitkomen. Hij is wetenschappelijk in 
de zin dat hij ons een systematische ingang 
biedt in het begrip van de historische ont-
wikkeling. Dat is de eerste enorme prestatie. 
 Ten tweede, zou ik zeggen, zijn er de 
intrinsieke verschijningsvormen van kapi-
talistische samenlevingen. Dat is iets anders 
dan een indringend inzicht in het kapita-
lisme van de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Als je verwacht dat Marx indringen-
de inzichten heeft in het kapitalisme van de 
tweede helft van de twintigste eeuw, dan 
geloof  je dat hij een oudtestamentische pro-
feet is en dat hij in de toekomst kan kijken 
– honderd jaar vooruit – en dat kan hij niet. 
Daarvoor moet je dus niet bij Marx zijn. 
Niettemin leven we nog steeds in samenle-
vingen die zich soms wel en soms niet kapi-
talistisch noemen, maar die mij behoorlijk 
kapitalistisch lijken. Ik kan met enig ver-
trouwen zeggen dat ze kapitalistisch zijn, 
omdat je van Marx een idee krijgt van hoe 
het is om te leven in het uitzonderlijke tijd-
perk van kapitalistische samenlevingen 
en waarom dat verschilt van andere histo-
rische tijdperken. En welke grote, enorme 
historische veranderingen zich ook hebben 
voltrokken gedurende de laatste honderd 
jaar, de basisgrammatica van het kapita-
lisme overleeft nog steeds in het tijdperk 
van het internationale bedrijfskapitalisme, 
net zoals ze dat deed in het tijdperk van de 
textielondernemers. En als ik daar iets van 
begrijp, heb ik dat in zekere mate aan Marx 
te danken. Sterker nog, als iemand daar iets 
van heeft kunnen begrijpen, heeft die dat in 
zekere mate aan Marx te danken. En ik vind 
het heerlijk om te ervaren hoe mensen die 
Marx en het marxisme haten en die geloven 
dat het allemaal dood en begraven is, zodra 
ze hun mond openen over geschiedenis, een 
marxistische waarheid verkondigen. Dat is 
het onbewuste van Marx dat werkzaam is 

op een voor hen onvatbaar diep niveau. Dat 
is ook het lot van de burgermarxisten die 
denken dat ze Marx hebben overwonnen 
maar die, op dezelfde manier, eigenlijk nog 
steeds in zijn greep zijn. Daar geniet ik het 
meest van, en ik denk dat Marx zelf  ook van 
een dergelijke historische ironie zou hebben 
genoten.
 Maar ik wil niet alleen vertellen wat er 
goed is aan het marxisme, want als het alle-
maal goed zou zijn, dan zouden we hier niet 
bij elkaar zitten met licht gefronste voor-
hoofden om ons af  te vragen of  het nog 
honderd jaar zal blijven bestaan. Dus wil 
ik meteen tot de kern komen: wat is er mis 
mee? Waar gaat die crisis om?
 Je moet het brechtiaanse adagium niet 
vergeten dat je altijd moet beginnen bij de 
slechte kant, niet bij de goede kant. Als je 
jezelf  moed in wilt praten, dan begin je bij 
de goede kant, maar als je een dialecticus 
wilt zijn, dan begin je bij de slechte kant, 
want een van de andere dingen die Marx 
ons heeft gegeven, ten diepste, is niet een 
theorie met een inhoud, maar een denk-
methode, die hij dialectisch heeft genoemd. 
Dat is het bewustzijn van de niet-aflatende 
tegenstrijdige aard van de wereld, dat elke 
keer wanneer je iets op een goede manier 
vooruit ziet gaan, er daaronder een of  ande-
re rottige consequentie ligt, die een straatje 
omloopt om je tegen je achterste te trappen. 
Dat is de aard van de geschiedenis – ze gaat 
vooruit en geeft je van achteren een trap.
 Je kunt altijd de goede marxisten van de 
goede hervormers onderscheiden, want 
hervormers beginnen bij de goede kant – 
het was niet zo goed, nu is het wat beter, 
hierna wordt het nog een stukje beter enzo-
voorts, enzovoorts, hoger en hoger. Dat is 
precies wat Baldwin altijd zei op die opna-
men in Jamaica. Voorwaarts, voorwaarts, 
voorwaarts, hoger, hoger, hoger, dat was 
Baldwins geweldige zin. Ik dacht altijd dat 
de hervormingen ons van slavernij en impe-
rialisme zouden verlossen en ons naar een 
steeds hoger pad zouden leiden, maar toen 
kwam het marxisme dat zei: ‘Je denkt dat je 
net iets gewonnen hebt, maar wacht maar 
op de onbedoelde consequentie van de goede 
dingen in de wereld’, want ‘tenzij je begrijpt 
dat vooruitgang en terugtrekking diep ver-
knoopt zijn en dat je ogen aan de zijkant van 
je hoofd moet hebben voor wat niet te bere-
kenen valt, ben je niet, zoals Hegel dat zei, 
dialectisch aan het denken.’

•

Goed, laten we beginnen bij de slechte kant. 
Wat heeft Marx niet begrepen, kon hij niet 
begrijpen, en voor welke zaken was hij niet 
in de positie om ze te begrijpen? Hij was niet 
in de positie om het moderne industriële cor-
porate kapitalisme te begrijpen omdat hij er 
niet in leefde. Hij zag vooral de oorsprong en 
niet zozeer de verdere ontwikkeling van het 
moderne industriële kapitalisme. Het idee 
dat de vormen van de kapitalistische orga-
nisatie en uitbuiting op honderd jaar tijd zo 
grondig zouden veranderen maar geen ver-
schil zouden maken voor Marx, is onmoge-
lijk vol te houden. Natuurlijk is er heel veel 
aan het moderne industriële kapitalisme op 
wereldniveau, met al zijn organisatievor-
men en onderling verweven werkwijzen, 
dat niet is beschreven in de waardewet in de 
vorm die Marx daar in Het kapitaal en elders 
aan gegeven heeft.
 Ten tweede: Marx heeft de vormen van 
de moderne imperialistische kapitalisti-
sche verhoudingen niet gezien, en heeft die 
daarom niet begrepen. Hij heeft gezien hoe 
het kapitalisme zich richtte op het bouwen 
van een wereldmarkt, maar het idee van 
een wereldwijd productiesysteem met een 
enorme nieuwe, gecompliceerde internatio-
nale arbeidsverdeling, die de armen van de 
derde wereld tot het proletariaat van de eer-
ste wereld maakt en die land aan land bindt 
met een reeks ingewikkelde, diep veranker-
de sociale en economische verhoudingen, 
is een wereld waar Marx niets over heeft 
gezegd. Daaruit volgt dat er een hele reeks 
dingen is met betrekking tot de verhouding 
tussen het proletariaat, de werkende klas-
se of  productieve arbeid in de ontwikkelde 
wereld, en de vormen waarin die in verband 
staat met de armen en onderdrukten in de 
onderontwikkelde wereld – zelfs met op het 
eerste gezicht niet-marxistische klassen 
zoals de oude boerenstand – waarvoor we 
bij Marx onvoldoende uitleg vinden.
 En over de staat is Marx heel vaak scherp, 
bondig, schetsmatig en fout. Hij had het 

grondig fout wat betreft de neiging van de 
staat om te verschrompelen. Ik kan geen 
enkele staat vinden die ook maar in de ver-
ste verte aan het verschrompelen is. Ik zie 
staten alleen maar hoe langer hoe dikker 
worden – de liberale kapitalistische staat, de 
monetaristische staat en de minimalistische 
staat, de orde-en-gezagsstaat en de socialis-
tische staat. Vooral de socialistische staat. 
Die wordt, net als een boom, hoe langer hoe 
dikker. Het idee dat er een onveranderlijke, 
onvermijdelijke wet is die ons in staat stelt de 
verhoudingen die we willen veranderen te 
vatten door middel van de staat is dus fout. 
De staat gaat niet zeggen: ‘Tabee, ik ben 
ervandoor, opdracht vervuld, het is nu van 
jullie. Hier begint de geschiedenis. Ik behoor 
tot de noodzakelijkheid en ik ga nu weg ter-
wijl jullie oprukken naar de vrijheid.’
 Op bepaalde punten in zijn leven begon 
Marx de opkomst van de staat en de manier 
waarop de politiek in moderne samenle-
vingen wordt samengebald tot de staat te 
begrijpen, en hoe de staat de loodlijnen 
van de macht in moderne samenlevingen 
samenbindt. Hij begreep daar iets van, maar 
de moderne staat van moderne ontwikkelde 
samenlevingen, van welke politieke kleur 
ook, was een probleem dat zich voortzette 
buiten Marx’ begrip.

•

Wanneer je die drie punten samenvoegt, zie 
je dat het idee dat we marxist kunnen wor-
den door gewoon de heilige teksten in onze 
achterzak mee te dragen, een volgende stel-
ling is die niet lang overeind blijft. Ik ben 
nog niet klaar met de lijst, dus wees gewaar-
schuwd.
 Marx zat fout wat betreft de aard, de snel-
heid en de richting van de klassenpolari-
satie en het tempo en de vormen van de 
klassenstrijd. Toegegeven, dat is allemaal 
niet niks. Een van de teksten die de meeste 
marxisten, of  de mensen die zich marxist 
noemen, zullen beschouwen als een funda-
mentele tekst, is het Communistisch manifest. 
Dat is het boek over de klassenpolarisatie 
en het toenemende tempo van de openlij-
ke klassenstrijd, en ik vind het net als jullie 
prachtig, maar wezenlijk en fundamenteel 
klopt het niet. De klassenstrijd volgt niet het 
patroon van tempoversnelling en toene-
mende polarisatie die dat heerlijke visioen 
van het Communistisch manifest vormt. Dat 
wil niet zeggen dat er in het Communistisch 
manifest geen andere zaken staan die wel 
kloppen, maar de portee ervan onttrekt de 
vele manieren waarop de sociale en andere 
klassenstrijd zich voordoet in de moderne 
samenleving aan ons oog. Bovendien geeft 
ze ons een onterechte garantie dat onze 
beweging steeds sneller afstevent op een 
revolutionaire omwenteling in de vorm van 
een opstand, die met name in de geschiede-
nis van de moderne ontwikkelde industriële 
kapitalistische wereld niet is verwezenlijkt. 
Dus stel ik voor dat als je inspiratie zoekt, je 
het Communistisch manifest pakt, dat van-
wege zijn honderdste verjaardag een prach-
tige nieuwe uitgave heeft gekregen, en dat 
leest. Maar ik raad je af  om daaruit een wat 
ik noem ‘Sinaïvisioen’ van het socialisme 
te halen, waarin de wateren zich scheiden 
en jij erdoor waadt, of  een ‘Jerichovisioen’ 
waarbij je zeven keer rond de muur loopt, 
op je trompet blaast en BAM: neer vallen de 
muren en de zetel van de macht ligt bloot.
 Ik geef  je deze raad omdat we in de moder-
ne samenleving niet weten waar de zetel 
van de macht ligt. Waar leg je de hand op? 
Op een radiostation, een televisiestation, het 
parlement? Probeer je achter de adressen 
van ministers te komen? We weten in feite 
niet meer waar de enorme macht van de 
moderne staat zetelt. Het idee dat die com-
plexe entiteit, waarvan Gramsci zegt dat 
ze fortificaties en loopgraven heeft tot diep 
in de burgermaatschappij en het dagelijks 
leven, zich zal laten zien en dat wij haar dan 
op de kop slaan en dat het daarmee bekeken 
is, is een heel groot misverstand. Het is niet 
alleen een misverstand, het maakt ons ook 
onklaar voor de werkelijke aard van de strijd 
die we moeten voeren.

•

Het is ook onvermijdelijk dat Marx – hoewel 
niet zozeer Marx als wel het marxisme – het 
idee oproept dat een crisis en de omverwer-
ping van het kapitalisme zelf  niet te vermij-
den zijn. Laat me daarover zeggen: marxi-
sten zouden minstens eenmaal per maand 

uit boetedoening op handen en voeten moe-
ten lopen. Vanaf  Marx’ eerste visie op 1848 
hebben we allemaal gedacht dat het snel-
ler zou gaan dan het geval is. Er is een punt 
waarop Marx en Engels hebben gezegd: 
‘Nou, het spijt me, maar dit zijn niet de laat-
ste stuiptrekkingen van het kapitalisme, dit 
zijn de geboorteweeën.’ Maar tussen de laat-
ste stuiptrekkingen en de geboorteweeën 
van het kapitalisme ligt een hele geschiede-
nis die veel langer is dan mijn of  jullie leven. 
We kunnen nauwelijks zeggen: ‘Het spijt 
me dat ik het mis had, ik dacht dat het aan 
het verdwijnen was, maar het begon net.’ 
Hiervoor moeten we allemaal wat men vroe-
ger ‘erkenning van fouten en misvattingen’ 
noemde afleggen. We hebben aan het einde 
een tekstje nodig in de kantlijn om te zeg-
gen: ‘Het spijt me, ik beken aan het interna-
tionale proletariaat dat ik het mis had.’ Dat 
is natuurlijk niet om te lachen. Tenslotte 
dacht de marxistische beweging van 1917 
tot 1921 dat ze aankeek tegen het laatste – 
niet alleen het hoogste, maar ook het laat-
ste – stadium van het kapitalisme en vergis-
te ze zich in het vermogen van dat systeem 
om zichzelf  te hervormen en herbouwen, 
op een grondig nieuwe en bredere basis. En 
die basis heeft ertoe geleid dat we ons vergist 
hebben in de mogelijkheid om een socialis-
me op te bouwen in een land dat heeft bewe-
zen voor de socialistische beweging een van 
de grootste obstakels te zijn bij het opbou-
wen van een socialisme voor onze tijd.
 Onze geschiedenis is dus niet alleen belast 
door foute gevolgtrekkingen, maar is ook 
nog eens getekend en overschaduwd door 
het uitwerken van de vergissingen die we 
hebben gemaakt op basis van het onbegrip 
van het geheel.

•

Ik heb geprobeerd iets te vertellen over enke-
le van de problemen waar we voor staan in 
de tweede helft van de twintigste eeuw en 
waarover Marx iets gezegd heeft, waarover 
het marxisme heeft gediscussieerd en gede-
batteerd, en die cruciaal zijn voor ons begrip 
van hoe de moderne wereld werkt. Het idee 
dat je jezelf  in de politieke activiteit van 
de moderne wereld kunt storten zonder te 
begrijpen wat sommige van die problemen 
zijn, is onvoorstelbaar. Maar ik wil een paar 
woorden wijden aan iets dat nogal verschilt 
van de aanzienlijke gebieden waarvan we 
niet kunnen verwachten er de sleutels voor 
te vinden in Marx’ werk. En iets over de hele 
marxistische benadering of  de marxistische 
methode, de marxistische manier van wer-
ken. Hoewel deze problemen en deze leem-
tes en zwakten niet overal bij Marx voor-
komen, zijn ze toch zo prominent dat we er 
rekening mee moeten houden als we Marx 
proberen te gebruiken als instrument om de 
wereld te begrijpen en te analyseren.
 Er bestaat een tendens om in wat marxi-
sten onthullend genoeg ‘het economische’ 
noemen – de denkmethode die het econo-
mische ziet als zijne of  hare majesteit – de 
garantie te zoeken voor het einde van de 
politieke en sociale strijd. (Het spijt me dat ik 
de gewoonte heb opgevat om ‘zijne of  hare’ 
te zeggen. Het economische is altijd ‘zijne’.) 
Volgens deze tendens maakt zijne majesteit, 
het economische, zich – op enig belangrijk 
punt in de geschiedenis – los van de inge-
wikkeld historische, politieke en ideologi-
sche omkapseling waarbinnen het functi-
oneert en schrijdt het voor ons uit om het 
eindproduct van de verschillende vormen 
van strijd waarin we verwikkeld zijn alvast 
klaar te leggen. Wijzelf  kunnen niet tot het 
einde zien, maar zijne majesteit, het econo-
mische, die het scenario heeft geschreven, 
inclusief  onze verwarring, onze blindheid 
en fouten, heeft het geheel in ogenschouw 
genomen en kan nu zeggen: ‘Jullie moeten 
volhouden, want uiteindelijk is het socialis-
me onvermijdelijk.’
 Maar we leven in een wereld waarin socia-
lisme niet onvermijdelijk is. We leven in een 
wereld met allerlei vormen van socialisme 
die karikaturen van het socialisme zijn, en 
het meest onvermijdelijke, als je het logisch 
uitrekent, is het einde van die wereld. 
Barbarij, het andere alternatief  dat Marx 
ons bood, is in het tijdperk van atoomwa-
pens, thermonucleaire oorlogvoering en de 
bevroren blokken van Sovjetcommunisme 
en westers kapitalisme, veel dichterbij dan 
het socialisme. Dus het idee dat er in de logi-
ca van het kapitaal een exclusieve logica 
zit, die van de strijd slechts het eindproduct 
vormt, of  het idee dat elke andere tegenstel-
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ling in de samenleving feitelijk begint met 
de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, is 
niet waar. 
 We weten bijvoorbeeld allemaal, diep 
in ons hart, dat de tegenstellingen van de 
patriarchale verhoudingen het ‘primitie-
ve communisme’, het feodalisme en het 
vroege kapitalisme hebben overleefd en het 
lijkt erop dat ze ook het moderne kapita-
lisme zullen overleven. Als je wilt beweren 
dat verschillende sociale tegenstellingen, 
die vaak leiden tot felle en breed gedragen 
sociale bewegingen in de wereld, buiten de 
uitingsvormen van de manier waarop het 
moderne leven zijn maatschappelijke ver-
houdingen reproduceert niet bestaan, dat 
wil zeggen dat ze buiten de uitingsvormen 
van klasse en de klassenstrijd niet kunnen 
bestaan, dan ben ik het met je eens. Maar 
als je zegt dat de klassenstrijd en zijn oerte-
genstelling alle andere tegenstellingen heb-
ben opgewekt, zodat we niet alleen het einde 
van het verhaal kennen, maar ook de sleutel 
bezitten, dan ben ik het niet met je eens.
 Het idee dat er een sleutel zou zijn die in 
het contactslot gestoken en omgedraaid kan 
worden zodat we allemaal door elkaar wor-
den geschud – dat mannen van vrouwen 
houden, zwarten van witten houden, werk-
lozen van werkenden houden en omge-
keerd, is fout. Al deze en andere dingen die 
de schijnbare eenheid van de arbeidersklas-
se hebben verdeeld, getekend en doorsne-
den, worden niet opgelost en weggeborgen 
aan het einde van een enkel, eenduidig en 
voorspelbaar proces. Die wet van onver-
mijdelijkheid heeft het marxisme ernstige 
schade toegebracht. Ze heeft de marxisti-
sche beweging ernstige schade toegebracht 
omdat ze een politiek van onvermijdelijk-
heid heeft geschapen. En ze heeft instellin-
gen geschapen die afhangen van die politiek 
van onvermijdelijkheid. Ze heeft ons ontwa-
pend, in het oog van ingewikkelde nieuwe 
vormen en strijdperken waarin moderne 
vormen van sociale strijd, inclusief  de klas-
senstrijd, moeten worden bewaard.

•

Jullie zouden dus kunnen vragen: wat vie-
ren we dan eigenlijk? Want ik lijk meer over-
tuigd van de gaten in de theorie. Ik lijk het 
te hebben over een groot vat waaruit aan 
alle kanten water spuit, als een lekke boot, 
en toch kom ik jullie vertellen dat het nog 
steeds de moeite is om erover na te denken 
en te praten. Ja, dat is zo. Maar ik wil uitleg-
gen onder welke voorwaarden ik die bewe-
ring doe. Ik doe die bewering omdat ik geen 
andere categorieën ken die ons ook maar 
vagelijk de mogelijkheid bieden enkele van 
de meest fundamentele gebieden en ver-
houdingen in de moderne samenleving te 
begrijpen. Als ik de economische dynamiek 
wil begrijpen, als ik de aard van enkele van 
haar diepste tegenstrijdigheden en tegen-
stellingen of  van haar elementairste en fun-
damenteelste vormen wil begrijpen, dan lij-
ken de categorieën van Marx me daarvoor 
beter dan welke andere ook.
 Ten tweede: Marx wil ons een zware, 
moeilijke historische les en een verhaal leren 
die we, hoe vaak we zijn naam ook aanroe-
pen, even vaak weer vergeten. Dat is de aard 
van de historische bepaaldheid van de din-
gen, het feit dat er geen ontwikkeling, geen 
sociale strijd, geen sociale tegenstellingen 
zijn die geheel volgens de wil van mannen 
en vrouwen verlopen. We komen terecht in 
vormen van strijd en leven zoals die werk-
zaam zijn op een bepaald terrein. Wat we 
doen en hoever we kunnen gaan is gedeel-
telijk vastgelegd in de historische bepalingen 
van het specifieke gebied waarin we werk-
zaam zijn. Het is niet waarschijnlijk dat we 
tweeëntwintigste-eeuwse oplossingen zul-
len vinden voor twintigste-eeuwse proble-
men. We zijn gebonden aan de bepaaldheid 
van de dingen. De geschiedenis bepaalt het 
terrein, vestigt de grenzen waarbinnen strijd 
en overleven plaatsvinden. Ze geeft ons de 
objectieve bepaaldheden van de vorm van 
sociale strijd en beperkt op een bittere, soms 
diepgaande, soms schrijnende manier de 
mogelijkheden om nieuwe manieren van 
leven te scheppen. Als je naar socialistische 
samenlevingen in de derde wereld kijkt, die 
opkomen uit de diepte van armoede en pro-
beren om het socialisme vorm te geven, dan 
weet je dat de geschiedenis een harde mees-
teres is, dat ze de grenzen en manieren heeft 
vastgesteld waarop die mensen misschien 
in staat zijn een begin te maken met het rui-
ken aan materiële welvaart, succes en het 

openstellen van mogelijkheden tijdens onze 
en hun levensduur. Maar juist door middel 
van onze aandacht voor die harde meester-
es, voor de geschiedenis, geeft Marx ons een 
idee van de grenzen waarbinnen we strijden.

•

Aan de andere kant is datgene wat burger-
critici het meeste haten aan Marx, name-
lijk dat hij beweerde zowel wetenschapper 
te zijn als betrokkene in de strijd, precies de 
sleutel tot hoe ik jullie Marx wil laten begrij-
pen. Dat is de Marx die onze aandacht ves-
tigt op de bepaaldheid van dingen, die niet 
net doet of  hij weet wat het uiteindelijke 
resultaat zal zijn, dat wil zeggen de Marx die 
de vragen bepaalt die we over de moderne 
wereld moeten stellen, zonder net te doen 
of  hij alle antwoorden heeft. Dat is de Marx 
die de agenda van problemen vaststelt, die 
ons de categorieën aanreikt, de denkgereed-
schappen waarmee we kunnen beginnen ze 
te begrijpen, maar het is niet de Marx die 
ons het harde werk bespaart. Het is niet de 
Marx die alleen vragen stelt als de antwoor-
den al bekend zijn.
 Wat vaak zo ontmoedigend is aan het 
werk van sommige marxistische schrijvers, 
is het gevoel dat je al weet wat er aan het 
einde gezegd zal worden, nog voordat het 
onderzoek is begonnen, dat de vragen nep 
zijn, dat die schrijvers opereren op een geslo-
ten terrein. We kennen allemaal het soort 
onderzoek dat niet de open ruimte durft te 
betreden zoals Marx dat wel deed. Marx ver-
kende onbekend gebied. Hij had de moed om 
te schrijven: ‘Ik begin dit nieuwe systeem te 
begrijpen dat historisch gezien pas eergiste-
ren is begonnen, en ik begin te denken dat ik 
enkele aspecten ervan begrijp.’ Hij zei niet 
dat hij het allemaal al wist. Als hij alle ant-
woorden had gehad, dan zou hij zeker heb-
ben verteld wat klasse was, maar in plaats 
daarvan nam hij er de tijd voor en toen sloeg 
de natuur toe. Dat is iets heel anders dan het 
idee dat hij het eigenlijk wel wist, maar dat 
hij er gewoon niet aan toegekomen is. Je 
hoeft maar naar zijn notitieboeken te kij-
ken, die werkelijk vol staan met bladzijden 
die hij uit andermans werk heeft gekopi-
eerd. Het is een raadsel dat sommige marxi-
stische wetenschappers die notitieboeken 
hebben gelezen en denken dat Marx dit of  
dat schreef, terwijl het feitelijk aantekenin-
gen zijn van weer een stukje Adam Smith 
dat Marx behoorlijk goed vond.
 Het idee dat Marx een soort superbrein is 
dat op een gegeven moment uit het Duitse 
Trier is neergedaald, dat hij alles wist, dat hij 
alles wat hij kon zien tot aan het einde van 
de geschiedenis heeft opgeschreven, en dat 
hij ongelukkig genoeg in 1883 te sterven 
kwam, gaat terug op de Marx die eigenlijk 
een Nostradamus was, zo’n oude almanak-
schrijver, een oudtestamentische profeet, 
en dat wij dat niet inzagen. Die Marx had 
natuurlijk nooit meer op de begraafplaats 
van Highgate gelegen, die was op zijn minst 
op de tweede dag alweer opgestaan. Hij zou 
nog onder ons moeten leven omdat we hem 
nodig hebben. Maar als we ons niet thuis 
voelen bij dat religieuze marxisme, dan 
moeten we een ander kiezen, een verhaal 
zonder einde, een narratief  dat geen slot-
som heeft.

•

Dat betekent dat we zelf  aan het werk moe-
ten, we moeten ontdekken wat de klas-
senstrijd is in de jaren 1980 en 1990, we 
moeten ontdekken wat het verband is tus-
sen de vredesbeweging en de arbeidersklas-
se, en we moeten aanvaarden dat er hele-
maal geen geheime verloren bladzijde in de 
notitieboeken is die ons vertelt wat we nu 
moeten doen. Die is er echt niet. De enige 
Marx die het waard is om te gedenken, is 
de Marx die geïnteresseerd was in denken 
en in strijden op open terrein, de Marx die 
een marxisme zonder garanties biedt, een 
marxisme zonder antwoorden.
 Goeie hemel, als iemand je leert waar je 
beginnen moet, is dat dan niet genoeg?

Vertaling uit het Engels: Han van der Vegt

Lezing voor het ALR Marx Centenary 
Symposium, Sydney en Melbourne, april 
1983. Gepubliceerd in Australian Left 
Review, nr. 84, 1983, pp. 38-43.
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MARINA VISHMIDT

Door aan de orde te stellen hoe klasse zicht-
baar is gemaakt in de hedendaagse kunst 
van de afgelopen vier decennia – oftewel 
vanaf  het moment dat feministische en 
andere identiteitskritische benaderingen 
van beeldpolitiek hun intrede deden in de 
sociaal (socialistisch)-kunsthistorische ana-
lyse – zal in dit essay worden onderzocht 
welk soort verschil ten opzichte van de bur-
gerlijke norm wordt vastgelegd in visuali-
saties van de arbeidersklasse. Ook wordt 
ingegaan op het verschil dat zulke verbeel-
dingen hopen aan te brengen in een notie 
van visualiteit die is gegrond in de esthe-
tiek van een kantiaanse sensus communis 
die sociale ongelijkheid overstijgt en ver-
enigt. Visualisaties van de arbeidersklas-
se vormen een verstoring die ook als het 
‘schandaal’ van klasse voorgesteld kan wor-
den, ingevoegd in de dominante registers 
waar hedendaagse kunst en andere vormen 
van beeldcultuur onderdeel van zijn. Zulke 
beeldregisters vlakken het systemische con-
flict uit dat de maatschappelijke voorwaar-
den bepaalt voor wat wel en geen zichtbaar-
heid krijgt, met een inclusieve ruimte voor 
de representatie van verschillen tot gevolg. 
Hier wordt een belangrijke paradox bloot-
gelegd: door iets aanwezigheid te verschaf-
fen, door er een visuele code voor te vinden, 
wordt de maatschappelijke afwezigheid of  
uitwissing ervan juist genormaliseerd. Dat 
springt met name in het oog waar het gaat 
om een relationeel in plaats van een statisch 
begrip van klasse, hoewel zelfs de relatione-
le, op marxistische analyses teruggaande 
noties van klasse historisch gecontextua-
liseerd moeten worden, in zoverre dat ze 
anders bepaalde koloniale en ‘kolonistische’ 
ervaringen van de industriële moderniteit 
universeel maken. Desalniettemin heeft het 
thema van de ‘ontbrekende arbeiders’ of  de 
‘ontbrekende mensen’ de afgelopen decen-
nia zowel in de theorie als in de artistieke 
praktijk uitvoerig aandacht gekregen, van 
de bijdragen van politieke filmkunstenaars 
als Harun Farocki, Hito Steyerl, Straub-
Huillet en Zachary Formwalt, de beelden-
de voorstellingen van de globalisering zoals 
die van Andreas Gursky, tot de bijdragen 
op het gebied van filmtheorie en de theorie 
van het artistieke beeld als die van Deleuze 
en Rancière. Met name volgens Rancière 
geven tableaus van onbevolkte infrastruc-
turele zones, zoals containerterminals, een 
veelzeggende index van de positie van de 
arbeidersklasse in de hedendaagse politie-
ke economie. Hoewel het in dit essay over 
de politieke ruimte gaat en niet over tech-
nologische ontwikkeling, vertoont die argu-
mentatie enige verwantschap met wie een 
onvermijdelijke verdringing voorziet van 
menselijke arbeid in een wereld die almaar 
meer geautomatiseerd wordt.
 Andere vormen van typering of  ‘verschil’ 
ten opzichte van de veronderstelde norm 
moeten echter ook rekenschap geven van 
vergelijkbare paradoxen van hyperaan-
wezigheid of  afwezigheid als representa-
tiestrategieën. De paradox gaat terug tot 
Brecht en zijn beroemde aforisme over de 
Krupp-fabriek en is geworteld in de onbe-
slisbaarheid van de weergave van de sociale 
abstractie die kapitalistische verhoudingen 
typeert.1 Dat deze verhoudingen onderge-
schikt worden aan het genereren van winst, 
aan het proces van ‘voortdurende waarde-
ontwikkeling’, betekent dat de weergave 
van elementen van dat proces, zoals een 
arbeider, een werkplek of  andere ruimtes 
van reproductie of  circulatie die verbonden 
zijn met een bepaalde ervaring van klas-
se, nooit meer kunnen zijn dan dat: min of  
meer concrete ‘momenten’ die onderdeel 
zijn van een proces dat met opzet zo ont-
worpen is dat het ongrijpbaar blijft voor 
de levens die erdoor worden gevormd. Dat 
effect is voelbaar in de verschillende orde-
groottes van systemen die visueel en, breder 
nog, esthetisch kunnen worden gerepresen-
teerd – representaties die als microkosmos, 
fragment of  palimpsest collectieve of  indi-
viduele ervaringen van deze systemen kun-
nen vertegenwoordigen.

 In die zin is klasse niet in meerdere of  min-
dere mate een abstractie dan ras, gender 
of  seksualiteit. Maar is het wel een ‘ander’ 
soort verschil? En zo ja, hoe kan de repre-
sentatie van onderwerpen gerelateerd aan 
de arbeidersklasse in de kunst en de beeld-
cultuur ons dan helpen om dat verschil ver-
der dóór te denken? Op deze vraag over het 
verschil tussen klasse en identitaire abstrac-
ties kan ook op een nuttige manier worden 
gereflecteerd door te kijken naar heden-
daagse benaderingen van de fundamenten 
van de moderne westerse filosofische esthe-
tiek zoals die in de achttiende eeuw is ont-
staan. David Lloyd bijvoorbeeld bekijkt de 
kwestie door de lens van ‘ras’ om de diagno-
se te stellen dat het esthetische subject zich-
zelf  ontologisch heeft gevormd op basis van 
uitsluiting – een project waarvan de impli-
caties voor klasse nader kunnen worden 
bestudeerd door een nauwkeurige lezing 
van wat Kant heeft geschreven over belan-
geloosheid en esthetische vrijheid.
 In deze analyse zal worden ingegaan op 
drie hoofdthema’s. Het eerste is de vraag 
waarin het ‘verschil’ bestaat tussen klas-
se en andere toegeschreven identiteiten 
die verbonden zijn met maatschappelijke 
onderdrukking, zoals geponeerd in marxis-
tische kritieken op de ‘additieve’ methoden 
van intersectionaliteit. Het tweede thema is 
de vraag hoe de politieke en analytische ana-
lyse van ‘klasse in het visuele veld’ reken-
schap zou moeten geven van de betrekking 
tussen klasse en het geracialiseerde ‘ver-
schil’ dat volgens David Lloyd onlosmakelijk 
verbonden is met alle westerse projecten op 
het gebied van (esthetische) representatie. 
Het derde thema is de vraag hoe klasse en 
ras in de context van de hedendaagse visue-
le, online culturen van memes tot één geheel 
versmelten, wanneer de kennelijke afwezig-
heid van een georganiseerde proletarische 
massa als antagonist betekent dat commu-
nisme en fascisme, als de modernistische 
avatars van de klassenstrijd, uitsluitend nog 
worden toegeschreven aan het domein van 
de ‘cultuuroorlogen’ – de hypervisibiliteit 
die een al te aanwezig vacuüm opvult.

Van onderscheid naar verschil en  
weer terug

Dankzij het invloedrijke, in 1988 gepubli-
ceerde Vision and Difference van Griselda 
Pollock en haar redactionele samenwerking 
met Valerie Mainz, twaalf  jaar later uitge-
bracht onder de naam Work and the Image, 
is duidelijk te zien dat de dimensies arbeid 
en klasse consequent aandachtspunten 
zijn geweest binnen minstens één bepaald 
segment van de feministisch-kunsthistori-
sche theorie, zij het dan dat dit fenomeen 
moet worden gesitueerd in een algehele 
onderzoeksinteresse voor thema’s als ver-
schil en beeld, die al sinds ten minste de 
jaren zeventig door een breder spectrum 
van feministische perspectieven is opgevat.2 

Daarbij werd algemeen een poststructura-
listisch en psychoanalytisch uitgangspunt 
gehanteerd, en ervaringen van toegeschre-
ven identiteiten zoals geslacht/gender, ras 
en klasse (waar we nu (dis)ability en sek-
sualiteit aan kunnen toevoegen) stonden 
minder centraal dan de manier waarop 
de zichtbaarheid zelf  door de patriarchale 
blik wordt geconditioneerd, zoals alleen al 
de titel van het invloedrijke Sexuality in the 
Field of  Vision van Jacqueline Rose sugge-
reert.3 Socialistisch-feministische kunste-
naars als Mary Kelly, Margaret Hunt of  Jo 
Spence, en de vele collectieve en niet exclu-
sief  kunstimmanente projecten waarbij 
zij betrokken waren, integreren ongetwij-
feld zowel psychoanalytische als klassen-
gerelateerde vormen van kritiek en inter-
ventie in de structuren van representatie. 
Bij de vervaardiging van politieke beelden 
door deze kunstenaars waren installatie-
kunst, agitprop, campagnevideo’s, peda-
gogiek en auto-etnografie betrokken. Ook 
ontstonden dergelijke werkwijzen vaak in 
de context van andere activistische activi-
teiten. Het uiteenlopende karakter ervan 
ondermijnt – mogelijk zelfs al gedurende 
de periode waarin deze kunstenaars hun 
belangrijkste werk hebben voortgebracht 
– wat als al te schematische dichotomieën 
tussen ‘essentialistische’ en ‘psychoanalyti-
sche’ feministische kunst werd gezien. Deze 
debatten, die vorm kregen in de context van 
de Engelstalige wereld waarvan de meeste 
historische beschrijvingen afhankelijk zijn, 
waren kenmerkend voor de cultuurpoli-
tiek van die tijd, waarvan vele elementen, 
zoals het binaire onderscheid tussen repre-
sentatie enerzijds en weigering anderzijds, 
en tussen inclusie enerzijds en separatisme 
anderzijds, ook vandaag nog actueel zijn. 
Waar het specifiek gaat om de klassenpo-
litiek, kan echter van deze discussies wor-
den gezegd dat er elementen in terugkeren 
van het onderscheid tussen materialisme 
en idealisme (socialistisch feminisme tegen-
over ‘cultureel’ feminisme, vaak ook spiri-
tueel feminisme genoemd) of  tussen fysiek 
en intellectueel feminisme (een feminisme 
dat de nadruk legt op activisme tegenover 
een feminisme dat de nadruk legt op aca-
demisch werk). Die verschillende uitgangs-
punten namen diverse vormen aan en er 
stonden vaak verschillende dingen op het 
spel, maar regelmatig werd in het kader van 
deze debatten voorbijgegaan aan discours-
elementen die in de jaren tachtig en negen-
tig op de voorgrond traden met betrekking 
tot ras en queer seksualiteit. In de vroe-
ge jaren negentig is echter uiteindelijk een 
situatie ontstaan waarin de binnnenshuis 
gevoerde feministische dialoog plaats heeft 
gemaakt voor de ruimere, hoewel daarom 
niet minder omstreden horizonten van de 
‘identiteitspolitiek’, met name langs de weg 
van de hegemoniale categorie ‘gender’.
 Vandaag lijkt de consensus omtrent inter-
sectionaliteit in de feministische wetenschap 
en pedagogie op een aantal manieren ver-

want aan die omtrent ‘verschil’ als onder-
zoeksthematiek, die zo’n grote rol speelde 
in de hierboven geschetste voorbeelden uit 
de feministisch-kunsthistorische theorie 
en praktijk. Het is (per definitie) een flexi-
bele categorie waarvan zowel een analyti-
sche methodologie als ethische, politieke 
en epistemische richtlijnen voor de praktijk 
onderdeel lijken te zijn, waar zowel instituti-
oneel omkaderde kennisproductie als grass-
rootsruimtes bij betrokken zijn. De kritiek 
op intersectionaliteit, daarentegen, zoals 
die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, 
gaat vaak uit van een marxistisch en mate-
rialistisch feminisme en sluit in sommige 
opzichten aan bij wat die tradities, feminis-
tisch of  anderszins, over ‘postmodernisme’ 
en ‘poststructuralisme’ te zeggen hadden. 
Dat wijst er vooral ook op hoe de nadruk 
op het fragmentarische karakter van iden-
titeiten ons het zicht ontneemt op het tota-
liserende karakter van kapitalistische socia-
le verhoudingen en de systemische vormen 
van uitbuiting en overheersing die daaruit 
voortvloeien. Het perspectief  dat uitgaat 
van ‘sociale reproductie’ kan worden gezien 
als de recentste poging om te komen tot een 
systematisch ‘alles verenigende’ materia-
listisch-feministische theorie.4 Met name 
de omarming door deze critici van een her-
nieuwde vorm van ‘totaliteitsdenken’ heeft 
hen er niet van weerhouden de homogeni-
serende gevolgen van intersectionaliteit te 
diagnosticeren als voortbrengselen van een 
kritische benadering die uiteindelijk een 
hegemoniaal karakter heeft. Bovendien bewe-
ren ze dat het om een hegemonie gaat die 
strookt met het neoliberale gezond verstand: 
intersectionaliteit individualiseert systema-
tische sociale onderdrukking en uitbuiting 
door het individu, als ‘kruispunt’ van ver-
schillende gestigmatiseerde identiteiten, in 
het middelpunt te stellen, geheel in overeen-
stemming met de normatieve liberale pre-
misse dat het individu de primaire eenheid 
van sociale ervaring is (methodologisch 
individualisme). Intersectionaliteit wordt 
gezien als een concept dat zich additief  ver-
houdt tot op zichzelf  staande vormen van 
onderdrukking en dat onvoldoende gefun-
deerd is in de relationaliteit, historiciteit en 
machtshiërarchieën van het kapitalisme als 
sociale infrastructuur. Cruciaal is dat deze 
feministische marxisten – in scherp contrast 
tot meer orthodoxe vormen van marxisme 
(zoals het ‘politiek marxisme’ van Robert 
Brenner of  David Harvey) – op zoek gaan 
naar manieren om het kapitalisme voor te 
stellen als een systeem waaruit racisme en 
seksisme niet weg te denken zijn, net zomin 
als klasse, een categorie die traditioneel het 
sterkst bevoorrecht wordt door antikapi-
talistische politiek (en in veel kringen nog 
steeds het sterkst benadrukt wordt).
 De meest reductieve vorm van marxisti-
sche kritiek op het kruispuntdenken komt 
erop neer dat intersectionaliteit zich aan 
opsommingen van kenmerken schuldig 
maakt die aan boodschappenlijstjes doen 
denken, maar toch is het duidelijk dat ‘racis-
me, seksisme, klasse’ (of  zelfs ‘ras, gender en 
klasse’) als reeks verre van probleemloos te 
noemen is. Hier is impliciet altijd een breuk-
lijn zichtbaar, ongeacht of  ze in de literatuur 
expliciet wordt gemaakt of  niet.5 Voor veel 
marxistische en marxistisch-feministische 
critici van intersectionaliteit vormt klasse 
nog steeds een andersoortige vorm van ver-
schil, waarvoor ze, in tegenstelling tot ortho-
doxe marxisten, geen pasklare verklaring 
hebben. De pasklare verklaring is eigenlijk 
dat klasse verschilt van ras en geslacht en 
andere soorten van wat we ‘toegeschreven 
identiteiten’ kunnen noemen, dat wil zeggen 
identiteiten die een bepaald onrechtvaardig 
maatschappelijk stelsel op mensen plakt en 
gebruikt om hen collectief  en individueel te 
onderdrukken. Klasse wordt geacht een uit-
buitingsrelatie te zijn met kapitaal en pri-
vé-eigendom aan de andere kant van arbeid, 
terwijl de andere identiteiten uit vormen van 
onderdrukking bestaan zonder een directe 
economische grondslag die het kapitalisti-
sche systeem reproduceert.6

 Als we de beroemde observatie van Stuart 
Hall als vertrekpunt nemen – ras is de moda-
liteit waarmee klasse doorleefd wordt – is een 

Richard Billingham, zonder titel, 1995, © Richard Billingham, courtesy Anthony Reynolds Gallery, Londen

Tussen gelijke rechten beslist de macht
De visuele representatie van klasse en andere conflicten



De Witte Raaf  – 222 / maart – april 2023 6

kapitalisme dat blind is voor ras en gender 
moeilijk voor te stellen, niet alleen omdat er 
historisch nooit zoiets heeft bestaan: kapi-
talisme wordt in stand gehouden door de 
creatie en exploitatie van gehiërarchiseerde 
verschillen, van de opdeling van mensen tot 
de vermarkting van goederen (en het con-
cept ‘menselijk kapitaal’ duidt natuurlijk 
op een kenmerkende versmelting van beide 
aan de ene kant, met de slavernij aan de 
andere). Marx’ stelling ‘Tussen gelijke rech-
ten beslist de macht’ lijkt hier van belang: 
formele gelijkheid is een dunne bovenlaag 
die inhoudelijke machtsonevenwichten 
bedekt die mogelijk op pre- en niet-kapita-
listische, ‘traditionele’ maatschappelijke 
vormen teruggaan, en die de koloniale kapi-
talistische moderniteit oppikt en vervolgens 
inzet om de eigen belangen te dienen.7 De 
opvatting dat geweld, hoofdzakelijk struc-
tureel maar ook fysiek, de feitelijk regule-
rende kracht is die de ‘onpersoonlijkheid 
van de markt’ vormgeeft, lijkt te willen wij-
zen op het feit dat verschil een buitenspori-
ge noch overbodige, maar juist een funda-
mentele rol speelt wat betreft democratie en 
vrijheid gebaseerd op de vrije markt. Mijn 
stelling is dat dit ook geldt voor het domein 
van de visualiteit, ongeacht hoe dat domein 
wordt afgebakend, en dat het ten grondslag 
ligt aan de voorwaarden waaronder sociale 
actoren en maatschappelijke relaties zicht-
baarheid verwerven, alsook welke voorde-
len deze zichtbaarheid oplevert.8

 Uiteindelijk kan het verschil dat klasse 
als politiek-analytische categorie oplevert 
alleen worden opgevat als tegengesteld aan 
intersectionaliteit als dat verschil wordt 
aangemerkt als een verschil dat te maken 
heeft met wat wel en niet primordialiteit of  
prioriteit heeft. Zoals reeds is opgemerkt, 
wordt hiermee het principe verdedigd dat 
klasse een relatie van uitbuiting is en dus, 
op zijn minst potentieel, een bron van 
antagonisme met betrekking tot de gegeven 
sociale verhoudingen, terwijl gender en ras 
onderdrukkende identiteiten zijn, die zich 
dus als epifenomenen verhouden tot het 
kapitalisme. Het voorgaande heeft hopelijk 
de beperkingen van een dergelijke axiomati-
sche visie aangetoond, hoewel er zeker veel 
literatuur bestaat waarin zulke argumen-
taties in detail worden uitgewerkt, zowel in 
een historisch als in een analytisch kader.9 
Hoewel de intersectionele analyse niet altijd 
de middelen heeft om de systemische ver-
banden duidelijk te maken tussen vormen 
van onderdrukking die de kapitalistische 
sociale verhoudingen reproduceren, is het 
eveneens waar dat veel kritieken op het 
intersectionaliteitsparadigma onvoldoende 
gehistoriseerd zijn. Zoals Zoë Sutherland en 
ik elders hebben geschreven, geeft die kri-
tiek zich vaak onvoldoende rekenschap van 
de manier waarop intersectionaliteit terug-
gaat op rechtsgeleerdheid en activisme 
(Kimberlé Crenshaw) en de erfenis van het 
zwarte socialistische feminisme waar het 
zich op beroept, terwijl ‘klasse eerst’-ana-
lyses voorbijgaan aan de manier waarop 
ras immanent is aan kapitalistische vor-
men van eigendom (zoals aangetoond door 
materialistische rechtsgeleerden als Cheryl 

Harris en Brenna Bhandar), wat het schijn-
karakter lijkt te onderstrepen van ‘kleuren-
blinde’ theorieën van kapitalistisch recht.10 
De meest voorkomende marxistische kritie-
ken van intersectionaliteit lopen het risico 
precies deze schijntheorieën naar de mond 
te praten.11 Een ander ongelukkig gevolg 
van deze reductieve benadering, een soort 
‘hypercorrectie’ voor wat wordt gezien als 
de hegemoniale aanwezigheid van intersec-
tionaliteit binnen de academische wereld en 
de niet-wetenschappelijke domeinen – acti-
visme, cultureel discours – die daar steeds 
nauwer mee verbonden zijn, is dat de com-
plexiteit van feministisch en sociaal-kunst-
historisch onderzoek naar ‘verschil’ als 
voorwaarde voor visualiteit, en, op een 
ander niveau, bemiddeling en representatie 
in bredere zin, eveneens onvoldoende gehis-
toriseerd wordt. De verdwijning van eerde-
re discussies met betrekking tot verschil, 
of  de manier waarop deze door recentere 
begrippen als ‘intersectionaliteit’ zijn geas-
simileerd, betekent dat er geen eenduidige 
manier voorhanden is om klasse te zien als 
een soort ‘verschil’, of  om ‘verschil’ als een 
vorm van relationeel antagonisme te zien in 
plaats van als ‘andersheid’ in statische zin. 
Aan de hand van de voorstelling van klas-
se in de zin van strijd, in de zin van afwezig-
heid, in de zin van breuk in het representati-
onele veld, kan daarentegen een begrip van 
wat verschil is scherper worden uitgelicht.
 Artistieke, kritische en curatoriale prak-
tijken hebben op talloze manieren gepro-
beerd om te navigeren tussen de spannings-
velden van representatie als het op klasse 
aankomt, zonder zich noodzakelijkerwijs 
bezig te houden met het denken over ‘ver-
schil’, zelfs niet in de periode waarin deze 
categorie alomtegenwoordig was. Nog afge-
zien van de bepalende bijdragen van bij-
voorbeeld Allan Sekula, Jo Spence en Terry 
Dennett, Martha Rosler of  Steve Edwards, 
schrijft Adrian Rifkin in de jaren tachtig 
(onder andere in Oxford Art Journal) over het 
beeld van arbeid dat na de val van de Parijse 
commune in negentiende-eeuws Frankrijk 
op populaire prenten wordt geschetst als 
een fantasievoorstelling van de heersende 
klasse van maatschappelijke discipline (de 
productieve arbeider) en sociale ontwrich-
ting (de opstandige of  losbandige proleet), 
een dialectiek die ook een sterke genderdi-
mensie heeft als het gaat om de voorstelling 
van orde en van wat die orde bedreigt.12 
Recenter heeft Jorge Ribalta een kunsthis-
torisch en curatoriaal langetermijnonder-
zoeksproject ontwikkeld over de arbeiders-
fotografiebeweging in Europa tijdens het 
interbellum. Hij toont die beweging als een 
in maatschappelijk en formeel opzicht expe-
rimenteel geheel dat (zelf)representatie in 
de arbeidersstrijd en in culturele activitei-
ten verankerde, in plaats van in de huma-
nistische inmenging van bovenaf  die symp-
tomatisch in verband kon worden gebracht 
met de WPA-fotografie uit het tijdperk van 
de Amerikaanse Depressie of  de univer-
salistische sentimentaliteit van de Family 
of  Man-tentoonstelling ten tijde van de 
Koude Oorlog.13 Beide projecten, hoe (soci-
aal-)kunsthistorisch ze ook zijn wat betreft 

methodiek, articuleren de problematiek van 
klassenrepresentatie in circuits en media 
met stevige wortels in het populaire en in 
de massa, ongeacht of  hun houding tegen-
over arbeiders nu vijandig of  partijdig is, in 
plaats van in het bevoorrechte domein van 
de hedendaagse kunst. Een veld dat parallel 
loopt aan de strategieën van de hedendaag-
se kunst wat betreft de omgang met repre-
sentatieparadoxen is natuurlijk de aca-
demische wereld, en de geschiedenis van 
disciplines zoals de etnografie en de antro-
pologie, waarin het beeld van klasse werd 
gefixeerd als onderdeel van een gramma-
tica voor de visualisatie van temporele en 
affectieve andersheid.14 Ook zou er een ver-
gelijking kunnen worden gemaakt met de 
humanitaire missie die spreekt uit fotojour-
nalistiek onderzoek naar de omstandighe-
den van werkende armen, die een aanzien-
lijk deel van de fotografiegeschiedenis als 
dusdanig uitmaken. Hier zou een beschou-
wing van de praktijk van het Karrabing Film 
Collective, waarvan de filosofe Elizabeth 
Povinelli deel uitmaakt, relevant zijn. Het 
collectief  gebruikt film- en verteltechnieken 
die het vermogen ontregelen van de wes-
terse kijker om een beeld van het andere te 
begrijpen en te consumeren. Daartegenover 
stellen ze dat esthetische grammatica’s (de 
voorwaarden van de visualiteit) niet con-
tingent zijn ten opzichte van de koloniale 
blik, maar deze bepalen, en dat niet alleen 
de productiewijze maar ook de representa-
tie in staat moet zijn om de functie te ver-
storen van het zicht als een manier om tijd 
en ruimte te bezetten. In zulk werk worden 
de tekenen van marginaliteit in een maat-
schappij waaraan door witte kolonisten 
vorm is gegeven – de geracialiseerde, door 
klasse en gender bepaalde indicatoren van 
inheemsheid en armoede – in staat gesteld 
om andere multisensorische manieren van 
kijken voort te brengen dan de epistemolo-
gie van het documentaire beeld, dat bij de 
productie van cognitief  en affectief  inzicht 
genoodzaakt is zich tegelijkertijd aan fictio-
naliteit en feitelijkheid te binden.15

 Terugkomend op de thema’s afwezig-
heid en aanwezigheid als bron van blij-
vende spanning voor de representatie van 
klasse als, inherent, zowel een maatschap-
pelijke abstractie als een doorleefde ervaring 
– gevormd door geleefde modaliteiten als 
ras en geslacht – zij opgemerkt dat het ook 
mogelijk is om deze spanning te beschou-
wen als een ‘teveel’ of  juist een ‘te weinig’ 
aan gegeven zichtbaarheid. Ogenschijnlijk 
is ultrazichtbaarheid een overmaat die het 
gezichtsveld verzadigt en het beeld, terwijl 
het de blik fixeert, een statisch karakter 
geeft. Omgekeerd kan een minimaal beeld 
ruimte laten voor de mobiliteit van de ver-
beeldingskracht. We moeten voorzichtig te 
werk gaan, want een dergelijke tegenstel-
ling is veel te schematisch voor eender welk 
werk waarop ze zou kunnen worden toege-
past. Maar wie verwoordt deze tegenstel-
ling? In het kader van een tegenargument 
zouden de polariteiten zelfs kunnen wor-
den omgekeerd: het minimale beeld wordt 
als statisch en geatomiseerd beschouwd, 
terwijl het overmatige beeld juist een sug-

gestief, vloeibaar en relationeel karakter 
heeft. Het zou dan nuttig zijn de vraag te 
herformuleren in termen van identiteit en 
niet-identiteit, van zien wat er is en zien 
wat er niet is – of  te denken aan het beeld 
van klasse als een sociologische categorie 
verbonden met de lichamen van specifieke 
mensen, versus klasse als een verdwijnen-
de bemiddeling in een klassenstrijdproces, 
Rifkins typologie van orde/wanorde indach-
tig. Het zij echter opgemerkt dat ordelijke 
beelden soms op negativiteit en onbepaald-
heid kunnen duiden, terwijl excessieve beel-
den een gevestigd vocabulaire van sociale 
afwijking herhalen. Zo kunnen we LaToya 
Ruby Fraziers documentaties van de arbei-
dersklasse, die vertrekken van haar eigen 
extended family in een gede-industrialiseer-
de stad in Pennsylvania, en in het kader 
waarvan vervolgens met specifieke gemeen-
schappen wordt gewerkt die vanwege hun 
kleur en klasse in de onderste regionen van 
een tot stilstand gekomen Amerikaans kapi-
talisme zijn achtergebleven, vergelijken met 
het werk van Richard Billingham, die even-
eens met zijn eigen witte arbeidersklasse en 
economisch ‘achtergebleven’ familie werkt. 
De ingetogen, encyclopedische esthetiek 
van Fraziers werk is evenzeer schatplichtig 
aan de arbeidersfotografiebeweging en de 
hybride artistieke, fotojournalistieke werk-
wijze van geëngageerde fotografen uit het 
Civil Rights-tijdperk zoals Gordon Parks, en 
de verstilde portretten uit de Kitchen Table-
reeks van Carrie Mae Weems.
 De beelden van LaToya Ruby Frazier 
tonen het bestaan van een geracialiseerde 
klasse als een vorm van niet-zijn, van bevol-
kingsgroepen die de wijze hebben overleefd 
waarop ze het kapitaal tot nut zijn geweest 
in het vergiftigde landschap dat door de 
industrie is achtergelaten, of, zoals in het 
geval van Flint in de staat Michigan, van 
voorzienbare rampen die voortkomen uit 
het onverbloemde racisme van de autoritei-
ten. Haar beelden geven een weergave van 
arbeid als de negativiteit van de zelfexpansie 
van kapitaal, die zoals elke andere uiterlijk-
heid in de vorm van afval achterblijft, maar 
ook, met een term van Povinelli, de ‘survi-
vance’ van arbeid, de manieren om verder 
te leven na even structureel als punctueel 
uit de sfeer van de waardeproductie te zijn 
gestoten.
 Richard Billingham werkt meer in de 
trant van het exces en het groteske en toont 
niet zozeer een afwezigheid als wel een vita-
le, zij het vaak als vervallen afgeschilder-
de aanwezigheid – een duidelijke cultuur 
die overeenkomt met aloude afschilderin-
gen van de arbeidersklasse als de verper-
soonlijking van de morele paniek van de 
middenklasse en als ‘zichzelf  genoeg zijn-
de’. Dat past in de bredere tendens van de 
representatie van klasse in de Britse con-
text, wanneer de ervaring van klasse in 
familieverband gekaderd wordt, en niet in 
een sociaal-economisch systeem. De bij-
zonderheden van een herkenbare arbei-
derscultuur worden als getuigenissen inge-
zet – en daarbij gaat het om een cultuur die 
gewoonlijk als wit wordt voorgesteld. Vaak 
speelt bij dit soort representaties het gebruik 
van de instrumenten van de auto-etnogra-
fie een rol; een bestaande visuele gramma-
tica wordt gereproduceerd die het leven 
van de arbeidersklasse als een wit leven 
voorstelt, daarmee suggererend dat tot de 
arbeidersklasse behoren typisch tot wit-
zijn wordt geracialiseerd. Dergelijke projec-
ten richten zich op het witte arbeidersklas-
sengezin, dat tegenwoordig meestal bij een 
‘onderklasse’ wordt ingedeeld in het kader 
van specifiek Britse vormen van postimperi-
ale raciale angst en industriële teruggang, 
maar ze kunnen naast het heden kijken en 
de geschiedenis waaruit de ‘vorming van 
de (witte) arbeidersklasse’ uit een multira-
ciale, variabel onvrije bevolking is ontstaan 
sinds de tijd van de vroege koloniale moder-
niteit, zoals onderzocht in het werk van 
schrijvers als Allen, Ignatiev, Rediker en 
Roediger (en als normatief  mannelijk, zoals 
wordt betoogd in het werk van Federici). 
De negativiteit van de premisse – de arbei-
dersklasse ziet er nu zo uit, verstoken van 
enig maatschappelijk doel en zich wente-
lend in verwaarlozing – wordt gecompen-
seerd door de affirmatie van de familieban-
den en de trots die daaruit blijkt. Het gezin 
komt als monade naar voren, maar dan wel 
met ‘uitzicht’ op een keten van soortgelij-
ke representaties, zoals de televisiehits The 
Royle Family of  Shameless uit het begin van 
de jaren 2000, in plaats van op de wereld. 

LaToya Ruby Frazier, Flint Is Family In Three Acts, 2022, © Latoya Ruby Frazier
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Billinghams werk is echter complexer dan 
dat laatste doet vermoeden; de langeter-
mijnvoorstelling die uit de familiebanden 
naar voren komt, brengt een visie voort die 
even empathisch als schandalig, even dro-
merig als ranzig is. Op een manier die doet 
denken aan Morgan Quaintances recente 
publicatie over de representatie van de iden-
titeit van de arbeidersklasse in de Britse cul-
tuur en beeldende kunst als affirmatie van 
een ‘gebrek’, spreekt er uit deze beelden een 
surplus dat op generieke wijze onbepaald 
is en dat de tragikomische sentimentaliteit 
ontkracht die vaak met culturele represen-
taties van het dagelijks leven van de arbei-
dersklasse in het postindustriële Engeland 
gepaard gaat.16

Esthetiek van het niet-zijn

Op dit punt is het misschien interessant om 
deze meer historische debatten even te laten 
voor wat ze zijn en stil te staan bij de consti-
tutie van het door klasse bepaalde beeld in 
ontologische zin. Daartoe moeten we de 
klassenverhoudingen onderzoeken die 
inherent zijn aan de mens als categorie en 
als ‘genre’, in de zin die Sylvia Wynter aan 
dat begrip geeft.17 Het relevantst voor een 
beschouwing over visualiteit is Under 
Representation van David Lloyd.18 Deze ver-
zameling essays is het product van een 
decennialange studie van de westerse filoso-
fische esthetica, voornamelijk de estheti-
sche theorieën van Kant en Hegel, waarin 
een gelaagde argumentatie wordt opge-
bouwd over de manier waarop het precies 
de voor die theorieën cruciale vormen van 
normativiteit zijn die, met hun nadruk op 
geschoolde sensibiliteit en het ‘civiele con-
tract’19 van het culturele, de wijze normali-
seren en ontkennen waarop de geraciali-
seerde en koloniale taxonomieën van de 
moderniteit hun constructie verzadigen van 
het subject van deze pedagogiek van het 
esthetische. Dat blijkt niet alleen op het 
niveau van de representatie in hun geschrif-
ten, maar juist uit de ‘ondervertegenwoor-
diging’, een term die drie van Lloyds hoofd-
punten samenbrengt: er is een gebrek op 
het niveau van de representatie en haar 
operationele epistemische programma’s, en 
deze negativiteit (het gebrek in het geracia-
liseerde en door gender bepaalde wezen dat 
het tot ‘non-subject’ maakt) is het contrast-
materiaal waarop het type subject dat wordt 
geaffirmeerd verschijnen kan; er is een 
manier waarop representatie een instru-
ment van overheersing en savoir-pouvoir 
kan zijn, dat subjecten ‘ondergeschikt’ kan 
maken; en er liggen aan het universalise-
rende niveau van de representatie meer fun-
damentele theorieën over mens, cultuur en 
natuur ten grondslag, die structuur geven 
aan wat het kan betekenen om normen voor 
te stellen en te bekritiseren, zoals dat bij uit-
stek gebeurt in de kritische filosofie van 
Kant als normatief  project. Lloyds bijdrage 
is opvallend, al was het maar omdat de 
meeste filosofische kritieken op de politiek 
van representatie en de politiek van erken-
ning zelden betrekking hebben op zowel het 
structurele als het ideologische niveau van 
het discours. Het vermogen om een kritiek 
te ontwikkelen die zowel het structurele als 
het ideologische niveau van het discours 
bestrijkt, levert een effectiever instrument 
op om de spagaten te analyseren die gepaard 
gaan met deze institutionele en economi-
sche controle die we niet anders kunnen 
dan begeren, in de woorden van Spivak, 
vanwege de belofte die vormen van controle 
dankzij de esthetische vrijheid te kunnen 
overstijgen. De genealogie van de estheti-
sche normativiteit als raciaal project kan 
echter niet zo gemakkelijk worden onder-
verdeeld in een formele (of  ideologische) 
lezing enerzijds en een materialistische, his-
torische lezing anderzijds, zoals Lloyd sug-
gereert, daarmee een standpunt innemend 
dat door een groot deel van zijn voorgaande 
betoog lijkt te worden tegengesproken. Op 
dit punt kan Lloyds analyse misschien in 
verband worden gebracht met Foucault en 
diens onderzoek naar de manier waarop 
verschil wordt voortgebracht als een 
machtslogica die de overheersing van het 
leven in de vorm van een staatkundige rati-
onaliteit mogelijk maakt, zoals in zijn uit-
eenzettingen over biomacht. Een andere 
deelnemer aan deze dialoog die behalve uit 
bijdragen aan de zwarte radicale traditie 
zoals die van Du Bois ook uit het werk van 
Foucault inspiratie haalt, is Saidiya Hartman 

met Scenes of  Subjection, waarin de subject-
vormingsmechanismen in de nasleep van 
de plantageslavernij (zoals het woord 
‘scenes’ in de titel al aangeeft) worden uitge-
licht als de dragers van geracialiseerde con-
trole die in de belofte van formele emancipa-
tie verborgen zitten.20 Lloyds kritiek op de 
filosofische esthetiek richt zich op ‘de uitvin-
ding van ras’ in de context van het westerse 
kolonialisme – met een logica van het tot 
slaaf  maken, genocidaal uitmoorden, accu-
muleren en onteigenen van een ontmense-
lijkte mensheid en een gedesocialiseerde 
anders-dan-menselijke biofysische wereld, 
met de daaruit voortvloeiende noodzaak 
van de inscriptie van een verschil (zwart, 
wild, subaltern) op de drempel van, of  voor-
bij, de menselijke of  burgerlijke samenle-
ving. Voor hem lijkt dit alles te wijzen op de 
noodzaak om esthetische categorieën te 
situeren in een economische en materiële 
infrastructuur en het ontstaan ervan op het 
niveau van de fabricage van filosofische 
‘normen’ die vervolgens leiden tot het alle-
daagse racisme in westerse samenlevingen 
(en daarbuiten) – een economisch, sociaal 
en door en door esthetisch project, van de 
visuele cultuur van de ‘rassenleer’ tot de 
hygiënische fantasieën van de segregatie. 
Ras is hier geen exhaustief  analytisch eind-
punt. Er zijn door gender en klasse bepaalde 
uitsluitingscriteria voor wat wel en niet het 
belangeloze subject van de esthetische oor-
deelskracht is, voor zover dit subject de bur-
gerlijke witte man is gaan beschouwen als 
het normatieve en legitieme soort mens, 
diegene met het abstractievermogen dat 
toegang geeft tot universaliteit, wat op zijn 
beurt een subject oplevert dat in staat is tot 
zowel rationaliteit als sensibiliteit. Terwijl 
hij zelf  niet gekenmerkt wordt door bijzon-
derheid, betekent de toegang tot het univer-
sele dat alle bijzonderheid binnen zijn bereik 
ligt. Voor Lloyd is deze raciale logica dus 
fundamenteel voor de westerse filosofische 
esthetiek en de erdoor verspreide tradities. 
Maar tenzij we deze kritiek gebruiken om 
ook na te denken over andere soorten uit-
sluitingen of  ontkenningen van ‘genres van 
het menselijke’ die op het kruispunt van (of, 
disjunctief, dwars door) de assen ras, klasse, 
seksualiteit en (dis)ability lopen, gaat deze 
voorbij aan wat het integrale belang is van 
‘verschil’ als zodanig voor de normatieve 
premissen van de westerse filosofische 
esthetiek zoals die hier worden weergegeven 
– tenzij ‘ras’ wordt opgevat als een metafoor 
voor de werking van verschil als zodanig. De 
vraag is dan of  Lloyd ‘ras’ als een dergelijke 
metafoor inzet en ook of  ras het vermogen 
heeft om andere ‘verschillen’, of  verschil in 
het algemeen, te allegoriseren en te repre-
senteren als constitutieve buitenkant van 
de esthetiek, opgevat als epistemische norm. 
Lloyds lezing van Kants Kritiek van het oor-
deelsvermogen heeft de bedoeling om aan te 

tonen hoe het raciale denken het estheti-
sche structureert als de belangrijkste 
manier om een normatieve sensibiliteit – 
een ethiek en een esthetiek, dus in het more-
le en het zintuiglijke register – tot stand te 
brengen als garantie voor de universaliteit 
van de mens en de conditio sine qua non voor 
een ‘burgerlijke maatschappij’. Ook hier 
kan het nuttig zijn om even stil te staan bij 
de idee van eigendom, om te zien welke 
implicaties Lloyds argumentatie heeft voor 
de idee van klasse. De idee van belangeloze 
waardering houdt nauw verband met die 
van een ‘doelmatigheid zonder doel’: de 
belangeloze blik die, voor Kant, de mogelijk-
heidsvoorwaarde is voor de vorming van 
een oordeel zonder concept, met andere 
woorden, van een oordeel dat een esthetisch 
oordeel te noemen is. Het onvermogen om 
dit soort subject-objectrelaties te ontwikke-
len is wat geslacht, ras en klasse onderling 
verbindt, voor zover ze kunnen worden 
gezien als barrières die de mogelijkheid ver-
hinderen om tot (volgens die opvatting) een 
esthetisch, en later ethisch, oordeel in bre-
dere zin te komen. Maar Kants beschrijving 
van de belangeloosheid die het esthetisch 
oordeelsvermogen nodig heeft om te ont-
staan, staat in schril contrast met eigen-
domsaanspraken en de opkomende klassen-
vorming in de Europese verlichting aan het 
einde van de achttiende eeuw, het tijdperk 
waarin hij schreef. Het gaat hier immers om 
de verlichting met epistemische ambities, 
zoals Lloyd aangeeft, die sterk op de nieuwe 
kennis leunden die de koloniale expansie 
opleverde, ontdekkingen die ook de specula-
ties van de filosofische esthetiek hebben 
gevoed over waarheid, goedheid, schoon-
heid en menselijkheid. Binnen het kanti-
aanse kader draagt belangeloosheid het idee 
in zich van het intrinsiek goede, van het 
houden van iets omwille van het goede zelf  
in plaats van wat het oplevert. In dat opzicht 
vertoont het overeenkomsten met de cate-
gorische imperatief  (behandel iedereen als 
een doel op zichzelf  in plaats van als een 
middel, ga ervan uit dat anderen hun eigen 
doelen hebben die misschien niet samenval-
len met de jouwe) als geseculariseerde theo-
logie van wat ethisch gedrag is. Het is dus 
veelzeggend dat je, om iets mooi of  inspire-
rend te vinden, het niet hoeft te begrijpen, 
oftewel er een rationeel concept van moet 
hebben gevormd, bijvoorbeeld over hoe het 
gemaakt is of  over de neurologische verkla-
ring voor je reactie. Het vergt een houding 
die vrij is van alle verwervende begeerte op 
het niveau van de cognitie, evenals een 
afstandelijke relatie tot eigendomsaanspra-
ken. Je moet gewoon het soort mens zijn dat 
in staat is een esthetische ervaring te heb-
ben – en een esthetische ervaring bestaat 
uit waardering op afstand, in plaats van uit 
zintuiglijke interactie: ‘Het welgevallen in 
het schone moet afhangen van de reflectie 

over een object, die tot een of  ander begrip 
(ongeacht welk) leidt, en verschilt daardoor 
van het aangename, dat helemaal op 
gewaarwording berust.’21 Waar komen de 
vragen over eigendom dan om de hoek kij-
ken? Het landhuis is mooi genoeg om het 
alleen maar te bekijken; het verlangen om 
het te bezitten zou slechts neerkomen op 
een vervuiling van de esthetische ervaring. 
Raymond Williams’ theorie indachtig dat 
een ‘gevoelsstructuur’ typerend is voor een 
bepaalde historische en sociale samenhang 
zoals die in culturele artefacten, zoals een 
kunstwerk (of  een filosofisch model) tot uit-
drukking komt, lijkt de gevoelsstructuur 
van de ‘belangeloosheid’ op zijn minst tot op 
zekere hoogte voort te komen uit de sociale 
dynamiek van de zuinige bourgeois die wil 
opklimmen tot boven het niveau van de 
decadente aristocratie.22

 Wat we echter ook niet moeten vergeten, 
is dat de Kritiek van het oordeelsvermogen cru-
ciaal is voor de kritische filosofie van Kant, 
aangezien deze kritiek de brug vormt tussen 
de Kritiek van de loutere rede en de Kritiek van 
de praktische rede (met, nogmaals, in gedach-
ten dat ‘kritiek’ hier betekent dat de para-
meters van een concept zo worden vast-
gesteld dat ze bruikbaarder worden in het 
kader van filosofisch werk, wat betekent dat 
de kritiek dus eerder door een streven naar 
versterking dan naar ontmanteling wordt 
gemotiveerd). Het gevolg is dat er een over-
eenkomst ontstaat tussen het esthetisch 
oordeelsvermogen en het ethisch begeer-
vermogen: ook het esthetisch oordeelsver-
mogen heeft geen nood aan enig concept 
om in het belang van het goede te kunnen 
handelen, maar kan volstaan met een sen-
sibiliteit die in staat is om het goede te her-
kennen, zolang dat neerkomt op een ‘alge-
mene zin’ of  een soort ‘gezond verstand’ dat 
alle weldenkende mensen van nature gege-
ven is, zonder dat de inhoud van die ‘alge-
mene zin’ van rationalisaties afhankelijk 
is. De conceptie zelf  van de Kritiek van het 
oordeelsvermogen levert tot op zekere hoog-
te een argument aan voor de mogelijkheid 
en haalbaarheid van een dergelijke hypo-
these – een (in elk geval in immanente zin) 
niet-theologisch argument voor de moge-
lijkheid van het ethische bestaan in een in 
sterke mate gestratificeerde samenleving. 
Deze benadering van de klassenproblema-
tiek is dus misschien wat prozaïscher, in die 
zin dat impliciet en onzichtbaar de parame-
ters worden aangegeven waardoor de geves-
tigde opvatting van het esthetische wordt 
gevormd – een benadering die een antwoord 
is op de klassentegenstellingen die kenmer-
kend waren voor de in Kants tijd opkomen-
de kapitalistische moderniteit. Vooral in 
de idee van Interesselosigkeit vinden we een 
pathos terug van nabijheid en afstand tege-
lijk, aangezien het esthetische de relatie van 
het individu tot zichzelf  en tot een sociali-
teit veiligstelt die kan uitgaan van een met 
(bepaalde) anderen gedeelde sensibiliteit: zij 
die afstand kunnen nemen van het object en 
het niet hoeven aan te raken of  te bezitten 
(laat staan dat ze het fysiek hoeven te ver-
vaardigen) om ermee in enige betrekking te 
staan, misschien wel de meest authentieke 
betrekking die mogelijk is. Dit is een theo-
rie over het esthetisch oordeelsvermogen 
die, zoals bekend, de esthetische ervaring bij 
de kijker en niet bij de maker situeert, waar 
latere bijdragen aan de kritische esthetica 
in de lange traditie van het Duitse idealisme 
(zoals die van Adorno) de grens tussen beide 
methoden overschrijden. Toch verschijnt de 
maker, of  de beoefenaar, intrigerend genoeg 
ook bij Kant ergens heel kort op het toneel, 
bij wijze van weinig meer dan een voet-
noot. Dat gebeurt als hij zijn eigen variant 
voorstelt van wat Marx een eeuw later met 
gevoel voor humor de ‘dubbele vrijheid’ van 
de arbeider zou noemen.23 Voor Kant was 
het de kunstenaar die ‘dubbel vrij’ moest zijn 
– vrij van elke relatie tot de markt en vrij van 
alle utilitaire doeleinden, met andere woor-
den belangeloos, zij het dat de belangeloos-
heid ditmaal veeleer van de maker dan van 
de beschouwer van het object werd geëist, 
en dat het werk vrij moest zijn van enig doel 
buiten zichzelf. Als je Marx’ idee van de dub-
bele vrijheid van arbeid binnen het kapita-
lisme met eerdere of  andere sociale stelsels 
vergelijkt, is de arbeid vrij in die zin dat het 
de arbeider wettelijk gezien vrijstaat – in de 
meeste gevallen – om naar de markt te gaan 
om de arbeid daar te verkopen; de arbeider 
is wettelijk eigenaar van zichzelf  en niet 
van anderen. De arbeid is uiteraard ook vrij 
omdat de arbeider zelf  vrij is van productie-
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middelen: de arbeider bezit niets en is dus 
vrij om de eigen arbeidskracht te verkopen 
of  anders te verhongeren. Het is duidelijk 
een ironisch idee van vrijheid – een onvrij-
heid die de vrijheid van wie eigenaar is van 
geld en eigendom in stand houdt.
 De kern van de kantiaanse esthetiek ligt 
in het idee dat de zintuiglijke waarneming, 
als toegang tot de wereld, inherent een bron 
van uitbuiting is, aangezien de niet-belan-
geloze drang het subject ervan weerhoudt 
zich met iets bezig te houden omwille van 
zichzelf, zodat er een toevlucht moet wor-
den gezocht tot de universele tactiek van 
waardering, in plaats van tot een particulie-
re consumptie-ervaring. Volgens Kants idee 
staat die ethische voldoening los van eigen-
dom of  van de vraag of  en hoe iets wordt 
gebruikt. Het is een door klasse bepaalde 
filosofie van cultivering, niet van het estheti-
sche subject dat eigendommen bezit omwil-
le van het genot ervan, maar die waar-
neemt om te genieten en ook weet hoe dat 
moet. Deze nadruk op smaak en sensibiliteit 
in plaats van op sociale hiërarchie lijkt een 
soort democratiserende waardigheid te ver-
schaffen waar verschillende theoretici, zoals 
Thierry de Duve in Kant After Duchamp, bij 
hebben aangehaakt. Maar, zoals Lloyd stelt, 
slechts weinigen hebben de geschriften van 
Kant systematisch genoeg gelezen om een 
vollediger beeld te krijgen van het soort 
mens dat door Kant in staat wordt geacht 
deze belangeloze manier van voelen te ont-
wikkelen en door te geven. Het is de bour-
geois die misschien geen kasteel bezit, maar 
wel de vrije tijd heeft om uit liefhebberij naar 
kastelen te kunnen kijken, in plaats van erin 
te moeten werken, hetzij tegen betaling, het-
zij omdat hij zelf  onderdeel is van het eigen-
dom. Want niet alleen eigendom en macht, 
maar ook behoefte en gebrek maken der-
gelijke waarderende lustgevoelens onvrij. 
Hier zien we dus waarom het ‘ongeconditi-
oneerde’ (onafhankelijk zijn van het gevolg 
van een smaakuiting) de sleutel is tot Kants 
opvatting van het esthetische als uitdruk-
king van vrijheid. Fascinerend is ook dat 
voor Kant de vrijheid van het esthetische 
een afspiegeling is van het ethische zon-
der daar direct op aan te sluiten, omdat het 
ethische (of  beter gezegd, het morele, zoals 
hij het zelf  noemt) ook een belang inhoudt, 
omdat het gaat om het volgen van een wet, 
de morele wet, de categorische imperatief: 
‘Want waar de zedelijke wet spreekt, is er 
objectief  verder geen sprake van vrije keuze 
ten aanzien van wat er gedaan moet wor-
den’, terwijl het esthetisch oordeelsvermo-
gen voornamelijk tot een uiting van smaak 
ten opzichte van het object leidt, een oor-
deel dat geen ‘belang’ oftewel persoonlij-
ke betrokkenheid inhoudt.24 De vergelijk-
baarheid is dus eerder gelegen in het soort 
oordeelsvorming waar die twee terreinen, 
esthetisch en ethisch, van afhankelijk zijn – 
vrij van enig concept, uitgaand van de intu-
itie – dan in het doel ervan.

Klasse in plaats van klasse, of  een 
negatieve theologie van memes

Dit essay heeft zich tot nu toe tot taak gesteld 
de visualisering – en conceptualisering – 
van klasse te situeren in een historisch en 
hedendaags veld van gescheiden interpre-
tatiekaders binnen de filosofische estheti-
ca, de politieke theorie, de kritische rassen-
theorie en de kunstgeschiedenis. Nu wil ik 
een manier laten zien waarop klasse tussen 
zichtbaarheid en onzichtbaarheid kan fluc-
tueren. Dit door stil te staan bij de manier 
waarop vragen met betrekking tot klasse en 
klassenpolitiek op het niveau van de online 
culturele expressie aan bod komen. Concreet 
gaat het om uitingen die door bepaalde poli-
tieke kampen worden voortgebracht die op 
socialemediaplatformen in een meme-oor-
log verwikkeld zijn. Deze meme-oorlog zorgt 
voor het ontstaan van een hyperideolo-
gische iconografie die zowel relatief  wil-
lekeurig als overbepaald is, wat ook geldt 
voor ideologie in het algemeen. Hoewel de 
productiviteit van politieke meme-culturen 
in het algemeen genadeloos doorgaat, heb-
ben de Britse verkiezingen van 2019 en de 
Amerikaanse verkiezingen van 2016 een 
uitzonderlijke en emblematische hoeveel-
heid aan zulk materiaal opgeleverd. Met dit 
hele spectrum als vertrekpunt kan een beeld 
worden gevormd van het soort discoursen 
waarvan de verspreiding een systematisch 
karakter heeft, net als de daarmee verbon-
den libidineuze economieën (of, nogmaals, 

‘gevoelsstructuren’), alsook van de manier 
om ze kritisch te kunnen beoordelen. Het 
is duidelijk dat klasse hier als indicator van 
een bepaalde culturele verbondenheid fun-
geert. In het visuele veld wordt klasse als 
‘identificator’ ingezet, als een embleem dat 
met verstokte associaties en sterke reflexen 
verbonden is en die klasse eigenlijk als ‘poli-
tiek merk’ identificeert. Deze praktijk lijkt 
haaks te staan op de ‘non-identiteit’ of  het 
(hierboven besproken) ‘verschil’ dat inhe-
rent is aan klasse als het gaat om visualiteit. 
Zoals we hebben gezien, ontplooit dat ver-
schil zich ofwel in de vorm van klasse als een 
zonderlinge overrepresentatie óf in de vorm 
van afwezigheid in de hedendaagse kunst 
en documentaires. Beide manieren laten 
klasse verdwijnen, hoewel er een aantal 
uitzonderingen bestaan die andere metho-
den inzetten om klasse (en andere vormen 
van onderwerping) als agency in het beeld 
een plek te geven. Ook bestaat er een zekere 
polemiek met betrekking tot het benadruk-
ken van klasse, door juist arbeiders uit het 
beeldveld te weren. Dat staat in schril con-
trast met de eerdergenoemde arbeidersfo-
tografie of  de feministische auto-etnogra-
fie (en zelfs auto-iconografie) van iemand 
als Jo Spence, of  het activistische kader van 
documentatieprojecten als van het collec-
tief  Women & Work. Klassengerelateerde 
memes echter, zo zou de stelling kunnen 
luiden, zijn een vorm van branding die een 
angst voor een zekere afwezigheid, een ‘ont-
brekend volk’, van missing people vastlegt, 
die wordt opgevuld met cartoons en slo-
gans, hetzij om een spookbeeld – of  de geest 
– op te roepen van een samengestelde klas-
se of  van een samengestelde vijand, zoals in 
extreemrechtse memes. Het gaat niet alleen 
om concrete voorstellingen, maar om een 
heel representatieapparaat dat overuren 
maakt om een lijdend voorwerp te projecte-
ren dat ontbreekt: het communistische en 
proletarische subject. Dienovereenkomstig 
kunnen we kijken naar theoretici als Guy 
Debord of  Michael Denning, die beweren 
dat de kern van de proletarische ervaring in 
een kapitalistische samenleving bestaat uit 
afgezonderd-zijn – afgezonderd van midde-
len, afgezonderd van representatie, afgezon-

derd van zelfbeschikking. Denning houdt 
een overtuigend pleidooi voor de gedach-
te dat in een kapitalistische samenleving 
onteigening een fundamenteler aspect is 
van het arbeidersbestaan dan uitbuiting.25 
Van het land worden verdreven en vervol-
gens uitgesloten worden van de produc-
tiemiddelen is zowel historisch als logisch 
gezien iets dat aan de tewerkstelling in een 
fabriek voorafgaat. Als dezelfde analyse zich 
op meer door gender bepaalde en geracia-
liseerde aspecten toespitst, zou je kunnen 
zeggen dat het na onteigening en uitslui-
ting van de productiemiddelen ‘gewoner’ 
is om te worden gedwongen om voor niets 
te werken dan om voor een loon te werken. 

Ook dan blijkt immers dat onteigening aan 
uitbuiting voorafgaat (hoewel ‘vooraf ’ hier 
alleen de logische betekenis heeft van een 
mogelijkheidsvoorwaarde – in temporele 
zin vinden onteigening en uitsluiting tege-
lijkertijd plaats). Radicale afwezigheid is dus 
een grondtrek van de ervaring van een lid 
van de arbeidersklasse, en geen enkele spe-
cifieke representatie kan dat overbrengen, 
tenzij die er ook naar streeft een dergelijke 
ervaring als afwezigheid of  opgelegde mar-
ginaliteit weer te geven. Als we echter kijken 
naar de productie en circulatie van memes 
met als thema klasse, is het duidelijk dat er 
een soort fantasmatische klassenoorlog aan 
de gang is. In de loop van een decennialang 
proces van depolitisering zijn geculturali-
seerde klassenideeën langzaamaan gemu-
teerd in een cultuuroorlog tegen een zoge-
naamd hyperspecifieke communistische 
politiek.
 De manier waarop klasse wordt gecultu-
raliseerd, transformeert het lidmaatschap 
van de arbeidersklasse paradoxaal genoeg 
in een fluïde betekenaar, die aan chauvi-
nistische ideeën over ‘ras’ en natie wordt 
gekoppeld in plaats van aan materiële 
belangen, zoals te zien is in een meme over 
de Britse verkiezingen van 2019, een onder-
werp dat ook uitgebreid herkauwd is in uit-
latingen over de val van de ‘Rode Muur’ in 
Noord-Engeland ten faveure van de Tories. 
De grenzen van de representatie lijken zowel 
de inhoud van de meme als de kritiek daar-
op telkens weer onvermoeibaar aan te leve-
ren – een kritiek die echter voorbijgaat aan 
het onvermogen van parlementair Labour 
of  de Tories, of  welke vorm van landelijke 
representatieve politiek dan ook, om poli-
tieke subjecten te vertegenwoordigen – met 
name de negatieve, in plaats van samenge-
stelde agency van de arbeidersklasse als de 
‘doodgraver’ van de klassenmaatschappij, 
in de woorden van Marx.
 Natuurlijk zijn er ook klassengerelateer-
de memes die trachten een sociologisch en 
identiteitsgericht klassenbegrip door een 
relationeel en conflictgericht begrip te ver-
vangen. En tot slot is er nog de manicheïsti-
sche krachtmeting met de commies, ondanks 
het volledig ontbreken van een communisti-
sche partij of  platform. Net als de imaginai-
re dreiging die uitgaat van ‘antifa’ (waartoe 
nu zelfs de Britse Democratic Party wordt 
gerekend), vormt dit conflict voor neofas-
cistisch georiënteerde gamers de aanlei-
ding voor een levensecht rollenspel, inclu-
sief  automatische vuurwapens, dat hun het 
gevoel moet geven deel te nemen aan een 
rechtvaardige oorlog, zoals we recent in de 
Verenigde Staten hebben gezien.
 Wat verklaart dan de uitzonderlijke ultra-
zichtbaarheid van aan klasse gerelateerde 
ideeën in het kader van deze meme-oorlog, 
ondanks het feit dat het klassendiscours 
een zorgvuldig vermeden faux pas blijft in 
het discours van presidentskandidaten en 
hun partijen? Hoewel het zeker zo is dat er 
op dit moment in de Verenigde Staten geor-
ganiseerde socialistische bewegingen zijn, 
en ook radicalere linkse stromingen, blijft 
klasse slechts één onderdeel van wat wordt 
gezien als een grotere strijd ten behoeve 
van economische democratisering, waar-
onder de uitbreiding van overheidsdien-
sten, de Green New Deal en emancipatoire 
voorstellen met betrekking tot de systemati-
sche onderdrukking van genderbepaalde en 
ge racialiseerde subjecten. Een gesloten eco-
logie van online meme-uitwisselingen, trol-
ling en counter-trolling, houdt een endogene 
ruimte in stand waarin vastomlijnde poli-
tiek en starre antagonismen elkaar napra-
ten. Daarbij wordt geput uit emotionele 
choreografieën en ruimtelijke schemata die 
afkomstig zijn uit gamewerelden en graphic 
novel fandom-culturen die overlappen met 
de fora waarop memes tot stand komen en 
zich vormen. Commentatoren als Richard 
Seymour en Alberto Toscano wijzen erop 
dat dat neerkomt op een ‘anticommunis-
me zonder communisme’, een koortsige 
ruimte van samenzweerderig denken die 
kan worden gevuld met inhoud(en) afkom-
stig van beide uiteinden van het politieke 
spectrum.26 Gezien het feit dat de ‘parano-
ide stijl’ onlosmakelijk verbonden is met de 
gestaalde kaders van extreemrechts, vor-
men anonieme hordes van ‘communisten’, 
ongeacht om welke ideologische oriëntaties 
of  identiteiten het ook gaat, een gemakke-
lijk doelwit.27 Aan de andere kant lijkt van 
het radicale karakter van het ‘communis-
me’ als merk – verwijzend naar een spec-
taculair in verval geraakt, allesomvattend 
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sociaal systeem dat dringend aan verande-
ring toe is – of  als identiteit en als folkloris-
tisch archief  tevens een grote aantrekkings-
kracht uit te gaan.
 Misschien moeten we terugkomen op de 
kwestie van het afgezonderd-zijn – van de 
productie- en reproductiemiddelen, van wat 
cultureel als gezaghebbend geldt, en van het 
geleefde leven, in plaats van het in fragmen-
ten verkochte leven.28 Volgens Kant berust 
de esthetische ervaring op een ander soort 
afzondering, namelijk van bezit enerzijds en 
van behoefte anderzijds. De codificatie van 
deze positie als wit, mannelijk en bourgeois 
wordt niet door concepten gedetermineerd; 
de concepten zijn ‘transcendentaal’ gefun-
deerd in een klassenmaatschappij, waarin 
deze eigenschappen vaak bleken samen te 
vallen met de mogelijkheid om een esthe-
tische ervaring te hebben en daarover te 
communiceren – een klassenmaatschappij 
die, Lloyd indachtig, bovendien in het kolo-
nialisme en in de typologieën van mense-
lijkheid en universaliteit gefundeerd was, 
voortkomend uit die op religieuze en ethi-
sche verwijzingen uitgelegde systemen van 
kennen, hebben en nemen. In dat opzicht 
lijken de memes zoiets in te luiden als de 
achterhaaldheid van de gedachte dat de 
maatschappelijke ervaring de bron is van 
politieke gevoelens, bewegingen of  repre-
sentatiestrategieën. Representatie bestaat 
nog steeds, maar is op het niveau van de 
semantiek circulair geworden, met als 
gevolg dat het onderwerp klasse springle-
vend is in een va-et-vient van sterk gefor-
maliseerde meme-retoriek. Hier vindt een 
politiek plaats die is verfijnd en verdicht tot 
een samenraapsel van iconen met bijschrif-
ten, zoals in een optimistischer trant door 
Benjamin over de fotografie werd opge-
merkt. Als ultiem uitvloeisel van de nei-
ging om klasse als identiteit in plaats van als 
relatie te culturaliseren (en in die hoedanig-
heid te laten verstenen), communiceert de 
meme-oorlog de problematiek van de afwe-
zigheid efficiënter dan welk etnografisch 
representatiesurplus ook. Toch correspon-
deert dat laatste niet met de afwezigheid van 
strijd, alleen met de afwezigheid van enig 
verband met enigerlei strijd. In dat opzicht 
kan de meme-oorlogvoering worden gezien 

als voorbeeld bij uitstek van de esthetiek 
van de belangeloosheid. Omgekeerd kan het 
domein van de belangeloosheid ook vol zijn 
van enthousiasme, zoals Kant opmerkt in 
wat hij schrijft over het schokeffect dat de 
Franse Revolutie buiten de Franse lands-
grenzen teweegbracht.29 Afgezonderd-zijn 
in tijd en ruimte, wat bijvoorbeeld blijkt uit 
de manier waarop verzadigde emblemen en 
stereotiepe tegenstellingen in de iconiciteit 
van memes worden ingezet, kan op zich-
zelf  het politieke verlangen transformeren 
en historische ervaringen en actuele bewe-
gingen met elkaar in contact brengen. Net 
zoals de hedendaagse kunst en fotojour-
nalistiek iets vastleggen dat te maken heeft 
met de onrepresenteerbaarheid van de door 
klasse bepaalde ervaring, in alle modali-
teiten waarin die ervaring een doorleefde 
ervaring is, of  dat nu gebeurt door middel 
van overdaad of  door middel van liminali-
teit, kan de uitbundigheid van gepolitiseerd 
klassengerelateerd beeldmateriaal binnen 
de meme-wereld evenzeer wijzen op een 
semiotische creativiteit die op zoek is naar 
nieuwe politieke realiteiten en mogelijkhe-
den zonder die onvermijdelijk te willen ont-
kennen – hoe dubbelzinnig en gepolariseerd 
deze zoektocht ook moge zijn.

Conclusie

In dit artikel is gekeken naar de mechanis-
men die ten grondslag liggen aan de verschij-
ning en verdwijning van klasse in visuele 
culturen, waaronder, maar niet uitsluitend, 
de hedendaagse kunst. Verschijning en ver-
dwijning bleken vermengd te zijn, wat volgt 
uit de receptievoorwaarden en de eisen die 
het strijdkarakter van klasse met zich mee-
brengt, eerder dan categorieën die simpel-
weg uit een bekende afbeelding kunnen 
worden afgeleid. De voorbeelden leggen 
mobiliteit en een conflicterend karakter aan 
de dag, waardoor de weergave als zodanig, 
met haar subject-objectdynamiek, zowel uit-
gedaagd als vernieuwd wordt. Representatie 
ontwikkelt zich dan tot een verstoring van 
het visuele veld die eerder door de socialiteit 
en de logistiek van de productie van beelden 
dan door de formele kenmerken ervan wordt 
voortgebracht. Klasse is een sociale abstrac-
tie die tegelijkertijd een geleefde ervaring is, 
en dus zijn er evenveel benaderingen van de 
weergave van klasse als ervaringen ervan. 
Sommige van die benaderingen hebben de 
neiging terughoudende beelden voort te 
brengen, andere juist overdreven beelden; 
sommige gaan op zoek naar systemen en 
andere naar bijzonderheden om de omstan-
digheden van een door klasse bepaald leven 
te verklaren. Geen van die benaderingen is 
in staat de constitutieve ongrijpbaarheid 
van klasse, of  van welke andere vorm van 
sociale hiërarchie dan ook, te overwinnen 
als een door het beeld vatbare ‘werkelijk-
heid’. De ongrijpbaarheid van klasse neemt 
echter een andere wending wanneer de 
geleefde ervaring wegvalt ten gunste van 
de pure iconiciteit die het meme-domein van 
digitale culturen domineert, waarin ‘posi-
tionaliteit’ wordt opgeëist door middel van 
binaire, zij het hyperspecifieke en vaak fan-
tasievolle klassenidentiteiten, alsook aan de 

hand van de ultraklassieke polariteit van 
communisten versus fascisten. Het is dis-
cutabel of  memes indicatief  zijn voor heden-
daagse maatschappelijke tendensen, of  het 
nu gaat om opstandige politiek van de straat 
of  esthetische trends, aangezien het circuit 
waarbinnen ze worden geproduceerd nogal 
hermetisch is. De klassensubjecten die zich 
in de meme-activiteit manifesteren, funge-
ren wel als de ‘opvulling’ die in de plaats 
komt van missing people, in de vorm van een 
fantasmagorie van tropen. Maar ‘ontbre-
ken’ de missing people binnen het meme-cir-
cuit meer dan in de circuits van de heden-
daagse kunst, gezien het feit dat de makers 
ervan een even bemiddelde relatie onder-
houden met de klassensubjecten die in 
hun beelden worden voorgesteld? De roep 
om een relationeel en antagonistisch klas-
senconcept als leidraad voor representaties 
moet worden uitgebreid naar de voorwaar-
den van het zien, dezelfde voorwaarden die 
deze beelden überhaupt zichtbaar maken.

Noten
 1 Bertolt Brecht, Driestuiversproces, Nijmegen, 

SUN, 1975, vertaling Gerrard Verhage en Jacq 
F. Vogelaar, p. 27: ‘Een fotografische afbeelding 
van de Krupp- of  AEG-fabrieken verschaft 
nauwelijks enige informatie over deze 
instituten.’ Geciteerd in: Sam Lewitt, ‘Notes 
from New Jersey’, in: Collapse. Philosophical 
Research and Development, nr. 8, 2014, pp. 
507-516. Lewitts tekst is een reflectie op hoe de 
voorschriften van Brecht worden gewijzigd 
door een gefinancialiseerde economie nadat 
Lewitt wordt belet om foto’s te maken van de 
High Frequency Trading Hub in Mahwa,  
New Jersey.

 2 Griselda Pollock, Vision and Difference. 
Feminism, Femininity and the Histories of  Art, 
Londen/New York, Routledge, 2015 [1988]; 
Valérie Mainz en Griselda Pollock, Work and the 
Image, Vol. 1: Work, Craft, and Labour – Visual 
Representations in Changing Histories, Londen/
New York, Routledge, 2019 [2000]; Valérie 
Mainz en Griselda Pollock, Work and the Image, 
Vol. 2: Work in Modern Times – Visual Mediations 
and Social Processes, Londen/New York, 
Routledge, 2018 [2000].

 3 Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of  Vision, 
Londen/New York, Verso, 2005 [1986].

 4 Zie David McNally, ‘Intersections and 
Dialectics. Critical Reconstructions in Social 
Reproduction Theory’, in: Tithi Bhattacharya 
(red.), Social Reproduction Theory. Remapping 
Class, Recentering Oppression, Londen, Pluto 
Press, 2017, pp. 94-111. Zie bovendien Susan 
Ferguson, ‘Intersectionality and Social 
Reproduction Feminisms’, in: Historical 
Materialism, nr. 2, 2016, pp. 38-60.

 5 Zie, als voorbeeld van de glasheldere en 
niet-sektarische manier waarop deze kwestie 
moet worden benaderd, hoewel het in dit geval 
om een sociologische eerder dan om een 
kunsthistorische benadering gaat: Ashley J. 
Bohrer, Marxism and Intersectionality. Race, 
Gender, Class and Sexuality Under Contemporary 
Capitalism, Bielefeld, Transcript Publishing, 
2020.

 6 Zie Christopher Chen, die zich bij het formule-
ren van een argument tegen deze opvatting 
van het vocabularium van de toeschrijving 
bedient: ‘The Limit Point of  Capitalist Equality. 
Notes Towards an Abolitionist Antiracism’, in: 
Endnotes, nr. 3, 2013, pp. 202-223.

 7 Karl Marx, Het kapitaal. Kritiek van de politieke 
economie. Deel 1. Het productieproces van het 
kapitaal, Boom, Amsterdam, 2010, vertaling 
Isaac Lipschits, p. 220.

 8 Zie, voor een recente erkenning van de 
noodzaak voor kunsthistorisch werk om 
geïntegreerd te denken over sociale vormen die 
verschil reproduceren in de context van 
overheersing, de beschrijving van het panel 
‘The Specter Haunting Art History. A Third 
Wave of  Marxism?’ op de jaarlijkse conferentie 
in 2021 van de College Art Association: ‘We 
zijn vooral op zoek naar papers die van klasse 
uitgaande methodologieën gebruiken in 
dialoog met – en niet met uitsluiting van – 
benaderingen vertrekkend vanuit identiteit. 
Kunnen de instrumenten van het historisch 
materialisme de inzichten van antiracistische, 
feministische, queer en invaliditeitstheorieën 
vergroten en compliceren, in plaats van er 
afbreuk aan te doen (zoals bij zwarte, inheemse 
en dekoloniale marxismen; in debatten over 
reproductieve arbeid; en in het geval van 
anti-validistische kritiek op kapitalistische 
temporaliteit)?’ (Joseph Henry en Kaegan 
Sparks: persoonlijke e-mailcommunicatie, 
geraadpleegd op 5 september 2020).

 9 Naast de recente studie van Bohrer deze 
belangrijke voorbeelden: Cedric J. Robinson, 
Black Marxism. The Making of  the Black Radical 
Tradition, Chapel Hill, University of  North 
Carolina Press, 2000 [1983]; Silvia Federici, 
Caliban and the Witch. Women, the Body and 
Primitive Accumulation, New York, 
Autonomedia, 2004; Nikhil Pal Singh, Black Is 
a Country. Race and the Unfinished Struggle for 
Democracy, Cambridge, Harvard University 

Press, 2005; Kevin Floyd, The Reification of  
Desire. Toward a Queer Marxism, Minneapolis, 
University of  Minnesota Press, 2009; Angela 
Davis, Women, Race, and Class, New York, 
Random House, 2011 [1981].

 10 Asad Haider werkt dit punt uitvoerig uit in 
Mistaken Identity. Race and Class in the Age of  
Trump, Londen/New York, Verso, 2018, 
specifiek in relatie tot de ‘verklaring’ uit 1977 
van het zwarte, socialistische, lesbische, 
feministische Combahee River Collective, 
gehistoriseerd als de eerste formulering en 
expliciete aanhaling van de term ‘identiteitspo-
litiek’. Cheryl Harris, ‘Whiteness as Property’, 
in: Harvard Law Review, nr. 8, 1993, pp. 
1707-1791; Brenna Bhandar, Colonial Lives of  
Property. Law, Land, and Racial Regimes of  
Ownership, Durham, Duke University Press, 
2018.

 11 Zie, voor productieve complicaties van 
dergelijke tendensen, in sterke mate ingegeven 
door actuele vormen van strijd, het speciale 
nummer over identiteitspolitiek van Historical 
Materialism, nr. 2, juli 2018.

 12 Adrian Rifkin, ‘Well-Formed Phrases. Some 
Limits of  Meaning in Political Print at the End 
of  the Second Empire’, in: Oxford Art Journal, 
nr. 1, 1985, pp. 20-28.

 13 Jorge Ribalta (red.), The Worker Photography 
Movement (1926-1939). Essays and Documents, 
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, 2011.

 14 De klassieke verkenning van deze problematiek 
is te vinden in Johannes Fabian, Time and the 
Other. How Anthropology Makes Its Object, New 
York, Columbia University Press, 2014 [1983].

 15 Sommige van deze ideeën zijn verkend door 
Elizabeth A. Povinelli in haar lezing ‘Mangled 
Surfaces, Insistent Images’, Seminar Art and 
Decolonization, Museu de Arte São Paulo, 
Brazilië, 18 oktober 2018.

 16 Morgan Quaintance, ‘Closed Loop’, in: Art 
Monthly, december 2021, p. 10: ‘Het Verenigd 
Koninkrijk, en Engeland in het bijzonder, heeft 
een geconstrueerde karakterisering geculti-
veerd van de arbeidersklasse (altijd in het 
enkelvoud) die is gebaseerd op een existentieel 
profiel van gebrek en is erin geslaagd deze 
karakterisering om te zetten in een soort van 
onmiskenbaar feit.’

 17 Sylvia Wynter, ‘Unsettling the Coloniality of  
Being/Power/Truth/Freedom. Towards the 
Human, After Man, Its Overrepresentation – 
An Argument’, in: CR: The New Centennial 
Review, nr. 3, 2003, pp. 257-337.

 18 David Lloyd, Under Representation. The Racial 
Regime of  Aesthetics, New York, Fordham 
University Press, 2018.

 19 Ariella Azoulay, The Civil Contract of  
Photography, New York, Zone Books, 2012.

 20 Saidiya V. Hartman, Scenes of  Subjection. Terror, 
Slavery and Self-Making in Nineteenth-Century 
America, New York, Oxford University Press, 
1997.

 21 Immanuel Kant, Kritiek van het oordeelsvermo-
gen, Boom, Amsterdam, 2009, vertaling Jabik 
Veenbaas en Willem Visser, §4, p. 96.

 22 Vanuit een andere, zij het aanvullende 
invalshoek, heeft Hanne Blank onlangs 
onderzoek gedaan naar het ontstaan van de 
middenklassensubjectiviteit van ‘continentie’ 
naast wetenschappelijke taxonomieën van 
seksualiteit en angsten met betrekking tot de 
nabijheid van de decadente sociale mores van 
zowel aristocratie als arbeidersklasse. In dat 
project is duidelijk de invloed merkbaar van 
zowel Foucault als van de marxistische sociale 
historiografie van Kevin Floyd, waarin 
queerness wordt opgevat als een ontwikkeling 
die samenhangt met proletarisering (industria-
lisering en urbanisatie). Blank richt zich echter 
op de stabilisatie van normativiteit en ‘natuur’ 
in plaats van op de definitie van afwijkendheid. 
Zie Hannah Blank, Straight. The Surprisingly 
Short History of  Heterosexuality, Boston, 
Beacon Press, 2012.

 23 Karl Marx, op. cit. (noot 7), p. 158.
 24 Immanuel Kant, op. cit. (noot 21), §5, p. 96.
 25 Michael Denning, ‘Wageless Life’, in: New Left 

Review, nr. 66, 2010, pp. 79-97.
 26 Richard Seymour, ‘Why Is the Nationalist 

Right Hallucinating a ‘Communist Enemy’?’, 
in: The Guardian, 26 september 2020; Alberto 
Toscano, ‘Notes on Late Fascism’, blog 
Historical Materialism, 2 april 2017.

 27 Richard Hofstadter, ‘The Paranoid Style in 
American Politics’, in: Harper’s Magazine, 
november 1964, pp. 77-86.

 28 Annie McClanahan, ‘Tipwork, Gigwork, 
Microwork’, lezing op de jaarlijkse Critical 
Finance Studies-conferentie, 28 augustus 2020.

 29 Immanuel Kant, ‘The Conflict of  the Faculties’, 
in: M.J. Gregor en R. Anchor (red.), Religion and 
Rational Theology, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, p. 297.

Vertaling uit het Engels: Krijn Mengelers

Oorspronkelijke publicatie: ‘Between Equal 
Rights. Representing Class and Other 
Struggles in the Image Field’, in: Oxford Art 
Journal, nr. 2, 2022, pp. 307-323.



De Witte Raaf  – 222 / maart – april 2023 10

AB23-Ads.indd   25AB23-Ads.indd   25 23/02/2023   13:2923/02/2023   13:29



De Witte Raaf  – 222 / maart – april 2023 11

GWEN PARRY

Op 29 december 2022 overleed modeont-
werper Vivienne Westwood op 81-jarige 
leeftijd. Ze was nauw betrokken bij de punk-
beweging in Londen in de jaren zeventig, 
en haar partner was de manager van de 
Sex Pistols. Haar doe-het-zelfcreaties waren 
subversief  bedoeld en poogden met taboes 
en tradities te breken. Samen met muziek, 
mode, literatuur, film, zines, grafisch ont-
werp en een gelieerde kunstscene maak-
te de mode van Westwood deel uit van een 
tegencultuur. Een schril pleidooi om het 
oude omver te werpen en te zoeken naar iets 
nieuws. Haar systeemkritiek hield levens-
lang stand, ook al maakte datzelfde systeem 
haar tot multimiljonair.
 Ze werd na haar overlijden herdacht 
in publicaties wereldwijd, en in grote lij-
nen waren de necrologieën gelijk. In The 
Guardian viel al in een van de eerste zin-
nen de term ‘working class’: ‘Ze was na één 
semester aan de Harrow Art School gestopt 
omdat ze er als tiener uit de arbeidersklasse 
geen idee van had hoe ze van de kunst zou 
kunnen leven.’ In The New York Times viel 
de klassenindicatie een paar alinea’s later, 
toen Westwood werd omschreven als lid van 
een blue-collar family. De necrologie in NRC 
Handelsblad beschreef  hoe ze opgroeide in 
het ‘Noord-Engelse arbeidersdorp Glossop’. 
De invloed van Westwoods afkomst op haar 
creatieve ontwikkeling wordt door de drie 
kranten dus verschillend ingeschat. The 
Guardian vertelt een verhaal van een vrouw 
gevormd door een systeem waarin achter-
stand in brede zin overwonnen moest wor-
den, en precies deze worstelingen met klasse 
leidden uiteindelijk tot haar geroemde origi-
naliteit. The New York Times legt de nadruk 
op individuele rollen en handelingen ten 
gevolge van de baan van haar ouders. NRC 
borduurt hierop voort door een individu 
met zelfbeschikking te schetsen: ze had een 
intrinsiek talent om dingen anders te zien 
en te doen. De verwijzing naar het ‘Noord-
Engelse arbeidersdorp Glossop’ dient als 
sfeerschets.
 In het invloedrijke essay ‘Why Have There 
Been No Great Women Artists?’ uit 1971 
van Linda Nochlin wordt een dergelijk idee 
van de kunstenaarspersona bekritiseerd. 
Nochlin schrijft hoe zelfs de meest geraffi-
neerde analyses van kunstenaars bouwen 
op het idee van de golden nugget: het genie 
dat centraal staat in een concept van indivi-
duele prestatie, typisch voor de vrije markt. 
Dit beeld van de autonome, getalenteerde 
kunstenaar in kunsthistorische monogra-
fieën is vaak leidend, en de sociale en insti-
tutionele structuren zijn louter secundai-
re ‘invloeden’ en ‘achtergrond’, in plaats 
van mogelijkheidsvoorwaarden voor suc-
ces. Nochlin richt zich op het ontbreken 
van vrouwen in de kunsthistorische canon, 
maar ze bespreekt ook hoe er opvallend wei-
nig grote kunstenaars uit de aristocratie 
voortgekomen zijn. Ze legt patronen bloot 
in wie het wel en niet maakt: vooral man-
nen uit de middenklasse lijken artistieke 
‘grootsheid’ te hebben bereikt. Nochlin ver-
bindt het gender- en klassenvraagstuk door 
te opperen dat zowel aristocraten als vrou-
wen – en vermoedelijk het leeuwendeel van 
beide genders in de arbeidersklassen – voor-
namelijk om sociale en structurele redenen 
geen bekende kunstenaars werden. 
 Het essay verscheen aan het begin van 
de jaren zeventig, getuigend van intellec-
tueel activisme dat, in de voetsporen van 
Foucault, geïnstitutionaliseerde patronen 
onderzoekt door te analyseren hoe ze zich 
manifesteren in disciplinerende structuren, 
verbonden met kennis en macht. De invloed-
rijkste denker die de relatie tussen klasse en 
kunst onderzocht, was Pierre Bourdieu, zelf  
de zoon van een dorpse postbode. In zijn 
beroemde studie La Distinction. Critique soci-
ale du jugement uit 1979 benadert hij klas-
se eigengereid: hij is niet geïnteresseerd in 
een a priori afbakening van verschillende 
klassen en pleit voor een studie van zowel 
economische als symbolische relaties die 
samenkomen in het concept habitus – een 
diep en invloedrijk ‘voorbewust’ raamwerk 
van disposities, waarderingen en prakti-
sche handigheden, die gedachten, percep-
ties, uitdrukkingen en acties beïnvloeden. 

Habitus is een ‘generatief  mechanisme’ dat 
in een grote variëteit aan contexten werkt 
en een veelvoud van gedragingen vormt. 
Klasse creëert verschillende habitus, met 
verschillende niveaus van kapitaal en met 
uiteenlopende smaken en vormen van cul-
tuurparticipatie. 
 Bourdieus connectie van klasse met kunst 
(via habitus) roept vragen op. Hoe wor-
den makers in de kunstsector erdoor beïn-
vloed? En hoe komt dit tot uitdrukking in 
wat er over die makers geschreven wordt, 
bijvoorbeeld als hun leven wordt samenge-
vat? Kunnen we het ‘thuis’ van kunstenaars 
achterwege laten in omschrijvingen van 
hun werk? En wat valt er, zeker in het licht 
van huidige beleidsvraagstukken, te win-
nen als klasse opgenomen wordt als onder-
deel van een analytisch repertoire?
 Het denken van Bourdieu, waarin habi-
tus een zekere deterministische impact 
heeft op het individu en de verhouding tot 
kunst, heeft zelden het raamwerk gevormd 
voor de kunstenaarsbiografie. De biografie 
is vooral toegepast op de visie van de kun-
stenaar als een op zichzelf  staand en trans-
cendentaal genie. In het essay ‘Minimalism 
and Biography’ uit 2000 analyseert Anna 
Chave hoe de machinale, onpersoonlijke 
esthetiek van het minimalisme in de jaren 
zestig de kunstenaarsbiografie poogde los 
te koppelen van kunst. ‘Ik wil ‘ik heb dit 
gemaakt’ verwijderen uit mijn werk,’ heeft 
Ellsworth Kelly ooit gezegd. Chave beargu-
menteert dat die verwijdering mogelijk werd 
dankzij de ‘universele’ subjectpositie van die 
tijd. De witte, cisgender man werd in recen-
sies en andere teksten vaak omschreven als 
iemand met een autonome visie en aan-
pak, terwijl bij vrouwelijke collega’s voor-
al het netwerk en de invloeden benadrukt 
worden. Niet-universele karakteristieken 
als vrouwelijkheid, non-conformiteit op het 
vlak van gender, niet-witheid of  lichamelij-
ke bijzonderheden geven, zo toont Chave, 
vaker aanleiding om de maker te omschrij-
ven binnen een bredere, collectieve context, 
ongeacht inhoudelijke thema’s. Het mini-
malisme kwam op in een tijd waarin bespie-
gelingen over subjectiviteit in brede zin op 
de achtergrond raakten. In de jaren zestig 
verhieven neomarxisten materiële en soci-
ale categorieën boven individuele en sub-
jectieve aspecten. Voor veel marxistische 
denkers zijn persoonlijke en expressieve 
waarden van secundair belang. Chave toont 
dat die waarden vaak met vrouwelijkheid 
geassocieerd worden. 

 De culturele onderhandeling tussen oude 
en nieuwe modellen die vandaag volop gaan-
de is, gaat gepaard met een opwelling van 
erkenning voor een diversiteit aan geleefde 
ervaringen. Dit behelst een heroverweging 
van het belang van het persoonlijke, en van 
de verhouding van het individuele tot het 
collectieve. Het creëert een momentum voor 
een herbevraging van de universele subject-
positie in de kunst. Met dank aan schrijvers 
als Nochlin en aan activisten zowel binnen 
als buiten de (kunst)theoretische discipli-
nes, brokkelt decennia na deze vroege kri-
tieken het geloof  in het universele subject 
binnen culturele instituten steeds verder af. 
Er wordt betoogd meer en andere verhalen 
te willen vertellen dan voorheen, door een 
grotere verscheidenheid aan raconteurs. Dit 
wordt bestendigd door de opmars van mana-
gers gespecialiseerd in Toegankelijkheid, 
Diversiteit en Inclusie, die in huis worden 
gehaald om een verandering van de vier P’s 
te waarborgen: programma, partners, per-
soneel en publiek. Het Stedelijk Museum 
Amsterdam, waar ik nog enkele weken werk 
als senior redacteur, heeft de afgelopen jaren 
veel media-aandacht gekregen door uitge-
sproken ambities op dit gebied. Ook de docu-
mentaire White Balls on Walls van Sarah Vos 
die eind 2022 in première ging, gaat daar-
over. De film richt zich vooral op Zwartheid 
en toont een lerend instituut dat aan het 
begin van de film anders is dan aan het 
eind. De ‘de-universaliseringsdrang’ in de 
Nederlandse kunstsector richt zich momen-
teel vooral op kleur, gender en cultuur. 
Klasse wordt vaak vergeten, hoewel het een 
analytische bron is waaruit geput kan wor-
den om kunst rijker en raker te omschrijven. 
 Die potentie komt het duidelijkst naar 
voren bij de portrettering van makers 
die een sterke systeemkritiek uitoefenen, 
zoals de Nederlandse punkrockband Hang 
Youth. De band, opgericht in 2015, maak-
te afgelopen zomer furore op Lowlands en 
in een uitverkocht Paradiso met nummers 
als – de titels staan gewoonlijk in kapitalen 
– ‘Je haat geen maandag je haat kapitalis-
me’ en ‘Leg de Zuidas in de as’. In een plat 
accent uit Amsterdam-Noord hekelen de 
bandleden de gevestigde orde. Ondanks hun 
expliciete referenties aan Marx, en hoewel 
ze onder meer in de Volkskrant omschreven 
werden als ‘de stem van een nieuwe pro-
testgeneratie’, is hun werk door critici niet 
met klasse in verband gebracht. Velen zien 
de band als een groep witte middenklassen-
jongens uit de randstad, maar hun sociale 

realiteiten zijn veel complexer en hun bio-
grafieën herbergen verhalen die tonen hoe 
zowel kunst als protest kunnen ontstaan. 
Hoe is het om op te groeien als lid van de 
eerste generatie hoogopgeleiden met een 
creatieve ambitie? Was de systeemkritiek 
uitgebleven als de leden van Hang Youth in 
een andere wijk opgegroeid waren? Het is, 
Bourdieu volgend, van minder groot belang 
om hun klasse te definiëren dan om vanuit 
een begrip van de vormende kracht van de 
habitus het werk van deze makers te begrij-
pen. Het zou Bourdieu wellicht niet verba-
zen dat ze begin 2023 een nummer met de 
titel ‘Steek de Mona Lisa in de Fik’ uitbrach-
ten. Voor een groot deel vallen de bandle-
den samen met wat Chave als de ‘univer-
sele subjectpositie’ omschreef, waardoor de 
klassenblindheid zich nog sterker aftekent. 
Het is die spanning tussen de geleefde erva-
ring en de culturele onzichtbaarheid van 
klasse die een grote potentie voor kunstkri-
tiek openbaart.
 ‘Het woord ‘arbeidersklasse’ is nagenoeg 
uit het dagelijkse taalgebruik verdwenen,’ 
rapporteerde de Volkskrant in 2021. Wie 
zoekt in de krantenarchieven van het afge-
lopen jaar komt het woord amper tegen. 
Ook het archief  van De Witte Raaf bevat 
weinig essays en recensies waarin klasse 
besproken wordt – het begrip wordt alleen 
af  en toe zijdelings aangehaald. De Groene 
Amsterdammer heeft de afgelopen jaren 
slechts een paar essays gepubliceerd waarin 
klasse gebruikt wordt als analytisch raam-
werk, wat gezien het politieke gedachte-
goed van het blad beperkt is. Als we het in 
Nederland zowel binnen als buiten de cul-
tuursector over sociale verschillen en onge-
lijkheid hebben, gebruiken we meestal een 
andere, meer specifieke taal. Toch onder-
scheidt het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) klassen in Nederland, zes om precies 
te zijn, die omschreven worden als ‘een 
zachte tweedeling’ met ‘daartussenin her-
kenbare maatschappelijke segmenten’. De 
klassen zijn vastgesteld op basis van empi-
risch onderzoek naar vier typen menselij-
ke hulpbronnen: economisch, cultureel, 
sociaal en persoonskapitaal. Het komt in de 
buurt van Bourdieus begrip van kapitaal, 
dat hij in La Distinction omschreef  als ‘de 
groep echt bruikbare middelen en krach-
ten’. De bovenste groep noemt het SCP de 
‘gevestigde bovenlaag’ die beschikt over 
het meeste kapitaal: deze mensen hebben 
niet alleen een gunstige positie in termen 
van onderwijs, werk, inkomen en vermo-

Hang Youth, foto Lin Woldendorp

We moeten het over klasse hebben
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gen, maar ook wat sociale relaties, culturele 
inbedding en gezondheid betreft. Het zoge-
noemde ‘precariaat’ blijft bij elk van de vier 
typen hulpbronnen achter op de rest van de 
bevolking. Hier tussenin bevinden zich de 
‘jongere kansrijken’, de ‘werkende midden-
groep’, de ‘comfortabel gepensioneerden’ 
en de ‘onzekere werkenden’.
 Door deze indeling in zes omschrijven-
de in plaats van drie politieke klassen kun-
nen beleidsmakers nauwkeuriger kijken 
naar tendensen die verschillen verklaren 
en bewerkstelligen: de in- en uitstroom in 
basisscholen, het gemiddelde inkomen in 
een wijk, alsook de mobiliteit tussen de klas-
sen en de rol van leeftijd daarin. Maar deze 
microanalyses zorgen er ook voor dat we 
als samenleving al die problemen niet met 
elkaar verbinden, waardoor een diepere 
systeemkritiek vaak uitblijft. Klasse wordt 
zo gereduceerd tot iets dat louter descrip-
tief  is, en ideologisch neutraal. Toch tonen 
sociaal-economische analyses aan – het 
bekendst is het werk van Thomas Piketty – 
dat klasse in de eenentwintigste eeuw wel 
degelijk een doorslaggevende factor is voor 
ongelijkheid. Het manifesteert zich zelfs in 
een verschil in levensduur, dat in Nederland 
in 2022 volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gemiddeld negen jaar is, wat con-
creet wil zeggen dat iemand van de hoogste 
klasse negen jaar later overlijdt dan iemand 
van de laagste klasse. Ondanks deze schrij-
nende ongelijkheid zijn het vooral de laagste 
klassen, waartoe bijna dertig procent van 
Nederland wordt gerekend, die zelden of  
nooit gaan stemmen. Onder anderen Stuart 
Hall en Charles Leadbetter hebben beargu-
menteerd dat in de nieuwe ‘postfordistische’ 
economie de arbeidersklassen geen weer-
stand meer kunnen of  willen bieden aan de 
manier waarop ze uitgebuit worden.
 In 1980 schreef  ook André Gorz in zijn 
boek Adieux au prolétariat dat het de eco-
nomie is die de basis vormt van de verwe-
ring van de traditionele klassensolidari-
teit. En toch heeft klasse een grote invloed 
op onze samenleving, en dat zowel binnen 
een stad of  een land als tussen werelddelen. 
In Nederland wordt klasse als analytische 
categorie zelden heroverwogen om heden-
daagse cultuur te beschouwen, maar in het 
Verenigd Koninkrijk lijkt er sprake te zijn 
van een recente opleving. De Arts Council 
England, de Britse raad voor cultuur, kijkt 
sinds enkele jaren nadrukkelijk ook naar 
‘class and social mobility’ als onderdeel 
van zijn diversiteitsbeleid. De afgelopen 
jaren is er een groot onderzoek gestart om 
data te verzamelen over de beperkingen 
die ‘working class people’ ondervinden bij 
het toetreden tot de kunstsector. ‘Socio-
economische diversiteit’ wordt nadrukkelijk 
ondersteund. ‘Gelijke toegang tot werken in 
de kunsten blijft een van de meest urgente 
vraagstukken voor de sector vandaag, aan-
gezien mensen met een lagere sociaal-eco-
nomische achtergrond nog steeds zwaar 

ondergerepresenteerd zijn onder kunste-
naars en werknemers van Britse theaters, 
festivals, galeries en andere kunstinstellin-
gen,’ zo betoogt een rapport uit 2019 van 
The Bridge Group, een non-profitconsul-
tant die via onderzoek sociale gelijkheid 
wil bevorderen. Het onderzoeksrapport 
Panic! Social Class, Taste and Inequalities in 
the Creative Industries uit 2018 toont dat 
de arbeidersklasse ongeveer 10 procent 
van de banen in de kunst- en cultuursec-
tor inneemt, terwijl 48 procent van het 
Verenigd Koninkrijk zich als ‘working class’ 
identificeert. De opleving in interesse voor 
klasse is dus een passende reactie op een 
opmerkelijke scheefgroei.
 In Nederland richt beleidsonderzoek zich 
vooral op ‘herkomst, sekse en leeftijd’ – 
zoals een rapport uit 2018 het samenvatte – 
om de samenstelling van de culturele sector 
te omschrijven, zonder overigens represen-
tatief  te zijn op deze gebieden. Wel wordt er 
geregeld gepubliceerd over de gevolgen van 
de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van 
wie in de sector werkzaam is. In geen enkele 
andere sector is de scheefgroei tussen oplei-
ding en inkomen zo groot, en bijna negen-
tig procent van alle werkers is zzp’er of  
freelancer. Ook de collectieve arbeidsover-
eenkomst binnen musea wordt momenteel 
bekritiseerd: begin 2023 werd er nog actie 
ondernomen omdat musea van hun perso-
neel verwachten dat ze zelf  de klappen van 
de huidige hyperinflatie opvangen, terwijl 
de loonschalen al jaren stagneren en ach-
terblijven op die in andere sectoren. De cul-
turele sector kent internationale verschil-
len, maar ook globale tendensen. Martha 
Rosler sprak al in 2011 in een artikel op 
e-flux van een ‘culture class’, onder andere 
gekenmerkt door precariteit. Ondanks het 
ontbreken van Nederlandse data, bestaat er 
zeker ook hier een ‘precarious class’, wat de 
obstakels onderschrijft die het daadwerkelij-
ke ‘precariaat’ kan ervaren bij toetreding tot 
de culturele sector. 
 De manier waarop klasse in de kunst aan 
de orde kan worden gesteld, zal zich van de 
logica van politieke representatie moeten 
onderscheiden. Anders dan voor classifica-
ties als ‘niet-westers’ of  ‘vrouw’ is het moei-
lijker om de ‘arbeider’ in beleid te vatten, 
want het is niet makkelijk om klasse nume-
riek te benaderen. Sabrina Mahfouz doet in 
Smashing It. Working Class Artists on Life, Art 
and Making It Happen uit 2020 een enthou-
siasmerende poging om de logica van inclu-
sie op de Britse werkende klasse toe te pas-
sen. Centraal in haar boek staan echter 
verhalen van makers die passen in de reto-
riek van het geniale individu dat obstakels 
overwint dankzij de zoete combinatie van 
talent en wilskracht. Daardoor ontbreekt 
de propositie dat dankzij kunst over de con-
touren van sociale gelijkheid gespeculeerd 
kan worden. Mahfouz accepteert impliciet 
het neoliberale dogma waarbinnen de indi-
viduele kunstenaar opereert. De histori-

sche beoordeling van artistieke grootsheid 
vis-à-vis de universele subjectpositie wordt 
niet bevraagd, en hoe kunstinstituten zich 
uit hun habitus kunnen werken wordt niet 
onderzocht.
 Een andere benadering is eveneens nodig, 
zoals Marina Vishmidt in dit nummer van 
De Witte Raaf  schrijft, omdat klasse een uit-
buitingsrelatie onderhoudt met kapitaal. 
Natuurlijk hebben veel identiteiten een 
directe economische oorsprong, en conse-
quenties die diep met klasse verbonden zijn. 
Olúfẹ́mi O. Táíwò beargumenteert in zijn 
boek Elite Capture. How The Powerful Took 
Over Identity Politics uit 2022 dat identi-
teitspolitiek vooral binnen bestuurskamers 
bedreven wordt, terwijl het klassenbewust-
zijn vergt om de contouren van die kamers 
zelf  op te tekenen. ‘Elites’ kunnen activis-
me overnemen en instrumentaliseren, ter-
wijl het raamwerk waarbinnen ongelijkheid 
ontstaat behouden blijft, net als de machts-
positie van directeurs. Táíwò poneert dat de 
managementklasse, in toenemende mate 
etnisch en genderdivers, die de goed geoliede 
machines van kennis en culturele productie 
domineert, zelf  kiest aan welke gemargi-
naliseerde stemmen aandacht wordt gege-
ven, zonder dat haar eigen klasse structu-
reel bedreigd wordt. De strijd van en voor 
gelijkheid zou niet moeten gaan over wie er 
namens wie in de kamers van de elite zitting 
heeft, maar over hoe we de muren van die 
kamers kunnen slechten. Dat noemt Táíwó 
constructieve politiek waar vooral de zwak-
ken en kwetsbaren wel bij varen. Daarmee 
kiest hij duidelijk voor klasse, en niet voor 
identiteit.
 De potentie van klasse als methode om 
identiteiten te overstijgen werd al lang gele-
den helder ingezien en beschreven door 
verzetsstrijder Anton de Kom. In zijn boek 
Wij slaven van Suriname uit 1934 roept 
hij niet alleen Surinamers, maar ook de 
Nederlandse arbeidersklasse op om in actie 
te komen tegen koloniale uitbuiting. Uit de 
gepubliceerde versie bleek een passage weg-
gehaald te zijn die wel nog in voorpublica-
ties te lezen was. 

En gij, Nederlandse proletariërs voor 
wie ik mede dit boek schrijf, gij die geen 
deel had aan de schatten der Hollandse 
regenten, die in de gouden eeuw gebrek 
leed en opgehangen en neergeschoten 
werd voor het Waaggebouw van uw 
hoofdstad, […], gij die de schuld niet 
deelt der overheersers, omdat gij zelve 
overheerst werd, gij zult de voorvechters 
onzer vrijheid met ons liefhebben.

Emma Dabiri betoogt zelfs dat ras als soci-
aal construct uitgevonden is om weerstand 
te versplinteren en om de klassenstrijd tegen 
te werken. In haar boek What White People 
Can Do Next uit 2021 bespreekt ze het ver-
schil tussen allyship en coalition. Dabiri pleit 
voor het tweede, waarbij ze, in de woorden 

van Fred Moten in The Undercommons uit 
2013, zoekt naar coalities die voortkomen 
‘out of  your recognition that it’s fucked up 
for you, in the same way that we’ve already 
recognized that it’s fucked up for us’. Klasse 
heeft binnen dit ideaal een grote rol te spe-
len in de identificatie van gemeenschappe-
lijke doelen. Dabiri pleit nadrukkelijk tegen 
een intersectionaliteit van identiteiten, 
maar vóór een intersectionaliteit van doe-
len. Als voorbeeld haalt ze onder andere de 
Rainbow Coalition aan: een samenwerking 
tussen de Black Panthers, de Puerto Rican 
Young Lords en de Young Patriots, een 
witte arbeidersbeweging uit het zuiden van 
het land. Deze opmerkelijke coalitie werd 
verbonden door het idee dat het in ieders 
belang was om samen te strijden tegen de 
ongelijkheden die voortgezet worden door 
het kapitalisme. Onderdeel van deze inter-
sectionaliteit van doelen is een klassenbe-
wust onderscheid met de constructie van 
identiteiten, die hun oorsprong vinden in 
conflict. Dat geldt voor de uitvinding van 
het construct ras, maar ook voor de meer 
performatieve elementen in het construct 
gender. 
 Biografieën van kunstenaars, zowel in 
glossy tijdschriften als in kunsthistorische 
catalogi, communiceren over de aard van 
kunst, het menselijke kunnen en de excel-
lentie – en over de rol die de sociale orde 
hierin speelt. Het beeld van de werkelijkheid 
dat in veel biografieën geschetst wordt, is er 
een van een klasseloze maatschappij, ter-
wijl klasse een ingrijpende invloed heeft op 
hoe (en of) mensen kunst benaderen. Klasse 
laat toe om een scherper beeld te schetsen 
van de werkelijkheid, en om meer trefrake 
vragen te stellen over creatieve ‘grootsheid’. 
Bourdieu toonde de invloed van habitus aan 
op de waardering van die grootsheid, als 
klassengedetermineerde kwalificatie. Klasse 
niet gebruiken in de omschrijving van 
makers en wat ze doen, miskent de invloed 
van die habitus. 
 Terugblikkend op het werk van Westwood, 
schreef  Veronica Horwell in The Guardian dat 
haar ‘originele ideeën over uiterlijk voort-
kwamen uit haar instinctieve begrip van de 
vroege, kortstondige seksuele aantrekking 
die de samenleving traditioneel aan vrou-
wen uit de arbeidersklassen toekent’. Het is 
een analyse waarin klasse wordt gebruikt 
om de biografie te verheffen tot een complexe 
samenkomst van materiële en sociale, maar 
ook van individuele en subjectieve catego-
rieën. Kunst wordt op die manier meer dan 
een abstracte ruimte voor representatie, en 
veeleer een terrein waarop materiële reali-
teiten zowel erkend als uitgedaagd kunnen 
worden.

Rainbow Coalition, Chicago, 1969, foto Cha-Cha Jimenez
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SLEWE GALLERY
until 08/04

VARIOUS THOUGHTS II
Michael Jacklin

14/04–20/05

WORKS ON PAPER
Joris Geurts, Ronald Noorman

EENWERK
until 06/05

HORIZON
Koos Breukel

ANDRIESSE EYCK
until 18/03

AS A SEED, AS A PLANT
Erik Andriesse, Carel Blotkamp, Cuny Janssen, 
Antonietta Peeters, Diana Scherer

25/03–13/05

LES FLEURS DU MAL
Natasja Kensmil

GALERIE VAN GELDER
18/03–28/04

DIRECT ART
John M Armleder, Franck Bragigand,  
Nicolas Chardon, Sylvie Fleury,  
Jaap Kroneman, Christian Marclay,  
Olivier Mosset, Steven Parrino,  
Maarten Ploeg

GALERIE RON MANDOS
18/03–23/04

IN THE DEPTHS OF MEMORY
Levi van Veluw

13/05–11/06

SOLO EXHIBITION
Daniel Arsham

20/04–23/04

ART BRUSSELS
Daniel Arsham, Atelier Van Lieshout,  
Maarten Baas, Brigitte Kowanz, Troika,  
Hans Op de Beeck, Levi van Veluw,  
WonderBuhle

  

 

 

 

 

 

  

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

zo: 12:00–17:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

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

max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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Een radicale flank
JAN-WILLEM ANKER

Begin januari waarschuwde Faiza Oulahsen, 
hoofd klimaat en energie bij de Nederlandse 
afdeling van Greenpeace, op de radio voor 
een radicalisering van de klimaatbewe-
ging in 2023. Ze wees op de invloed van 
Andreas Malms manifest How to Blow up 
a Pipeline,  dat onder een iets zachtere titel 
in Nederlandse vertaling is verschenen bij 
Starfish Books: Eco-sabotage of  hoe je een 
pijpleiding opblaast.
 De grap van de titel is overigens dat Malm 
nergens uitlegt hoe je dat eigenlijk moet 
doen, een pijpleiding opblazen. Wel vertelt 
hij hoe je de banden van een SUV kunt laten 
leeglopen: de dop van het ventiel schroe-
ven, er een boontje in doen en vervolgens 
het dopje er weer op schroeven. Zo loopt de 
band langzaam leeg. Malm beschrijft uitge-
breid hoe hij dit in 2007 in een rijke buurt 
in Stockholm deed, maar typeert het als 
een weinig serieuze vorm van sabotage. Hij 
noemt het eerder kattenkwaad. Niettemin is 
het tegenwoordig in zwang dankzij de inter-
nationale actiegroep Tyre Extinguishers.
  Malms boek bevat dus geen handlei-
ding om pijpleidingen op te blazen, maar 
de auteur laat er geen misverstand over 
bestaan dat sabotage of  vandalisme van fos-
siele infrastructuur noodzakelijk is als we 
een kans willen maken om de mondiale kli-
maatopwarming onder 1,5 graden Celsius 
te houden. In zijn eigen woorden: ‘Een CO2-
heffing is zo 2004.’ Een groot deel van zijn 
tekst is in feite een gesprek met Extinction 
Rebellion (XR), wereldwijd de grootste kli-
maatbeweging, die een strikt geweldloze 
vorm van verzet voorstaat.
 Malm veegt de vloer aan met het pacifis-
me van XR, dat hij als een mengeling van 
huichelarij en bedrog beschouwt. Het paci-
fisme als zodanig deelt hij op in twee vor-
men: moreel pacifisme enerzijds, dat prin-
cipieel alle geweld altijd veroordeelt en dat 
je in het uiterste geval uitlevert aan fascis-
tische moordenaars. Anderzijds is er strate-
gisch pacifisme, dat stelt dat geweld de zaak 
niet helpt en potentiële medestanders van 
je vervreemdt. Dit strategische pacifisme 
zie je bij XR terug. Geweldloosheid is hier 
een methode of  een techniek om je doel 
te behalen. Juist daar heeft Malm specifie-
ke kritiek op. Aan de hand van historische 
voorbeelden, zoals de afschaffing van de 
slavernij, de strijd voor algemeen kiesrecht 
door de suffragettes en het verzet tegen het 
Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, laat hij 
zien dat vormen van sabotage en geweld 
wel degelijk succesvol (en noodzakelijk) zijn 
geweest. Zijn belangrijkste voorbeeld op dit 
punt is de Amerikaanse Civil Rights Act 
van 1964, die mede tot stand kwam omdat 
geweldloze actie altijd dreigde om te kun-
nen slaan in gewelddadig protest. Malm 
formuleert het zo: ‘De burgerrechtenbewe-
ging sleepte de Act van 1964 in de wacht, 
omdat zij een radicale flank had waardoor 
ze in de ogen van de staatsmacht op een 
kleiner kwaad leek.’ Het punt is hier: als je 
merkt dat je strategie niet werkt – en gezien 
de almachtige positie van energiereuzen 
wereldwijd kun je dat wel stellen – dan heb 
je een reden om een andere strategie te 
beproeven. 
 De theorie van het ‘radicale flank-effect’ 
van socioloog Herbert H. Haines vormt het 
intellectuele fundament onder How to Blow 
up a Pipeline. Wil XR een plek krijgen aan 
de onderhandelingstafel voor haar klimaat-
agenda, dan is het volgens Malm nodig om 
de beweging wat ongevraagde hulp te bie-
den. Op de aard van die hulp gaat hij uit-
gebreid in. Voor hem is er een cruciaal ver-
schil tussen acties gericht tegen objecten 
of  dingen, en acties gericht tegen men-
sen, die hij wel degelijk categorisch afwijst. 
Klimaatterrorisme zou tot onherstelba-
re schade leiden aan de klimaatbeweging, 
daarin is hij duidelijk – wat zijn pleidooi dan 
weer ‘zachter’ maakt dan de titel suggereert. 
 Waarom dan een radicale flank? Die 
flank zorgt ervoor dat posities beginnen te 
schuiven. De redenering is simpel: wanneer 
de ‘assets’ van de fossiele industrie wor-
den beschadigd, lijkt wat XR wil – onder 
meer een stop op de subsidie van de fossie-
le industrie – ineens een stuk schappelijker. 
Malm is overigens gevoelig voor het risico 

dat zo’n radicale flank-effect ook negatief  
kan uitpakken. Het is wat je een balanceer-
act noemt: aan de ene kant moet je ervan 
uitgaan dat sabotage door de meerderheid 
wordt afgewezen, maar hoe bepaalt de sabo-
teur wanneer hij moet stoppen of  door moet 
gaan? Hoe doseert hij bovendien zijn sabo-
tage? Een pasklaar antwoord op deze vraag 
bestaat niet, omdat die altijd afhankelijk is 
van de context. Malm spreekt over ‘de scho-
ne kunst van gecontroleerd politiek geweld’. 
 Op wie of  wat moet sabotage gericht 
zijn? Het antwoord hierop gaat uit van een 
klassen analyse, die Malm in zijn manifest 
niet heel diep uitwerkt. Het doelwit zijn de 
eigendommen van de fossiele industrie en 
die van de vermogende vervuilende klas-
se. De fossiele industrie is verantwoordelijk 
voor het leeuwendeel van de emissies. En 
aangezien zij grotendeels in handen is van 
een zeer selecte groep ultrarijken die ook 
op persoonlijk niveau buitensporige hoe-
veelheden emissies produceren, vormen 
hun bezittingen een legitiem doelwit. De 
opwarming maakt de aarde voor velen nu 
al veel gevaarlijker en gewelddadiger, wat 
uiteraard niet geldt voor de ultrarijken: hun 
kapitaal beschermt ze tegen de zoveelste 
natuurbrand of  overstroming. Net als bij de 
coronapandemie is het een illusie te stellen 
dat de klimaatcrisis iedereen in gelijke mate 
zal raken.
 Interessant is hier het onderscheid dat 
Malm maakt tussen luxe-emissies en emis-
sies bedoeld voor levensonderhoud. Het is 
in grote delen van de wereld op dit moment 
domweg niet mogelijk om te leven zonder 
broeikasgassen uit te stoten, maar de brand-
stof  die een privéjet uitstoot is van een ande-
re orde dan de brandstof  die je nodig hebt 
om naar je werk te komen bij gebrek aan 
efficiënt openbaar vervoer. Emissies om in je 
levensonderhoud te voorzien, zorgen er – bij 
gebrek aan alternatieve energie – voor dat je 
niet hoeft te verkommeren. Voor luxe-emis-

sies – de naam zegt het al – geldt dit niet. 
Malm begrijpt dat sommige emissies moei-
lijk te categoriseren zullen zijn, maar het 
onderscheid kan wel helpen om te bepalen 
welke uitstoot je het eerste moet aanpakken. 
 In ArtReview analyseerde T.J. Demos 
recentelijk de museumacties van de Just 
Stop Oil-klimaatactivisten onder verwij-
zing naar Malm. Demos beschouwt der-
gelijke acties als een midden tussen ‘pre-
pandemisch’ geweldloos verzet en een 
daadwerkelijke vernietiging van eigendom. 
Schade aan de kunstwerken zelf  was er bij 
de verschillende acties niet, maar wel aan 
de lijsten. De reactie van Martine Gosselink, 
directeur van het Mauritshuis, luidde: 
‘Blijf  met je poten van onze spullen af.’ 
Gunay Uslu, staatssecretaris voor Cultuur 
en Media, zei iets vergelijkbaars: ‘Laat ons 
gezamenlijk erfgoed met rust […] Het aan-
vallen van weerloze kunstwerken is niet de 
juiste manier.’ De Vlaamse activist Wouter 
Mouton, die zich in het Mauritshuis vast-
plakte aan Meisje met de parel (1667), kreeg 
twee maanden gevangenisstraf, waarvan 
een maand voorwaardelijk.
 Demos legt uit waarom iconische kunst-
werken voor klimaatactivisten níét weerloos 
zijn: ze zijn juist óók machtige luxeobjecten. 
En je kunt ze vinden in grote musea, ‘ruim-
tes die gekenmerkt worden door rijkdom 
en privilege,’ zoals Demos schrijft, en die in 
veel gevallen fungeren als de prijzenkasten 
van voormalige koloniale mogendheden. 
Demos: ‘Van schone kunst genieten terwijl 
de wereld brandt is een daad van perverse 
medeplichtigheid.’
 Toch is het de vraag of  Just Stop Oil de 
radicale flank wordt waar XR bij gebaat is. 
Ik vermoed van niet, juist omdat Just Stop 
Oil een vergelijkbaar programma als XR 
lijkt te hebben, met een herkenbare nadruk 
op geweldloze burgerlijke ongehoorzaam-
heid. Demos formuleert een ander punt 
van kritiek, dat minstens zo cruciaal is: de 

museum acties zijn niet verbonden met een 
bredere beweging van mensen die zelf  géén 
vermogen hebben om aan het werk te zet-
ten. Heel concreet: het museumpersoneel 
dat de rotzooi moet opruimen, krijg je vol-
gens Demos met dit soort acties waarschijn-
lijk niet mee.
 Daarbij is de taal van veel klimaatacti-
visten volgens hem gewoonweg niet wer-
vend. Men wil ‘degrowth’ en ‘decarbonisa-
tie’, maar dat suggereert haast automatisch 
bezuinigingen waar werkers de klos van 
worden, bijvoorbeeld doordat ze hun baan 
verliezen. Vervolgens wordt het heel ver-
leidelijk om de wetenschap te wantrouwen 
waarop de voorvechters van zo’n politiek 
zich baseren. Voor Demos zijn de museum-
acties uiteindelijk ‘wanhoopsdaden’ die geen 
massaal verzet zullen aanjagen tegen de 
ontwrichting van het klimaat. Dan heeft hij 
liever kunstenaars, zo is zijn conclusie, als 
Jeanne van Heeswijk en Jonas Staal, die via 
kunst hun politieke agenda proberen te ver-
wezenlijken, bijvoorbeeld door coalities aan 
te gaan met andere activistische groepen en 
soms ook met vakbonden. 
 Nu is het mede door Jonas Staals geïniti-
eerde Court for Intergenerational Climate 
Crimes zéér waardevol: dit enorme artis-
tieke samenwerkingsproject gericht tegen 
Unilever, ING, Airbus en de Nederlandse 
staat maakte het denkbaar dat multinatio-
nals en staten zich ooit zullen moeten ver-
antwoorden voor de klimaatdestructie die 
ze hebben aangericht of  waaraan ze mede-
plichtig zijn (wat Wytske Versteeg in De 
Witte Raaf (nr. 215) voor ‘vrijblijvendheid’ 
aanzag). Maar je kunt moeilijk van de Just 
Stop Oil-activisten verlangen dat ze ook 
allemaal kunstenaar worden. Daarnaast 
mag het wel zo zijn dat massale klimaatactie 
louter mogelijk is met steun van de werken-
de klasse, zoals Matthew T. Huber beweert 
in Climate Change as Class War (2022), maar 
dat is op dit moment niet veel meer dan een 
wensdroom. De arbeider of  de werker, zoals 
hij tegenwoordig heet, is geen revolutionair 
subject. In elk geval niet in deze con treien. 
Het tragische conflict van werkers die voor 
hun onderhoud afhankelijk zijn van de 
vernietiging van hun leefomgeving (zoals 
die van bijvoorbeeld Tata Steel) krijg je als 
actiegroep niet zomaar opgelost. Dat kost 
veel tijd. En organisatie.
 Wat je intussen wel kunt doen, is je doel 
scherp krijgen. Dus geen snelwegen blok-
keren, waar ook de familie Modaal last van 
heeft, maar je expliciet richten op de echt 
grote uitstoters. Oxfam becijferde dat de 
125 rijkste personen (mede door fossiele 
investeringen) verantwoordelijk zijn voor 
de jaarlijkse uitstoot van evenveel broeikas-
gassen als heel Frankrijk. Gelukkig begint 
dit steeds meer door te dringen. Vorig jaar 
verhinderden zo’n 500 actievoerders van 
Greenpeace en XR privéjets om op te stij-
gen vanaf  Schiphol, in een van de beste 
– meest fotogenieke ook, al die fietsers tus-
sen jets en politieagenten – klimaatacties op 
Nederlandse bodem tot dusver. Ook Make 
Them Pay, een gezamenlijke campagne van 
XR en Scientist Rebellion, gericht tegen pri-
véjets en veelvliegers, is wat dat betreft voor-
beeldig. 
 Wijlen Bruno Latour en Nikolaj Schultz 
zagen in Mémo sur la nouvelle classe écologique 
(2022) een nieuwe ecologische klasse ont-
staan – of  beter gezegd: gevormd worden. 
Het is geen toeval, schreven de auteurs, 
dat er tegenwoordig meer ecologische acti-
visten dan vakbondsvertegenwoordigers 
worden vermoord. Maar dit suggereert een 
scheiding tussen twee werelden die in feite 
kunstmatig is. Matt Huber stelt terecht dat 
alle werk onlosmakelijk verbonden is met de 
ecologie. Het is de taak van links om ervoor 
te zorgen dat die kunstmatige scheiding tus-
sen rood en groen wordt opgeheven. Alle 
werk was altijd al groen, maar niet noodza-
kelijkerwijs vervuilend of  klimaatontwrich-
tend. Daar heb je kapitalisme voor nodig. 

Andreas Malm, Eco-sabotage of  hoe je 
een pijpleiding opblaast, vertaling Menno 
Grootveld, Amsterdam, Starfish Books, 2022.

Activisten van Just Stop Oil in The National Gallery, Londen, 14 oktober 2022
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LLS PaleisLLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
+32 (0)3 337 03 87 llspaleis.be

thu–sun, 14:00–18:00 (and by appointment) 

Affiniteiten#5
Anne-Mie Van Kerckhoven Anne-Mie Van Kerckhoven ∞∞ Danny Devos // Danny Devos //
Carole Vanderlinden Carole Vanderlinden ∩∩ Walter Swennen Walter Swennen

t/m 02/04
Double Standard
Keren CytterKeren Cytter

Opening 07/05, 15:00–18:00 
07/05–18/06

Deelname aan Antwerp Art Week-end
18/05–21/05

Talk about the book ‘Keren Cytter Does Not 
Like to Share’ with Mathilde Supe (author) 
and Keren Cytter. Interview conducted by 
Suchan Kinoshita.

03/06–15:00

Middelheim-Middelheim-
museummuseum

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 GarabedianMekhitar Garabedian

Stadspark Antwerp 
t/m 07/05

Kunst in de Stad – Mimesis
Lili DujourieLili Dujourie

Leopold de Waelplaats 2, Antwerp

valerie_traan valerie_traan 
gallerygallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59 

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

Série Discrète
Geert VanoorleGeert Vanoorle

Opening 18/03, 16:00-21:00 
t/m 06/05

Echoes
Fernanda Fragateiro & Haleh RedjaianFernanda Fragateiro & Haleh Redjaian

13/05–24/06

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

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

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

photos
Daan van GoldenDaan van Golden

Opening 16/03, 18:00–21:00 
17/03–06/05

Keteleer  GalleryKeteleer  Gallery
Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen

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

Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen
Common Ground
Ricardo Brey & Lois WeinbergerRicardo Brey & Lois Weinberger

t/m 06/05
Art Brussels

20/04–23/04
Stephan BalkenholStephan Balkenhol

13/05–24/06

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

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

thu–sat, 14:00–18:00 (and by appointment) 

10 YEARS, WHAT A SURPRISE! Part 2
Group exhibition Group exhibition 

Opening: 26/03, 15:00–19:00
BORGER Nocturne: 31/03, 18:00-21:00
26/03–29/04

Johannes Ulrich KubiakJohannes Ulrich Kubiak
Opening 18/05, 12:00–21:00
BORGER Nocturne: 09/06, 18:00-21:00
18/05–17/06

Art Gallery Art Gallery 
De Wael 15De Wael 15

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

18401
Anthony DuffeleerAnthony Duffeleer

25/03–30/04
Amber Geuns Amber Geuns 

13/05–18/06

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

sat, 11:00–18:00

1986/1999
Raimund GirkeRaimund Girke

t/m 22/04
Chiyu UemaeChiyu Uemae

t/m 22/04

Peter BuggenhoutPeter Buggenhout
29/04–02/09

Sack Paintings
Bosco SodiBosco Sodi

t/m 02/09
Antwerp Art Weekend

Axel Vervoordt Gallery, Wijnegem 
18/05–21/05

Otty ParkOtty Park
Laar 54, 2140 Borgerhout

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

En de hemel werd 
steeds blauwer
Yannick GansemanYannick Ganseman

t/m 01/04

Laisse béton
Adrien TirtiauxAdrien Tirtiaux

28/04–27/05

FRED & FERRYFRED & FERRY
Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen

thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

Tramaine de Senna, Manon van den Eeden, Tramaine de Senna, Manon van den Eeden, 
Che Go EunChe Go Eun

04/03–01/04
B-sides and rarities
Tamara Beheydt, Karina Beumer, Dries Boutsen, Maxime Tamara Beheydt, Karina Beumer, Dries Boutsen, Maxime 
Brigou, Winnie Claessens, Pierre Coric, Nora De Decker, Brigou, Winnie Claessens, Pierre Coric, Nora De Decker, 
Tramaine De Senna, Indra Devriendt, Che Go Eun, Tramaine De Senna, Indra Devriendt, Che Go Eun, 
Leigh Clarke, Jana Coorevits, Zoro Feigl, Robbert&Frank Leigh Clarke, Jana Coorevits, Zoro Feigl, Robbert&Frank 
Frank&Robbert, Anna Godzina, Tine Guns, Lydia Hannah, Frank&Robbert, Anna Godzina, Tine Guns, Lydia Hannah, 
Lodewijk Heylen, Max Kesteloot, Mirthe Klück, Toon Leën, Lodewijk Heylen, Max Kesteloot, Mirthe Klück, Toon Leën, 
Paul Müller, Marc Nagtzaam, Chloé Op De Beeck, Laurence Paul Müller, Marc Nagtzaam, Chloé Op De Beeck, Laurence 
Petrone, Rien Schellemans & Gijs Waterschoot, Sarah Petrone, Rien Schellemans & Gijs Waterschoot, Sarah 
Smolders, Stijn Ter Braak, Adrien Tirtiaux, Derek Tyman, Smolders, Stijn Ter Braak, Adrien Tirtiaux, Derek Tyman, 
Tomas Uyttendaele, Thé Van Bergen, Anne Van Boxelaere, Tomas Uyttendaele, Thé Van Bergen, Anne Van Boxelaere, 
Maud Van Den Beuken, Zena Van Den Block, Manon Van Maud Van Den Beuken, Zena Van Den Block, Manon Van 
Den Eeden, Philine Vanrafelghem, Leen Van Tichelen, Eline Den Eeden, Philine Vanrafelghem, Leen Van Tichelen, Eline 
Verstegen, Thomas Verstraeten, Antoine Waterkeyn, Andy Verstegen, Thomas Verstraeten, Antoine Waterkeyn, Andy 
Webster, Stijn Wybouw, Yi ZhangWebster, Stijn Wybouw, Yi Zhang

08/04–29/04

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

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

Art Brussels
20/04–23/04

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

As I descended into 
impassible waters I no 
longer felt guided by 
the ferrymen
Johannes KahrsJohannes Kahrs

t/m 01/04
Philip MettenPhilip Metten

t/m 01/04

Grace SchwindtGrace Schwindt
19/04–24/06

Works on Paper 
Mounira Al Solh, Mounira Al Solh, 
Pélagie Gbaguidi, Pélagie Gbaguidi, 
Anne-Mie Van Anne-Mie Van 
KerckhovenKerckhoven

19/04–24/06

Zeno X Antwerp South 
wed–sat, 13:00–18:00

Delta 
Kim Jones, Jenny Scobel, Mircea SuciuKim Jones, Jenny Scobel, Mircea Suciu

t/m 22/04 

AntwerpAntwerp
ArtArt
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SJOUKJE VAN DER MEULEN

In 2008 werd op het Italiaanse eiland 
Lampedusa, onder auspiciën van de United 
Nations Refugee Agency, het monument La 
Porta D’Europa van de Transavanguardia-
kunstenaar Mimmo Paladino geplaatst, ter 
nagedachtenis aan de Noord-Afrikaanse 
migranten die tijdens de Europese migratie-
crisis in de Middellandse Zee verdronken.1 
Deze poort is bekleed met zandkleurige ter-
racotta tegels die in de zon een gouden gloed 
krijgen door het gebruikte glazuur. Dat mate-
riaal is bewust gekozen, zoals blijkt uit een 
interview met Paladino: ‘Ik koos voor terra-
cotta, een materiaal dat migranten kennen: 
in hun thuisland mengen ze aarde en water 
om bakstenen te maken waarmee ze huizen 
bouwen.’2 Daarnaast verwijzen ook reliëf-
elementen naar de omgekomen migranten: 
versleten schoenen, gebroken bekers, rijen 
handen – vermoedelijk van mensen in nood 
– en een reeks door elkaar gehusselde getal-
len voor het onbekende aantal vaak anonie-
me mensen die zijn omgekomen. In de woor-
den van Maya Ramsay: ‘Hoofden, handen, 
schoenen en gebroken schalen komen uit de 
sculptuur tevoorschijn, als archeologische 
vondsten opgegraven uit de zeebodem.’3 
Het monument is geplaatst aan de uiterste 
zuidrand van Lampedusa, het eiland onder 
Sicilië in de Middellandse Zee tussen Noord-
Afrika en Italië. Als je vanaf  het eiland door 
de poort loopt, kijk je uit over de eindeloze 
zee richting Afrika. In de andere richting 
kijk je uit over het dorre eiland, richting 
Europa. Sinds de jaren negentig komt het 
visserseiland Lampedusa steeds vaker in het 
nieuws, als de aankomstplaats voor migran-
ten die per boot de Europese Unie proberen 
te bereiken, aanvankelijk vanuit Albanië, 
daarna vooral vanuit Noord-Afrika. De titel 
van Paladino’s werk verwijst daar letterlijk 
naar: sinds 1992 vormt Lampedusa een bui-
tengrens van de EU.
 Karina Horsti leest La Porta D’Europa, 
in feite slechts een relatief  kleine opening 
in een groot blok met twee zuilen en een 
architraaf, als een sculpturale mengvorm 
van een deur en een muur die zich ‘in de 
verbeelding van de toeschouwer […] over 
heel Europa kan uitbreiden’.4 Het monu-
ment symboliseert zowel een toegang tot 
een verhoopte, veilige en betere toekomst 
als een ondoordringbare muur – de buiten-
grenzen van de EU worden niet voor niets 
‘Fort Europa’ genoemd. Horsti omschrijft 
Paladino’s monument als site de mémoi-
re, een term waarmee John Gibbons Pierre 
Nora’s notie van lieu de mémoire uitbreidde, 
om grip te krijgen op de rol van kunst die het 
collectieve geheugen in de openbare ruimte 
representeert.5 Lampedusa is onbedoeld een 
lieu de mémoire, maar Paladino’s monument 
is ook intentioneel een site de mémoire, door 
de kunstenaar ontworpen en geplaatst.
 La Porta D’Europa is een van de weinige 
kunstwerken over de Europese migratiecrisis 
die vrijwel unaniem positief  zijn beoordeeld. 
Bijna het omgekeerde geldt voor een ander 
kunstproject of  ‘monument’ met precies 
hetzelfde thema: Barca Nostra van Christoph 
Büchel. Het wrak van de vissersboot die 
op 9 april 2015 samen met meer dan 850 
migranten naar de zeebodem zonk, is door 
de kunstenaar van Sicilië naar Venetië ver-
sleept, waar het op de Biënnale van 2019 
werd tentoongesteld als een readymade met 
een hoog traumatisch gehalte. Al in 2016 
stelde de toenmalige Italiaanse premier 
Matteo Renzi voor om het scheepswrak naar 
Brussel te verplaatsen om een ander beleid 
af  te dwingen bij Europese politici. In 2018 
werd in een petitie voorgesteld om het wrak 
langs de lidstaten van de EU te laten rei-
zen, ter herinnering aan vergeten mensen-
rechten. Büchel was echter de eerste om de 
boot ook echt tentoon te stellen. De reis van 
het wrak op een sleepboot van Sicilië naar 
Venetië, inclusief  de plaatsing langs een kaai 
van het Arsenale, werd door de kunstenaar 
vastgelegd op foto en film, wat spectaculaire 
beelden opleverde. Journalisten en kunst- en 
cultuurcritici waren kritisch en zelfs veront-
waardigd of  in shock. Het is een effect dat 
readymades sinds Duchamps urinoir heb-

ben opgeroepen, maar dan meestal op een 
esthetisch in plaats van een ethisch niveau. 
In de Los Angeles Review of  Books omschre-
ven Eleanor Paynter en Nicole Miller het 
project ‘als een kant-en-klaar gebaar dat 
van een koloniale logica getuigt, aange-
zien Barca Nostra een boot, gemerkt door 
het leven en de dood van zwarte subjecten, 
voorschotelt aan een grotendeels Europees 
publiek’ en zich zo inschrijft in de traditie 
van ‘systemische gewelddaden die Europa 
en Afrika […] sinds langs met elkaar verbin-
den’.6 
 Barca Nostra verwijst naar de Mare Nostra: 
‘wij’ kijken vanuit Europa naar Afrika als 
het continent aan de andere kant van ‘onze’ 
zee. Suggereert het dat Büchel zich alles-
zins bewust is van die koloniale logica? Een 
andere referentie in de titel is de Cosa Nostra, 
de naam voor de criminele organisatie van 
Siciliaanse maffiafamilies, wat het grens-
beleid van de EU tot een misdaad maakt. 
De vraag is of  die misdaad niet voor een 
tweede keer werd uitgevoerd door Büchel. 
Alexandra Stock noemde zijn provoceren-
de actie een ‘bevoorrechte, gewelddadige 
stunt’ die de slachtoffers opnieuw van hun 
menselijkheid beroofde, en dat voor een 
enorm bedrag – volgens Stock 23 miljoen 
euro – dat talloze migranten had kunnen 
helpen.7 De felle kritiek werd versterkt door 
het stilzwijgen van de kunstenaar, die voor-
al geïnteresseerd leek, zo bleek uit een sta-
tement van zijn team, in het debat dat door 
het scheepswrak op gang werd gebracht. 
En het is net die intentie die door Evelyn 
Simons werd bekritiseerd in De Witte Raaf: 
‘De vreselijke geschiedenis van de hypo-
criet genaamde Barca Nostra wordt nau-
welijks nog in acht genomen, en enkel als 
aanleiding gebruikt om weinig diepgaand 
te reflecteren over de ethische grenzen van 
hedendaagse kunst.’8

 De vergelijking tussen deze twee kunst-
werken, La Porta D’Europa en Barca Nostra, 
doet de vraag rijzen wat een kunstwerk over 
gevoelige migratiekwesties in de Europese 
context tot een geslaagd of  ‘aanvaardbaar’ 
artistiek project maakt. Met welke criteria 
kan dit soort kunst beoordeeld worden? Uit 
de receptie blijkt dat ethiek een belangrijke 
rol speelt, maar zijn er nog andere factoren 
in het spel? Moeten kunstwerken over een 
ethisch of  moreel gevoelig onderwerp als 
de migratiecrisis anders worden beoordeeld 
dan ‘gewone’ hedendaagse kunst? Dit zijn 
onderbelichte kritische en theoretische vra-
gen in de context van de Europese migratie-
crisis, ondanks het feit dat de kunst die zich 
met dit thema engageert enorm is toegeno-
men, vooral sinds het dieptepunt van de cri-
sis in 2015.9

Criteria

Een maatstaf  die zowel in de kunstkritiek 
als in de publieke opinie een rol speelt bij 
de beoordeling van migratiekunst, heeft te 
maken met het feit dat er echte mensenle-

vens in het geding zijn en dat de ‘menselijke 
waardigheid’ op het spel staat. Dit begrip is 
vastgelegd in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens uit 1948, als reactie 
op de grootschalige schendingen van men-
senrechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het eerste artikel van de Verklaring stelt het 
duidelijk: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk 
in waardigheid en rechten geboren.’ Jürgen 
Habermas betoogde dat het begrip ‘mense-
lijke waardigheid’ (Menschenwürde) daarom 
moet worden beschouwd als de morele bron 
en katalysator van het begrip ‘mensenrech-
ten’: het is ‘geen uitdrukking om achter-
af  mee te classificeren’, maar ‘de morele 
bron die de inhoud van alle grondrechten 
voedt’.10

 Migranten worden uiteraard vaak gecon-
fronteerd met schrijnende schendingen van 
zowel hun rechten als hun waardigheid. Het 
is voor kunst niet eenvoudig om zich daar op 
een ethisch ondubbelzinnige manier toe te 
verhouden. Als kunst over de migratiecri-
sis het idee of  de emotie wil oproepen dat de 
menselijke waardigheid met voeten wordt 
getreden, dan loopt de kunstenaar het risi-
co, ongeacht zijn of  haar goede bedoelingen 
en kritische inhoud, van hypocrisie te wor-
den beschuldigd. Door schendingen van de 
menselijke waardigheid als ‘materiaal’ te 
gebruiken, wordt al snel de indruk gewekt 
de ‘morele bron’ te instrumentaliseren en 
exploiteren. Barca Nostra, of  eerder de kri-
tiek erop, is een goed voorbeeld: respect 
voor de menselijke waardigheid (en voor de 
grondgedachte van menselijke gelijkheid) is 
een te belangrijk ‘obstakel’ dat een estheti-
sche interpretatie in de weg staat. Het begrip 
‘menselijke waardigheid’ staat dus centraal 
bij de beoordeling van migratiekunst.
 Dit onontkoombare, ethische aspect 
mag niet vervallen in louter morele oorde-
len. Al in een lezing uit 2004, ‘Le tournant 
éthique de l’esthétique et de la politique’, 
waarschuwde Jacques Rancière dat in de 
kunst de term ‘ethiek’ een modewoord is 
geworden, terwijl het in de meeste geval-
len gaat om moraliteit, om een normatief  
moreel kader voor esthetische oordeelsvor-
ming waarover een veronderstelde consen-
sus bestaat. Zo opgevat, aldus de filosoof, 
‘zou de ethische stroming betekenen dat de 
politiek of  de kunst vandaag meer en meer 
onderworpen worden aan een moreel oor-
deel over de geldigheid van hun principes en 
de gevolgen van hun praktijken. Sommigen 
verheugen zich luidkeels over een derge-
lijke terugkeer naar ethische waarden.’11 
Rancière zelf  behoort niet tot deze groep 
van moraalridders: voor hem ligt de lat voor 
de ethische wending hoger dan het onder-
werpen van kunst aan morele oordelen. 
Kunst en maatschappij zijn met elkaar ver-
bonden in een paradoxale, conflictueuze 
maar productieve relatie; kunst reageert op 
het leven en de samenleving, en de samen-
leving en het leven beïnvloeden de kunst. 
Volgens Rancière is kunst autonoom, maar 
niet in een esthetisch vacuüm: het is pre-
cies de esthetiek die politieke gevolgen kan 

hebben. Esthetiek en politiek zijn verwant 
omdat ze beide wat hij noemt ‘dissensus’ 
mogelijk maken, zoals hij schrijft in een 
ander essay, ‘Les paradoxes de l’art politique’:

Kunst en politiek bepalen elk een vorm 
van dissensus, een dissensuele hercon-
figuratie van de gemeenschappelijke 
ervaring van wat zinvol is. Als er al zoiets 
bestaat als een ‘esthetiek van de politiek,’ 
dan ligt die in de herconfiguratie van de 
verdeling van het gemeenschappelijke 
via politieke subjectiveringsprocessen. 
En als er een politiek van de esthetiek 
bestaat, dan ligt die in de praktijken en 
modaliteiten van de zichtbaarheid van 
kunst die het weefsel van de zintuiglijke 
ervaring herschikken.12

De kern van Rancières theorie is gebaseerd 
op de tegengestelde begrippen ‘dissensus’ 
en ‘consensus’. Politiek is gebaseerd, of  zou 
gebaseerd moeten zijn, op een antagonis-
tisch model van dissensus, terwijl kunst, 
door middel van artistieke representaties, 
strategieën en processen, eveneens andere 
en afwijkende zintuiglijke ervaringen moge-
lijk maakt. Consensus is inherent aan poli-
tiek omdat anders geen politieke besluit-
vorming mogelijk is, maar voor Rancière 
vertegenwoordigt consensus eerder de 
norm, de status quo en de heersende klasse, 
die meestal geen ruimte laat voor wie van 
die norm afwijkt of  andere waarden en nor-
men onderschrijft. De ware democratie is 
gebaseerd op oneindige ‘dissensuele proces-
sen’. In de kunst is consensus voor Rancière 
eigen aan een bekrompen kunstwereld die 
narcistisch bezig is met de eigen communi-
ty, zelfs wanneer er sociale of  politieke kwes-
ties worden aangesneden. Consensus, zowel 
in de politiek als in de esthetiek, bestaat in 
het denken van Rancière uit de opheffing 
van elke mogelijke tegenstrijdigheid, waar-
door het lijkt alsof  het consensuele systeem 
in staat is alles te verklaren, te verzoenen en 
te ‘verbinden’. 
 Het leidt tot een tweede beoordelingscri-
terium voor kunst die zich bezighoudt met 
maatschappelijke kwesties zoals de migra-
tiecrisis: de impliciete verwachting, of  zelfs 
de veronderstelling en de eis, dat kunst op 
het snijvlak van ethiek en politiek iets moet 
bewerkstelligen, een gevolg of  effect moet 
hebben en verandering in gang moet zetten. 
Waarom zou een kunstenaar zich aan een 
dergelijk thema wagen? Omdat er genoeg 
andere kanalen zijn, zoals het publieke 
debat, de politiek of  het activisme, blijft het 
de vraag wat de meerwaarde is van openlijk 
geëngageerde kunst. In ‘Les paradoxes de 
l’art politique’ onderzoekt Rancière even-
eens de ‘politieke effectiviteit’ van kunst. 
Een heersend idee is dat kunst zich buiten 
de kunstcontext moet bewegen om politiek 
effectief  te zijn. Volgens Rancière ligt dit 
ingewikkelder. Kort gezegd gaat het erom 
dat kunstenaars ‘effecten van dissensus’ 
produceren. Daarbij hanteren zij strate-
gieën die erop gericht zijn ‘het onzichtbare 
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zichtbaar te maken of  de vanzelfsprekend-
heid van het zichtbare in twijfel te trekken’, 
waardoor een ‘breuk’ ontstaat die nieuwe 
manieren van ervaren en betekenis geven 
creëert.
 Met Barca Nostra heeft Büchel een bela-
den object uit het ‘echte leven’ in het hart 
van de kunstwereld geplaatst, door de boot, 
die was weggestopt op een NAVO-basis op 
Sicilië, zichtbaar te maken voor het publiek. 
De fysieke confrontatie met de gehaven-
de boot is duidelijk bedoeld om een effect 
te hebben op de bezoekers van de Biënnale 
– om ‘de gemeenschappelijke ervaring van 
het zintuiglijke’ anders te configureren. 
Toeschouwers worden zich op een affec-
tief  niveau bewust van de catastrofe die 
zich heeft afgespeeld, maar op zo’n intense 
manier dat de tentoongestelde boot voor-
al morele weerstand oproept, waarbij de 
nadruk meer komt te liggen op de vermeen-
de narcistische zelfpromotie van de kunste-

naar dan op reflectie op de tragedie op zee. 
Daarmee vergeleken creëert Paladino’s La 
Porta D’Europa eerder consensus, als een 
humanitair en geaccepteerd monument 
voor Menschenwürde. Dat lijkt in tegen-
spraak met Rancières stelling over politie-
ke effectiviteit, maar tegelijkertijd draagt 
het monument toch ook een element van 
dissensus in zich, niet alleen omdat het een 
andere perceptie van de slachtoffers van de 
migratiecrisis aanmoedigt door hen uit de 
onzichtbaarheid en anonimiteit te halen, 
maar ook omdat het werk fundamenteel 
twee tegengestelde interpretaties toelaat: bij 
het bepalen van de betekenis kan de muur 
(en dus de blokkade) of  de poort (en dus de 
uitnodiging) worden benadrukt.
 Naast respect voor menswaardigheid en 
het verlangen naar politieke effectiviteit is 
er een derde criterium dat belangrijk is bij 
‘migratiekunst’. Paladino’s Porta heeft lang 
niet zo’n groot publiek bereikt als Büchels 

Barca, en dat heeft alles te maken met 
media-aandacht. ‘Effectieve kunst’ maken 
vereist in toenemende mate mediawijs-
heid van de kunstenaar, die moet anticipe-
ren op wat er met zijn of  haar kunstwerk 
gebeurt, of  met beelden ervan. Het inzicht 
van Marshall McLuhan uit de jaren zestig 
dat het effect belangrijker is dan de inhoud 
is bekend: cruciaal is hoe media beelden ver-
spreiden en communiceren. Vilém Flusser 
voegde daar in de jaren tachtig aan toe 
dat media niet zozeer een beeld commu-
niceren als wel projecteren. Mediabeelden 
moeten worden begrepen ‘nicht vom dem 
her, was sie zeigen, sondern woher sie zei-
gen’.13 Flussers woher (waarvandaan) ver-
wijst naar de afzender van de beelden en 
naar diens bedoeling; zeigen betekent zowel 
‘tonen’ als ‘wijzen.’ Het komt erop aan te 
begrijpen hoe beelden worden ‘gericht’, 
door wie, waarnaar en waarom. 
 De komst van het internet in de jaren 
negentig en van de sociale media in het 
nieuwe millennium hebben die situatie 
complexer gemaakt: mediamanipulatie 
gaat gepaard met nepnieuws, en onzicht-
bare algoritmen geven mens- en wereld-
beelden vorm, zoals auteurs als Evgeny 
Morozov (‘dark side of  the Internet’) en 
Wendy Chun (‘programmed visions’) gron-
dig hebben geanalyseerd.14 Tegenwoordig 
vinden publieke debatten over politieke 
kwesties zoals migratie grotendeels plaats 
in de media, on- en offline, waarbij de con-
sensus voortdurend wordt geconfronteerd 
met de dissensus van een steeds chaotische-
re kaleidoscoop van ‘alternatieve feiten’. 
Het is dit pandemonium van mededelin-
gen, meningen en memes waartoe migra-
tiekunst zich moet verhouden, wil ze een 
effect creëren. De vraag blijft in hoeverre dit 
mogelijk is. Büchels readymade veroorzaak-
te opschudding, en hoewel hij daarop anti-
cipeerde en het ‘delen’ en ‘publiceren’ van 
de geënsceneerde foto’s van Barca Nostra 
manipuleerde, had hij die effecten niet hele-
maal in de hand. Ook Paladino’s site de 
mémoire heeft onbedoelde media-effecten, 
bijvoorbeeld dankzij de toerismesites die 
het werk aangrijpen om een bestemming te 
promoten.

Tegenmonumenten

Gezien de grote hoeveelheid kunst die is 
gemaakt om de migratieproblematiek te 
verbeelden of  aan de kaak te stellen, is het 
niet verwonderlijk dat er binnen dit genre 
inmiddels verschillende categorieën te 
onderscheiden zijn, met specifieke (soms 
overlappende) artistieke strategieën. De 
meest voorkomende categorie is die van het 
monument ter herdenking of  ter ere van 
migranten of  de migratiecrisis, zoals Porta 
en Barca. De poort van Paladino is een in 
principe permanent monument dat op een 
bepaalde plaats staat en door materiële 
expressie en symbolische beeldtaal de bete-
kenis van die plaats tot uitdrukking brengt. 
De boot van Büchel is, in de geest van het 
‘tegenmonument’, tijdelijk en ‘performa-
tief ’ van aard (omdat het vooral een media-
debat moet veroorzaken), waardoor het 
statische karakter van het klassieke monu-
ment in beweging wordt gezet.15 Toch heeft 
ook Porta een ‘tegenmonumentale’ kant, 
als gedenkteken – een moderne versie van 
de ereboog – voor veelal anonieme, omge-
komen migranten, en het wil (Europa) ook 
aansporen tot een meer humanitaire aan-
pak en tot actie. Ook dit ogenschijnlijk pas-
sieve werk is daarom performatief  te noe-
men. Zoals Paladino het zelf  omschreef: 
‘Ik wilde geen symbool creëren, maar een 
levend kunstwerk, dat symbolisch met de 
tijd geldigheid krijgt.’16 
 Een ander kunstwerk dat de spanning 
tussen monument en tegenmonument beli-
chaamt, is Rebecca Belmores Biinjiya’iing 
Onji (From Inside) uit 2017, gemaakt voor 
documenta 14 in Athene. De sculptuur is 
een ronde tent die gelijkenissen vertoont 
met de wigwam in de inheemse Canadese 
cultuur; de titel is geschreven in de inheem-
se taal Anishinaabemowin. Belmores tent 
is gehouwen uit duur en solide marmer, in 
tegenstelling tot de moderne, draagbare tent 
van licht, goedkoop en regendicht polyester, 
typisch voor toeristische campings, maar 
ook voor migrantenkampen. De ‘gede-
mocratiseerde tent’ in combinatie met de 
klassieke tempel: het vereeuwigt enerzijds 
migranten in een monumentale sculptuur, 
maar het verwijst anderzijds naar de baker-

mat van de westerse beschaving, omdat de 
tent zich bevindt op de heuvel tegenover de 
Akropolis. Precies dat is een ‘tegenmonu-
mentale’ artistieke strategie die eerder aan-
klaagt dan vereeuwigt: de Europese migra-
tiecrisis, zichtbaar in de hemeltergende 
omstandigheden in migrantenkampen op 
Griekse eilanden als Lesbos, Chios, Samos, 
en Kos, staat in schril contrast met het idee 
van beschaving in de Griekse oudheid.
 Belmore heeft nobele bedoelingen, maar 
zelfs deze tent, waarmee de kunstenaar 
duidelijk pleit voor meer beschaving en 
Menschenwürde, ontsnapt niet aan scherpe 
kritiek. Bram Ieven erkent de ‘esthetische 
kracht’ van het werk, dankzij het materi-
aalgebruik en de precieze plaatsing, maar 
vanuit politiek oogpunt is dat voor hem 
niet genoeg: de marmeren tent staat voor-
al passief-kritisch en mooi te wezen in een 
pittoreske omgeving. Volgens Ieven draagt 
Biinjiya’iing Onji (From Inside) op geen enke-
le manier bij tot ‘de echte politieke strijd’, en 
is het daarom een ‘deels politieke misluk-
king’.17 Het roept opnieuw de vraag op hoe 
ver de (veronderstelde) politieke effectiviteit 
van kunst moet reiken om kritische waarde 
te hebben. Toch heeft Ieven, ook vanuit het 
hier ontwikkelde driedelige beoordelingska-
der, een punt: Menschenwürde wordt door 
Belmore weliswaar gerespecteerd, maar in 
vergelijking met de Akropolis, waartegen 
dit werk zich afzet, is het toch tamelijk efe-
meer. Na de documenta verdween de tent, 
wat helaas niet van de schrijnende migran-
tenkampen gezegd kan worden. Het ‘effect’ 
van Belmores sculptuur, aangekocht door 
de National Gallery in Canada, bleef  beperkt 
tot documenta en de receptie in (journalis-
tieke) media en academische teksten.
 Een ander werk gemaakt voor de veertien-
de documenta in 2017, maar nog steeds te 
zien in Kassel, is Monument for Strangers 
and Refugees van Olu Oguibe. Het heeft de 
vorm van een Egyptische obelisk, met op 
de vier zijden dezelfde tekst gegraveerd in 
respectievelijk Arabisch, Duits, Engels en 
Turks. Omdat de letters verguld zijn, blijft 
de boodschap ook op enige afstand leesbaar. 
Het gaat om dit citaat uit het Bijbelboek 
Matteüs: ‘Ik was een vreemdeling en jij nam 
me op.’ Oguibes Bijbelse aforisme geeft aan 
dat de opvang van migranten niet vanzelf-
sprekend is, maar een vorm van tweerich-
tingsverkeer: gastvrijheid gaat gepaard 
met erkenning. De symbolische vorm van 
de obelisk is zelf  een migratieobject, oor-
spronkelijk uit Noord-Afrika naar Europa 
gebracht en daar in steden opgericht als 
trofee of  overwinningszuil. De overwin-
ning is in dit geval het sociale concept van 
wederzijds respect, dat als een verzoenen-
de boodschap in de migratiecrisis werd 
geponeerd op de Königsplatz, het hart van 
Kassel. Ondanks Oguibes goede bedoelin-
gen is Monument for Strangers and Refugees 
volgens Bonaventure Ndikung, een van 
de curatoren van documenta 14, op meer 
dan één manier te begrijpen, en niet alleen 
maar positief: ‘Het gebruik van een Bijbelse 
zin in deze context kan ook gezien worden 
als een belediging voor om het even wie niet 
gastvrij wenste te zijn. Het citaat kan zout 
in de wonde zijn van een samenleving die 
beweert gevestigd te zijn op christelijke en 
democratische waarden.’18 De controverse 
die in dit geval ontstond, ging over de vraag 
of  het kunstwerk in Kassel mocht blijven. 
Ndikung beschrijft hoe de obelisk al tijdens 
documenta 14 niet alleen ging figureren 
in selfies van toeristen, maar ook centraal 
kwam te staan in een bedevaartsoord voor 
activisten pro migratie, en een ontmoe-
tingsplaats werd voor de Turkse, Eritrese, 
Syrische en andere migrantengemeen-
schappen van Kassel. Het monument werd 
echter ook gebruikt door rechts-populisti-
sche groeperingen rond de politieke partij 
Alternative für Deutschland (AfD), die hun 
xenofobische haat op het kunstwerk kon-
den projecteren. Op 3 oktober 2018 werd 
Monument for Strangers and Refugees op aan-
dringen van het stadsbestuur onaangekon-
digd weggehaald. In april 2019 werd het 
opnieuw geïnstalleerd op een minder cen-
trale en historisch beladen locatie, maar nog 
steeds in het hart van de binnenstad, boven-
aan de Treppenstraße. Deze monumenten-
strijd, in het politiek geladen klimaat van 
Duitsland, leidde dus tot een compromis dat 
de onenigheid tussen de twistende partijen 
ogenschijnlijk wist te beslechten. De vraag 
is of  dit happy end mogelijk zou zijn geweest 
zonder het evenwicht tussen esthetiek, 
politiek en media dat Oguibes monument 
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kenmerkt. De spanningen en de dissensus 
werden in elk geval niet verdreven, zoals 
volgens Rancière zou gebeuren in een con-
sensuscultuur. Monument for Strangers and 
Refugees kan daarom zowel esthetisch als 
politiek geslaagd worden genoemd: tekst en 
beeld blijven zichtbaar in de publieke ruim-
te, en het debat kent enkel een voorlopige 
uitkomst.

Media-effect

Kunstenaars die bewust en doelgericht een 
media-effect in het concept van een kunst-
werk inbouwen, zoals Büchel en Oguibe, 
willen het publieke debat over migra-
tie aanscherpen, om een breder publiek 
bewust te maken van de humanitaire cri-
sis, en om politici en beleidsmakers aan te 
sporen tot actie. Het bekendste voorbeeld 
is waarschijnlijk de controversiële foto 
van Ai Weiwei van begin 2016, waarop de 
kunstenaar de houding aanneemt van het 
Syrisch-Koerdische jongetje Alan Kurdi, 
die verdronk en op 2 september 2015 aan-
spoelde op de Turkse kust. De originele pers-
foto van de Turkse fotograaf  Nilüfer Demir 
was al voor de interventie van Ai iconisch 
geworden voor al het menselijke leed in de 
Europese migratiecrisis.
 ‘Wat worden we verondersteld te voe-
len, te denken, te doen wanneer we deze 
foto van Ai Weiwei zien,’ zo vroeg litera-
tuurwetenschapper en professor Iraanse 
studies Hamid Dabashi zich terecht af. ‘Zal 
hij onze geterroriseerde gevoeligheid voor 
het oorspronkelijke incident versterken of  
neutraliseren; wordt het eigenlijke incident 
dat tot dit ‘kunstwerk’ heeft geleid erdoor 
onderstreept of  bespot, veredeld of  bela-
chelijk gemaakt?’19 De foto werd oorspron-
kelijk gepubliceerd in het magazine van 
de krant India Today en kreeg als re-enact-
ment overwegend negatieve commentaren, 
vooral omdat het beeld als onethisch werd 
ervaren. Communicatiewetenschapper 
Mette Mortensen, bijvoorbeeld, ziet de foto 
als een ondoordachte en vooral egoïstische 
selfie, als een soort slachtofferporno die de 
migratiecrisis uitbuit.20 Dabashi vermijdt 
directe morele oordelen, maar bevraagt de 
intenties van een kunstenaar die zich de 
rol aanmeet, als zwaarlijvige man, van een 
levenloos kind. Ook hij komt tot de negatie-
ve conclusie dat Ai’s sterrenstatus het hem 
onmogelijk maakt om de tragedie van Kurdi 
‘over te brengen’: het werk toont eerder het 
falen van kunst om in het reine te komen 
met de wrede werkelijkheid.
 Nochtans was het media-effect enorm: 
binnen enkele minuten werd de foto wereld-
wijd geretweet, en in een mum van tijd 
ging het beeld de wereld rond als meme, 
volgens journalist Dirk von Gehlen ‘de wel-
licht vitaalste en meest democratische vorm 
van cultuur die we vandaag kennen’.21 Ai 
heeft duidelijk de vier ‘p’s’ gemobiliseerd 
die volgens Von Gehlen ten grondslag lig-
gen aan de werking van de internetmeme: 
popularisering, polarisering, personalise-
ring en proces. Op kunsttheoretisch vlak 

kan de werking van Ai’s re-enactment 
worden begrepen met wat Rosalind Krauss 
op basis van Deleuze een ‘valse kopie’ 
noemt, die ‘het hele idee van differentia-
tie, de scheiding tussen model en imitatie, 
twijfelachtig maakt’.22 Als een kunstenaar 
geen blijk geeft van een kritisch bewustzijn 
van de problematische relatie tussen kopie 
en origineel, dan dreigt, in Krauss’ woor-
den, ‘een paradox die een vreselijke kloof  
opent binnen de mogelijkheid om waar 
van onwaar te kunnen onderscheiden’.23 
Die kloof  opent zich, mijns inziens, in Ai’s 
foto, waarin de lijfelijke aanwezigheid van 
de kunstenaar de werkelijkheid – en daar-
mee de Menschenwürde – van zijn referentie 
overstemt. Ai’s ‘echtheid’, kortom, maakt 
die van Kurdi opaak. In plaats van een kri-
tische houding aan te nemen ten opzichte 
van de representatie van het migratietrau-
ma in een oververzadigde beeldcultuur, 
voegt hij er, onder het mom van kunst, een 
‘werkelijkheidseffect’ aan toe dat eindeloos 
circuleert in het labyrint van simulacra. 
Het beeld is immers een van de vele emo-
tionele memes, vaak weinig doordacht of  
zelfs volkomen onzinnig, die destijds op het 
net circuleerden in reactie op de dood van 
Alan Kurdi, vaak nog vooraleer Ai aan het 
werk ging. Het bracht semioticus Gabriele 
Marino tot de vraag waarom mensen niet 
beter nadenken alvorens ze creatief  een foto 
gaan fotoshoppen die getuigt van een vrese-
lijk overlijden.24 De originele foto van Kurdi 
doorbrak wel het betekenisloze werkelijk-
heidseffect van eindeloos variërende simu-
lacra, en slaagde erin het ‘ware’ trauma 
over te brengen, binnen de onophoudelijke 
stroom van beelden.
 Een project in de categorie ‘mediagerich-
te kunst’ waarin de wisselwerking tussen 
ethiek, politiek en esthetiek beter in balans 
lijkt, is Banksy’s driedelige graffitiserie in de 
openbare ruimte, als reactie op de situatie 
in het migrantenkamp in Calais. Vanuit dit 
spontaan ontstane en illegale kamp, dat in 
2016 werd ontruimd, probeerden duizenden 
migranten Groot-Brittannië te bereiken door 
op vrachtwagens te springen, zich in treinen 
te verstoppen of  door de Eurotunnel te lopen. 
Banksy’s serie bestaat uit drie gerelateerde 
muurstencils, elk gericht op een specifiek 
publiek. Het resultaat is een venijnige kritiek 
op de migratiecrisis zoals die zich ontvouw-
de in de zogenaamde ‘jungle van Calais’ – 
een dubieuze metafoor die, volgens filosoof  
Sophie Djigo, de migrant stereotypeert door 
hem af  te schilderen als ‘beestachtig’ en 
gevaarlijk, eerder dan als een mens gestrand 
in een kamp op de vlucht voor oorlog.25

 De eerste muurschildering, in kleur, toont 
wijlen Steve Jobs in zijn bekende blauwe 
spijkerbroek en zwarte coltrui, met in zijn 
rechterhand de eerste Apple Macintosh-
computer, en over zijn linkerschouder een 
knapzak. Het portret werd gestencild en 
gespoten (een snelle manier om graffiti aan 
te brengen) op een muur onder een viaduct 
tussen de tenten van de migranten, vlak 
bij de ingang van het kamp. Met dit por-
tret van Jobs (nota bene de zoon van een 
Syrische migrant uit Homs) schept Banksy 

een beeld van de migrant dat sterk afwijkt 
van de hedendaagse clichés over mensen 
in nood, gelukzoekers die willen profiteren 
of  potentiële misdadigers. Banksy onder-
mijnt vooroordelen en stereotypen door de 
medeoprichter van Apple, een van de meest 
innovatieve en succesvolle ondernemers 
ter wereld, af  te beelden als migrant. In een 
zeldzame verklaring licht hij het portret als 
volgt toe: ‘Apple is het meest winstgevende 
bedrijf  ter wereld, het betaalt meer dan 7 
miljard belastingen per jaar – en het bestaat 
omdat ze een jonge man uit Homs binnen 
hebben gelaten [in de Verenigde Staten].’26 
 De tweede muurstencil, in zwart-wit, is 
een postmoderne kopie van Le Radeau de La 
Méduse van Théodore Géricault uit 1819, 
dat het drama vastlegde van schipbreuke-
lingen op een reddingsvlot die met hun laat-
ste verenigde krachten naar een schip in de 
verte wuiven. Banksy eigent zich dit schil-
derij niet zomaar toe, maar actualiseert 
het: in zijn versie zwaaien de schipbreuke-
lingen naar een luxejacht. Deze postmo-
derne appropriatie van een bestaand schil-
derij parodieert de absurde maar steeds 
scherper wordende machtsverhouding tus-
sen armen en rijken – een verhouding die 
ook, en misschien vooral, geldt op zee. Deze 
afbeelding werd geschilderd op een muur in 
de buurt van het nationale immigratiekan-
toor en het stadhuis van Calais om politici 
en beleidsmakers hun verantwoordelijkheid 
onder de neus te wrijven. In Banksy’s derde 
en meest zwartgallige beeld, aangebracht 
op een strandpaviljoen, tuurt een kind naar 
Groot-Brittannië door een telescoop waar-
op een aasgier zit. Volgens filosoof  Damien 
Darcis, die de drie werken heeft geanaly-
seerd, richt dit werk zich tot weer een ander 
publiek, van stadsbewoners en toeristen, 
die vertier zoeken op het strand en er liever 
niet aan denken dat er geregeld migranten 
omkomen in het Kanaal.27 
 Ook Banksy is bekritiseerd. Hoewel ze de 
manier waarop hij aandacht vraagt voor de 
migratiecrisis toejuicht, stelt Issie Lapowsky 
dat het geen belang zou mogen hebben of  
een migrant de volgende Steve Jobs wordt 
of  een buschauffeur.28 De waarde van een 
mensenleven moet niet in winstcijfers wor-
den uitgedrukt. De meest fundamentele kri-
tiek komt van Darcis, die de complexiteit 
van Banksy’s werk onderschrijft, maar op 
basis van Rancières idee van de ‘politieor-
de’, uiteengezet in diens ‘Onze thèses sur la 
politique’, concludeert dat de politieke effec-
tiviteit van deze muurschilderingen beperkt 
is, omdat de onderliggende machtsstruc-
turen in stand blijven.29 Dit roept opnieuw 
de vraag op wat we van kunst mogen ver-
wachten en wat niet, in termen van de 
grenzen van politieke effectiviteit. Darcis 
beroept zich op een ‘andere’ Rancière dan 
de Rancière die nadenkt over de relatie tus-
sen politiek en esthetiek, en aan beide het 
vermogen toeschrijft om dissensus moge-
lijk te maken. Wanneer de graffitireeks ech-
ter wordt bekeken door die tweede lens die 
hier wordt bepleit, spreekt Banksy effectief  
de verantwoordelijkheden en gevoelighe-
den van drie doelgroepen aan om ze moge-

lijk om te buigen: de migrant (wiens status 
wordt ‘opgewaardeerd’), de politicus (wiens 
verantwoordelijkheidsgevoel wordt herijkt) 
en de burger-toerist (wiens apolitieke isole-
ment wordt verstoord).
 Dankzij de uiteraard geanticipeerde aan-
dacht in de media heeft de serie boven-
dien een aantoonbare impact gehad op het 
publieke debat, wat volgens Lexa Brenner 
in Harvard International Review tot een con-
creet politiek gevolg heeft geleid: ‘De jun-
gle in Calais werd uiteindelijk gesloten, en 
hoewel de volledige invloed van Banksy op 
die uitkomst onbekend blijft, heeft hij er 
zeker toe bijgedragen.’30 Brenner omschrijft 
Banksy’s werk als revolutionaire humani-
taire protestkunst, die niet alleen sociale en 
politieke kwesties aan de orde stelt, maar 
ook verandering tot stand wil brengen. De 
drie criteria voor migratiekunst – mens-
waardigheid, politiek effect en media-aan-
dacht – worden zodanig gemobiliseerd en 
gecombineerd dat ze een constructieve uit-
werking hebben.

Onderzoek

Een heel andere benadering van migratie-
vraagstukken gaat gepaard met het gebruik 
van (visuele) onderzoeksmethoden. Een 
voorbeeld in dit genre is The Left-to-Die Boat 
(2011-2014) van Forensic Oceanography, 
een groep binnen het door Eyal Weizman 
geleide Forensic Architecture. Het thema 
van dit onderzoeksproject is opnieuw de 
migratiecrisis in de Middellandse Zee, maar 
centraal staat een bootovertocht met fata-
le gevolgen die een paar jaar eerder plaats-
vond dan het drama van de door Büchel 
tentoongestelde boot, namelijk in maart 
2011, ten tijde van de burgeroorlog in Libië. 
Charles Heller en Lorenzo Pezzani gebruik-
ten surveillance- en trackingsoftware, sen-
soren en satellietbeelden om in kaart te 
brengen hoe het mogelijk was dat de 72 
Noord-Afrikaanse migranten die, op de 
vlucht voor Kadhafi’s regime, de oversteek 
van Tripoli naar Lampedusa probeerden te 
maken in een overbeladen gemotoriseerde 
rubberboot, door niemand werden gehol-
pen. Als gevolg van uitputting en uitdro-
ging door een gebrek aan voedsel en water 
stierven maar liefst 63 leden van de groep.
 Heller en Pezzani concludeerden, ook op 
basis van gedetailleerde getuigenissen van 
overlevenden, dat het onbegrijpelijk en 
onaanvaardbaar is dat deze tragedie kon 
gebeuren in een van de zwaarst bewaak-
te wateren in een maritiem grensgebied, 
gevuld met zoek- en reddingsboten van 
verschillende EU-landen, maar ook met 
NAVO-patrouilleboten, net als helikopters 
talrijk aanwezig in de militaire zone voor 
de kust van Libië vanwege de burgeroor-
log. De noodsignalen werden wel degelijk 
ontvangen en ook de locatie van de boot 
werd doorgegeven; de migranten hadden 
contact met minstens één militaire boot en 
één helikopter, maar desondanks werden ze 
‘achtergelaten om te sterven’.
 Er is veel erkenning geweest voor dit baan-
brekende project dat zich onmiskenbaar 
inzet voor Menschenwürde en mensenrech-
ten, in ‘een poging om de dood van migran-
ten op zee en de schending van hun rechten 
te documenteren’.31 Maar meer nog dan bij 
de vorige voorbeelden is het de vraag wat 
dit project met kunst en esthetiek te maken 
heeft? Gaat het niet eerder om een vorm 
van goed ‘onderzoek’ dat gebruikmaakt 
van digitale visuele middelen? The Left-to-
Die Boat is in de eerste plaats diepgraven-
de en kritische journalistiek, met als doel, 
in samenwerking met ngo’s, de schuldigen 
voor het gerecht te slepen. Zonder dit pro-
ject zouden de daders net als de slachtoffers 
ongezien blijven. Het zichtbaar maken van 
een onzichtbaar domein kan met Rancières 
esthetische theorie begrepen worden. 
Bovendien gebruikt Forensic Oceanography 
detectiesoftware voor reconstructiedoel-
einden als basis voor rechtszaken, terwijl 
deze toepassingen oorspronkelijk bedoeld 
waren om alles wat op zee beweegt – van 
boten tot wind en zeestromingen – in kaart 
te brengen voor bewakings- en navigatie-
doeleinden. Satellietbeelden die routinema-
tig op zee worden verzameld, toonden zo de 
aanwezigheid van een groot aantal sche-
pen in de nabijheid van de op drift geraak-
te en in nood verkerende boot. Forensic 
Oceanography gebruikt deze beelden juist 
om aan te tonen wie geen actie ondernam 
om de migranten te redden.Forensic Oceanography, The Left-To-Die Boat Case, 2011-2014



De Witte Raaf  – 222 / maart – april 2023 20

 Op die manier krijgt visuele informatie 
– en eigenlijk het hele visuele veld binnen 
een maritieme context – een nieuwe bete-
kenis. Naast de kritische ondervraging van 
het heersende regime van zichtbaarheid en 
onzichtbaarheid (die het project verbindt met 
hedendaagse esthetische kwesties), getuigt 
het natuurlijk ook van een duidelijk politiek 
engagement. Forensic Oceanography wil 
een debat op gang brengen over de politiek 
van de beeldproductie in het huidige tijdperk 
van digitale surveillance. Gezien die relatie 
tussen beeld, esthetiek en politiek is het niet 
verwonderlijk dat dit werk is opgepikt door 
onder meer het MoMA, Manifesta en de 
Istanbul Biënnale. De datavisualisaties van 
de reconstructie werden getoond op verschil-
lende schermen onder de titel Liquid Traces: 
The Left-to-Die Boat. Natuurlijk wordt het 
begrip ‘kunst’ op die manier enorm opgerekt 
en zijn de grenzen tussen politiek, esthetiek 
en ethiek niet altijd duidelijk. Binnen dat 
grijze gebied vertegenwoordigt deze ‘onder-
zoekskunst’ een overtuigend subgenre 
van migratiekunst. Deze kunst wordt vaak 

gepresenteerd met (digitale) films en video’s 
in complexe artistieke installaties met meer-
dere schermen, maar ook andere kunstvor-
men worden verkend. Een goed voorbeeld is 
Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate uit 
2017 van Thomas Bellinck, een documen-
taire vorm van muziektheater over de door-
geschoten en dehumaniserende digitalise-
ring van het migratiemanagement aan de 
buitengrenzen van de EU. Ook hier worden 
citaten uit interviews met Europese ambte-
naren en functionarissen, samen met visu-
ele data en bestaande kunstwerken – zoals 
ook Le Radeau de La Méduse – omgevormd tot 
een migratiekunstwerk.

Europees?

De aanleiding voor dit artikel over kunst die 
zich engageert met de Europese migratiecri-
sis is een zekere frustratie over het feit dat 
de afgelopen decennia zoveel van dit soort 
werken in het internationale museum- en 
tentoonstellingscircuit zijn getoond, terwijl 

de kunstkritiek achterblijft bij het stellen 
van de fundamentele vragen die nodig zijn 
voor de kritische analyse en evaluatie van 
dit soort kunst. Daarom is hier een theore-
tisch kader geformuleerd op basis van enke-
le onbetwistbaar belangrijke factoren bij 
het kwalificeren van migratiekunst: ethiek, 
politiek en de rol van de media, uiteraard in 
samenhang met esthetiek. 
 De theorieën van Rancière spelen een 
belangrijke rol in dit theoretisch kader, 
maar kritiek op zijn begrip van dissensus 
is op zijn plaats, want dissensus en consen-
sus zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Consensus kan niet zo eenvoudig wor-
den ‘gedegradeerd’ tot de heersende sociale 
of  politieke orde in een soort hedendaagse 
opwaardering van het foucaultiaanse den-
ken. Dissensus en consensus, hoewel tegen-
polen, kunnen alleen worden begrepen 
in een dialectisch samenspel. Een andere 
tekortkoming in Rancières denken is dat hij 
de invloed van de media niet betrekt in zijn 
beschouwingen over politiek en esthetiek, 
terwijl die soms van doorslaggevend belang 
zijn voor de politieke effectiviteit van kunst.
 Het tegenmonument, mediamobilisa-
tie en onderzoek: het zijn drie genres van 
migratiekunst waarmee kunstenaars tij-
dens het voorbije decennium op verschil-
lende manieren de grenzen tussen ethiek, 
esthetiek en politiek hebben verkend. Deze 
drie genres zijn niet volledig, noch omvat-
ten ze alle kunst die met migratie te maken 
heeft, maar samen schetsen ze een beeld (en 
de grenzen) van zowel de mogelijke impact 
(of  het effect) als de onmacht van migratie-
kunst (in de vorm van goedbedoelde sym-
pathie of  inconsequente kritiek). Wat de 
aangehaalde voorbeelden gemeen hebben, 
is dat zij de heersende (Europese) blik niet 
ingrijpend ter discussie stellen. Hoe kan 
een veel ingrijpender perspectiefwisseling 
ontstaan, of  ten minste een meervoudig, 
inclusiever perspectief? In het documentai-
re videowerk There are no Syrian Refugees in 
Turkey uit 2016 laat Oliver Ressler Syrische 
migranten met verschillende beroepen aan 
het woord die, op de vlucht voor de oorlog, 
in Istanbul wonen en werken. Zij hebben er 
met andere woorden voor gekozen om niet 
verder te reizen naar de Europese Unie. De 
video geeft niet alleen een stem aan deze 
‘andere’ groep migranten, maar nuan-
ceert ook het beeld van Turkije als een land 
waar mensenrechten worden geschon-
den en migranten worden uitgebuit, terwijl 
het beeld van de Europese Unie als optima-
le bestemming wordt ontkracht. Een ander 
belangrijk werk, binnen een postkoloniale 
context, is Manthia Diawara’s film An Opera 
of  the World uit 2017, waarin de portrette-
ring van Afrikaanse migranten onverwach-
te wendingen kent, althans voor een westers 
publiek: zij worden thuis gevierd als helden 
die een gevaarlijke reis durven te onderne-
men. Vanuit Afrikaans perspectief  wordt 
niet alleen de relatie tussen de EU en Afrika 
scherpgesteld, maar ook aangetoond dat de 
‘migratiecrisis’ geen exclusief  Europees pro-
bleem is, of  dat althans niet zou moeten zijn.
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PAMELA HANSFORD

De Television Paintings van Wojciech Fangor 
(1922-2015) ontstonden in New York tus-
sen 1977 en 1984, maar werden pas zes 
jaar later in Warschau tentoongesteld. De 
serie bestaat uit ongeveer dertig grote doe-
ken. Fangor beschrijft ze als een reeks expe-
rimentele portretten, ‘gebaseerd op het 
beeldscherm, op toevallige fotografische 
fragmenten van tv-uitzendingen’.1 Ze zijn 
persoonlijk (de kunstenaar raakt geboeid 
door tv), sociaal (een portret van Amerika 
aan de hand van het medium televisie) en 
conceptueel-analytisch (een deconstructie 
van tv-beelden). Fangor is een schilder van 
beeldtechnologieën; zijn Television Paintings 
zouden een techno-sociale cross-over kun-
nen worden genoemd. 
 Fangor reist in 1966 vanuit Polen naar 
Amerika, als een abstracte schilder van 
licht en ruimte, terwijl hij in Polen feite-
lijk alleen bekendstaat als een figuratieve 
kunstenaar. Hij is een centrale figuur in de 
Poolse posterschool, een maker van grafiek, 
schilderijen en decoratieve muurschilde-
ringen. Zijn sociaal-realistische werk van 
arbeiders en boeren komt vaak tot stand 
binnen een team van ‘kunstarbeiders’ en 
wordt zeer gewaardeerd door de communis-
tische staat. Zijn typerende abstracte schil-
derijen worden door de Poolse autoriteiten 
echter ‘nutteloos’ genoemd en worden lauw 
onthaald door de kunstscene in Warschau. 
Onder de noemer opart kunnen ze echter op 
veel waardering rekenen van de internatio-
nale kunstwereld. 
 In 1959 schiep Fangor samen met zijn 
vriend Stanisław Zamecznik, een archi-
tect, in het Stedelijk Museum in Amsterdam 
een immersieve zaal tijdens de tentoonstel-
ling Poolse schilderkunst nu, gebaseerd op 
Studium Przestrzeni (‘Een studie in ruimte’), 
dat een jaar tevoren in Warschau te zien 
was. De samenwerking leidt tot een specifie-
ke inrichting van de tentoonstellingsruim-
te. Critici noemen het een baanbrekende 
tentoonstelling van site-specific kunstwer-
ken.2 Fangor stelde dat het doel van de ten-
toonstelling eruit bestond de ruimtelijke 
relaties tussen de afzonderlijke schilderijen 
te laten zien: ‘Ik ben niet geïnteresseerd in 
wat er gebeurt in afzonderlijke schilderijen, 
maar wat er tussen die schilderijen gebeurt. 
Ze worden zo tot anonieme fragmenten 
van een geheel dat een nieuw leven begint 
en zich waarmaakt in de echte ruimte. De 
toeschouwer wordt automatisch de mede-
schepper van het werk door zijn eigen pad 
en tempo binnen de groep schilderijen te 
bepalen.’3

 De samenwerking bepaalt de ruimte als 
iets reëels, eenheidscheppends én functi-
oneels. Zo bekijken architecten de ruimte, 
als iets dat ze plannen en inrichten. Voor 
Fangor is ruimte iets ontastbaars, wat hij 
laat zien met zijn beroemde randloze, fel-
gekleurde vormen, waarvan de effecten 
zich buiten het doek lijken voort te zetten, 
in de virtuele ruimte van de toeschouwer. 
De schilderkunstige illusie die zo ontstaat 
noemt hij tegengesteld aan het renaissan-
cistische perspectief  met verdwijnpunt. 
Het traditionele schilderij leidt de blik van 
de toeschouwer het schilderij in, terwijl 
Fangors werk het tegenovergestelde doet en 
de blik naar de ruimte achter en naast het 
geschilderde oppervlak laat gaan.
 Drie exposities in New York vestigen zijn 
reputatie als een schilder van internatio-
nale renommee die experimenteert met de 
waarneming van ruimte, kleur en verschil-
lende geometrische vormen, vooral cirkels 
en vierkanten. 15 Polish Painters (1961), 
in het Museum of  Modern Art, is een aller-
eerste tentoonstelling waarin hedendaag-
se kunst vanachter het IJzeren Gordijn 
centraal staat. Vier jaar later is Fangor de 
enige Oost-Europese kunstenaar die met het 
lumineuze Multicoloured Target Number 17 
(1963) bijdraagt aan de invloedrijke ten-
toonstelling The Responsive Eye (1965), in 
hetzelfde museum, dat de term optical art 
ingang laat vinden binnen de toenmalige 
avant-gardekunst. 
 Net als andere schilderijen uit deze peri-
ode worden in Multicoloured Target Number 
17 voorgrond en achtergrond vermengd, 
zonder dat er penseelstreken zichtbaar zijn, 

wat een sfumato oplevert, een visueel con-
tinuüm van op het oog bewegende en inter-
acterende kleuren en lichteffecten, waar de 
toeschouwer als het ware in wordt opge-
zogen. Hoewel de term ‘opart’ in zijn geval 
misplaatst is, schept The Responsive Eye 
ruimte voor Fangors werk binnen de con-
temporaine kunst. In 1970 presenteert het 
Guggenheim Museum in New York een 
alom geprezen retrospectieve van zijn werk 
– hij is in die tijd een van de weinige mid-ca-
reer-kunstenaars die uitverkoren wordt 
voor een solotentoonstelling in een toon-
aangevend Amerikaans kunstinstituut.
 Fangor zelf  verkeert in Amerika weliswaar 
in het gezelschap van de Oost-Europese dia-
spora van kunstenaars en intellectuelen, 
maar hij behoort niet tot de inner circle van 
de kunstkringen in New York. Naar eigen 
zeggen is hij niet iemand die graag tot een 
groep behoort. Voor de Television Paintings 
verlaat hij zijn bekende, succesvolle niet-ob-
jectgerelateerde abstracte stijl en kiest hij 
voor de figuratieve abstractie. Dat doet zijn 
artistieke loopbaan geen goed. In 1983 ver-
trekt hij uit New York naar Sante Fe in New 
Mexico, wellicht moe van de mediacultuur 
in the Big Apple. In de jaren negentig keert 
hij terug naar zijn vaderland Polen, wat 
hem definitief  tot buitenstaander in de VS 
bestempelt.4

Portretten van Amerika

Als nieuwkomer in de Verenigde Staten 
merkt Fangor meteen op dat de televisie 
hem in de ban houdt. Een heel verschil met 
Polen, waar het medium sinds 1952 volledig 
door de staat wordt gecontroleerd, en waar 
pas in 1971 de kleuren-tv in huishoudens 
doordringt. In de VS is het televisieland-
schap in de jaren zestig in private handen, 
waarbij er voortdurend wordt gezinspeeld 
op de Amerikaanse gemeenschappelijk-
heid, terwijl al dat tv-kijken per definitie ten 
koste gaat van bestaande sociale banden. De 
publieke ruimte wordt geprivatiseerd, weder-
zijds contact gesimuleerd. 

 Het leidt ertoe dat een aantal activistische 
mediakunstenaars het gesloten circuit pro-
beren te doorbreken. ‘Jij bent het product 
van de tv,’ luidt een van de verglijdende bood-
schappen in Richard Serra’s en Carlota Fay 
Schoolmans Television Delivers People (1973), 
met op de achtergrond suikerzoete muzak. 
‘Je bent overgeleverd aan de adverteerder die 
consument is. Hij consumeert jou.’
 Fangors Television Paintings zijn minder 
expliciet of  activistisch – het zijn geen artis-
tieke statements tegen de propaganda van 
de nieuwe mediacultuur. Hij past eerder bin-
nen de stroming van onder anderen Robert 
Rauschenberg en Andy Warhol, die onder 
invloed van de (kleuren-)tv de informatieve 
en representatieve mogelijkheden van het 
medium onderzoeken en aan de haal gaan 
met de beelden. Al zijn er meer referenties 
aan te wijzen: het postimpressionisme, met 
name het pointillisme van Signac en Seurat, 
de Bauhaus-experimenten van Josef  Albers, 
het kapitalistische realisme van de in Oost-
Duitsland opgegroeide Gerhard Richter 
en Sigmar Polke, en de stippenschilderijen 
van Amerikanen als Larry Poons en Roy 
Lichtenstein. 
 Als Fangor zijn reeks in de late jaren 
zeventig begint, is de eerste golf  van artistie-
ke reacties op de opkomst van de televisie al 
achter de rug. Historisch gezien is het echter 
een belangrijke fase voor het medium zelf. 
In 1979 lanceert ESPN via de kabel een uit-
sluitend aan sport gewijde zender. In 1980 
start CNN een kanaal dat 24 uur per dag 
nieuws op de buis brengt. In 1981 begint 
MTV met uitzendingen die volledig draai-
en rond de muziekvideo. Nieuwe genres als 
gameshows, soaps en miniseries doen hun 
intrede. In de jaren tachtig leidt de mediade-
regulering tot de oprichting van een nieuwe 
grote speler in het televisielandschap, name-
lijk het Fox Network van Rupert Murdoch. 
Er zijn minder restricties wat betreft inhoud, 
en de verwachting is dat zo een grotere vari-
eteit aan perspectieven en meningen ont-
staat. Mediapersoonlijkheden zoals Oprah 
Winfrey worden de baas van eigen conglo-
meraten.

 De televisie schept een nieuwe vorm 
van hedendaagsheid en neemt een centrale 
plaats in binnen de open interieurs van de 
jaren zeventig en tachtig. Beïnvloed door 
de Japanse architectuur en modernistische 
architecten als Mies van der Rohe en Frank 
Lloyd Wright ontstaan grote leefruimtes, 
waar keukens, woon- en eetkamers niet of  
slechts door schuifdeuren gescheiden zijn. 
Julia Child stelt de Franse cuisine vanaf  
1963 voor aan het Amerikaanse publiek, 
en in de volgende decennia doet de tv-chef  
zijn intrede in Amerikaanse huishoudens. 
De wens naar meer openheid lijkt voor veel 
huisvrouwen realiteit te worden. In werke-
lijkheid komen vrouwen niet zozeer uit de 
keuken, maar via de tv komt het leven wel 
naar hen toe.
 De tv neemt ook de functie van haard-
vuur waar, met zijn hypnotiserend flikke-
rende lichten en kleuren, een plek waar 
mensen samenkomen om verhalen te ver-
tellen en beluisteren.5 De behoefte aan huis 
en haard staat centraal in een bekend werk 
van Jan Dibbets, getiteld TV as a Fireplace. 
Tijdens de kerstdagen van 1969 wordt het 
door de publieke omroep in Duitsland uitge-
zonden als een geste van solidariteit met de 
Duitsers die vast zijn komen te zitten achter 
de Berlijnse Muur. Dibbets’ video laat elke 
avond drie minuten een haardvuur bran-
den. Op de eerste avond worden de hout-
blokken aangestoken, op de tweede brandt 
het hevig, op de derde avond dooft het vuur 
uit.
 Of  we het nu leuk vinden of  niet, de witte 
ruis van de tv kan altijd rekenen op onze 
hongerige ogen. Het komt ons onderbe-
wuste binnen, schept een publieke vorm 
van perceptie en daarmee onze identiteit, 
in het hart, bij de haard. Voor degenen die 
zichzelf  denken te definiëren door te lezen, 
is de macht van televisie altijd ongemak-
kelijk geweest. Jonathan Franzen schrijft 
in ‘The Reader in Exile’ (How to Be Alone, 
2002) over zijn eigen worstelingen met het 
medium: ‘Ik bewaarde het ding op lastig 
bereikbare plekken, bijvoorbeeld onder in 
een gangkast. Ik had alleen goed beeld door 
er in kleermakerszit direct voor te zitten en 
de antenne aan te raken. Het was moeilijk 
om tv-kijken nóg oncomfortabeler te maken 
dan ik al deed. En toch: ik voelde dat die 
Trinitron weg moest, want zolang het ding 
in huis was, te bereiken via een reeks ver-
lengkabels, las ik geen boeken meer.’6 
 Anders gezegd: voor elke lezer die van-
daag sterft, wordt er een kijker geboren. De 
overgang van een cultuur gebaseerd op het 
gedrukte woord naar een die berust op vir-
tuele beelden, beginnend bij de tv, gevolgd 
door de computer, is het onderwerp van een 
aantal klassieke dystopieën. In Videodrome 
(1985) van David Cronenberg wordt de tv 
afgebeeld als de broedplaats voor een drei-
gende techno-apocalyps: hoe meer we met 
de televisie verbonden raken, hoe sterker 
onze lichamen en grenzen oplossen. Hier 
worden de kijkers werkelijk geconsumeerd, 
dat wil zeggen opgevreten door de media die 
ze gulzig bekijken.
 The Truman Show van Peter Weir (1998) 
handelt over de (on)mogelijkheid om te ont-
snappen aan het door de tv voorgeschre-
ven bestaan. Jim Carrey speelt Truman 
Burbank, die zonder het te weten vanaf  
zijn geboorte als realityster fungeert in 
een tv-show, en die langzamerhand begint 
te vermoeden dat iedereen in zijn leven 
een ingehuurde acteur is. Zeker nu socia-
le media van ons allemaal ambassadeurs 
van ons eigen merk hebben gemaakt, is 
Trumans inbreuk op het verhaal dat voor 
hem verteld wordt een even heroïsch als 
onfortuinlijk beeld van een hedendaagse 
Elckerlijc. 
 Beide films, zowel Videodrome als The 
Truman Show, laten een Amerika zien waar-
in personages gedoemd zijn karikaturen 
te worden. Het veelvoud aan aangeboden 
identiteiten tast het vermogen aan om op 
een wezenlijke manier zelf  een identiteit op 
te bouwen – en toch beschouwt het grote 
publiek ook dit als amusement.
 Het opgaan van identiteit in populaire cul-
tuur is een thema in de Television Paintings, 
maar Fangor is vooral geïnteresseerd in de 
huiselijke consumptie van mediabeelden. 
De tv-beelden worden deels bedekt en ‘ver-
stoord’ door een raster van rode stippen 

Witte ruis, hongerige ogen
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en witte horizontale en verticale streep-
jes. Tussen de witte ruis vallen er bekende 
portretten te herkennen, bijvoorbeeld van 
een gevierde tenor (Pavarotti, 1981), wiens 
goud-rode gezicht bedekt wordt door pun-
ten en strepen die op morsecode lijken. Het 
is verleidelijk dat specifieke codepatroon, 
het universele SOS-teken, te interpreteren 
als een voorbeeld van de hogere cultuur die 
in nood verkeert. Pavarotti heeft tenslotte 
zijn roem vergaard door opera als massa-en-
tertainment te verpakken, om te eindigen 
als vertolker van popsongs.7

 Buc Wheats, geschilderd in 1982, is een 
groot portret van een man in het gezelschap 
van een kartonnen pak ontbijtgranen van 
het merk Buc Wheats (1971-1983). De 
advertentiejingles van destijds luidden: 
‘Feelin’ like a million bucks’, en ‘Pass the 
Buc, pass the Buc’. Een palet van grijzen en 
olijfgroen bedekt het koele blauwe licht van 
de televisie, het gehele doek is bedekt met 
een genummerd raster en witte stippen. Het 
doet terugdenken aan de tijd dat je op een 
analoge tv zelf  het signaal kon afstemmen 
voor de beste ontvangst. Tussen het perfec-
te beeld en de totale ruis bestaat een breed 
spectrum aan interferentie, onder meer 
sneeuw, grillige lijnen, rollende horizonta-
le lijnen, knipperen en golven. Fangor ‘roept 
de tactiele aanwezigheid van het scherm 
zelf  op, terwijl het zachtjes knettert van sta-
tische elektriciteit, met de kathodestraal die 
daarachter gonst’.8 Hij stelt vast dat de tv 
een belangrijke rol speelt voor iedereen die 
aan eenzaamheid probeert te ontkomen 
en dat de gemedieerde visuele impulsen de 
grens tussen natuur en cultuur steeds ver-
der vervagen. ‘We eten kant-en-klare maal-
tijden, we rijden over afgemeten wegen, 
dagelijks nemen we bundels gereguleerde 
informatie tot ons, en onze zintuigen raken 
steeds meer afgesteld op zulke voorgekookte 
maaltijden.’9

 Misschien is existentiële honger de voor-
spelbare uitkomst van deze culturele atro-
fie. De voortdurende consumptiedrift laat 
de mond gapen, ergens tussen schreeuw 
en zang in, gevuld noch vervuld. De vrouw 
in het schilderij Singer (1983) laat ‘één 
onhoorbare toon horen te midden van een 
veld rode en blauwe markeringen’. Er is een 
pathos (verlies van de stem, gedwongen stil-
te) dat tezelfdertijd optreedt als deze vorm 
van ‘collectieve menselijkheid’.10 Dit is het 
illusoire gevoel van gemeenschap dat door 
de televisie beloofd wordt – en bekritiseerd 
wordt door intellectuelen.
 We kijken tv om te zien hoe we zouden 
kunnen zijn, om te zien of  anderen iets doen 
dat we ook (of  nooit) zouden kunnen doen. 
In zijn doek $3,900 (1982) portretteert 
Fangor een ‘winnaar’: een anonieme vrouw 
met haar mond open die een denkbeel-
dig geluid slaakt, een viscerale, hongerige 
schreeuw, vanwege een prijs die vermoede-
lijk overeenkomt met het in de titel genoem-
de bedrag. Zo ziet een winnaar eruit, ook 
al is ze een nobody, net zoals Pavarotti dé 
operaster is. De tv is de grote gelijkmaker. 
Zowel de onbekende, onbetekenende vrouw 
als de grote Pavarotti kunnen dienen als 
magneet voor grenzeloze populariteit (of  
weerzin). Fangors strepen en stippen veran-
deren de belofte van tv (op identificatie) ech-
ter in abstractie. Er is hier geen verlichting 
of  verlossing van de isolatie die het medium 
veroorzaakt. Hij stelt: ‘Tv vormt een surro-
gaat (spoor) van de maatschappij, een sur-
rogaat van menselijke contacten; ze gaat 
op bevel aan en kan zo ook worden uitge-
zet. Het is een portret.’11 Het medium tele-
visie vermengt de publieke ruimte met die 
van het huis. The Show (1984) laat het stil-
gezette beeld zien van een gezin thuis aan 
de maaltijd, en hun houding vertoont ake-
lig veel overeenkomsten met het stilgezette 
beeld van een uitgezonden nieuwsuitzen-
ding in The Interview (1980).
 In 1960 beschreven Zamecznik en Fangor 
in Manifesto de kunst van de toekomst als 
‘hongerig’. Schilderijen waren hongerig, 
zeiden ze, omdat ze genoodzaakt waren hun 
(compositorische) behoeften te bevredigen 
door te communiceren, door te interage-
ren met hun omgeving. Dat idee wordt uit-
gewerkt in de ronde, abstracte doeken van 
de jaren zestig; in de Television Paintings 
neemt de vorm van het tv-scherm de rol van 
de cirkel over. Waar de eerdere abstracties 
pulseren van kleur en licht en zo de ruim-
te ‘opeten’, strooien de Television Paintings 
met snelle deeltjes die de kijker in het 
gezicht treffen. Het verschil zit hem, naast 
de abstractie, in die snelheid – of  beter: hoe 

die snelheid wordt gesuggereerd. Fangor 
combineert abstractie en figuratie, en de 
abstracte elementen, met name de strepen 
en stippen, laten binnen de optische ruim-
te zien wat ze feitelijk zijn: dat wat represen-
tatie überhaupt mogelijk maakt. Hoe dicht 
je het doek ook nadert, het blijven strepen 
en stippen, maar als je wat meer afstand 
neemt, zie je de beelden van Pavarotti, 
van de winnaar, van Buc Wheats verschij-
nen. Als de Television Paintings ‘gaan’ over 
het deconstrueren van representatie, dan 
‘gaan’ ze evengoed over het deconstrueren 
van de spreekbuis genaamd televisie, en de 
witte ruis die aan de basis daarvan ligt. 
 De notities van de kunstenaar over de 
Television Paintings benadrukken het belang 
van de abstractie als een formeel en con-
ceptueel instrument. Fangor schrijft: ‘Op 
deze manier kan ik de opzet van het schil-
derij baseren op een traditioneel beeld van 
het model, dat bedekt en vernietigd wordt 
door […] de geometrisch abstracte patro-
nen. Dit creëert een temporele spanning – 
het oude traditionele beeld wordt verstoord 
door het nieuwe, abstracte, onmiddellijke 
patroon van geometrische vlakke vormen. 
Dat schept weer een dichotomie: TOEN – 
NU. En tezelfdertijd een ruimtelijk contrast: 
HIER – NU.’ Een schilderij is niet een beeld 
van de wereld, maar een ‘illusie van ruimte 
die pulseert recht voor het doek’.12

 Van dichtbij bekeken verstoren Fangors 
geagiteerde penseelvoering en het stre-
pen- en stippenwerk de visuele samenhang, 
‘alsof  meerdere films tegelijk worden uit-
gezonden die elkaar uitwissen’. In de jaren 
tachtig, waarin tv de werkelijkheid vorm-
geeft, is het belangrijk om het ‘grotere pla-
tje’ in de gaten te houden, maar hier wordt 

het tenietgedaan door het hier en nu van de 
interferentie. De Television Paintings kunnen 
worden beschouwd als een exploratie van 
het postmoderne exces van de Amerikaanse 
televisie, van data, producten, commercials 
en jingles, alsof  het gecodeerde boodschap-
pen zijn, zoals beschreven door Don DeLillo 
in diens White Noise (1985). Fangor: ‘Wat 
de schilderijen uitdrukken is het ritme van 
bewegende beelden – de snelheid, de flux, en 
wat ook wel stroom wordt genoemd. Dat wil 
zeggen het ritme en de kracht waarmee ze 
de kijker raken.’13

Propaganda en macht

De Television Paintings zijn het werk van 
een kosmopolitische kunstenaar die in 
drie media werkte: de schilderkunst, foto-
grafie en het bewegende beeld. Hij werd 
gevormd door zéér diverse en uiteenlopende 
bronnen: een interesse in optica en visue-
le illusies, de werking van telescopen én de 
sociale rol van kunst, met name in de Poolse 
volksrepubliek van het decennium na de 
Tweede Wereldoorlog, toen kunst als propa-
ganda macht met optische illusies verenig-
de. Wat het kapitalistische Amerika van de 
jaren zeventig en tachtig gemeen heeft met 
het communistische Polen van de jaren 
vijftig en zestig, is het fenomeen ‘culturele 
interferentie’: de Amerikaanse maatschap-
pij werd bepaald door de almacht van tv, de 
Poolse door stromen propaganda.
 Het Polen van de jaren vijftig had behoef-
te aan kunstenaars. Er was nog geen tv, er 
bestonden geen dominante visuele propa-
gandakanalen. Na de dood van Stalin, en de 
detente, werden kunstenaars geworven als 
culturele arbeiders om de utopische inten-
ties van door de staat op poten gezette pro-
jecten in de verf  te zetten. Bij het Zakłady 
Artystyczno-Badawcze, oftewel ZAB (1954-
1977), lag de nadruk op de interdisciplina-
riteit van kunsten en wetenschappen: schil-
ders, beeldhouwers en ontwerpers werkten 
samen met ingenieurs, architecten en wis-
kundigen aan gebouwen en muurschilde-
ringen voor bijeenkomsten van landbouwers 
en fabrikanten. De idealen waren dezelf-
de als tijdens de bloei van de Sovjetavant-
garde. Het doel was om een einde te maken 
aan kunst als een verhandelbare schepping 
van één ‘auteur’, en ruim baan te geven aan 
allerhande samenwerkingen die een massa-
publiek moesten bereiken. De kunstenaars 
waren, net als in de Sovjettijd, ‘ingenieurs 
van de ziel’. Schilderijen moesten ‘bruik-
baar’ zijn, geschikt voor een moreel oordeel. 
Daarom hield de communistische partij van 
sociaal realisme, en niet van de abstractie.14 
 Fangor herinnert zich de moeilijkheden: 
de schijnvrijheid en het voortdurende over-
leg met stupide overheidsdienaren. In 1958 
wordt hij door ZAB gevraagd een bijdrage te 
leveren aan de Expo 58 in Brussel. ‘Ik werd 
verondersteld een fries op de muur te schil-
deren. Op de buitenkant verwrongen geo-
metrische patronen, op de binnenkant uit-
vergrote kindertekeningen…’ Het project 
wordt afgekeurd, omdat secretaris-generaal 
Władysław Gomułka vindt dat ‘Polen zich 
een dergelijke extravagantie niet [kan] ver-
oorloven’.15

 Fangor zet zijn behoefte aan artistieke vrij-
heid af  tegen de reguleringen van staatsop-

drachten: ‘Een solotentoonstelling was toe-
gestaan in 1949, en compleet onmogelijk 
tussen 1950 en 1953. ‘Wit vierkant tegen 
witte achtergrond’ was geen onderwerp. 
In de sociaal-realistische ideologie was het 
onderwerp gelijk aan de inhoud.’ Daarmee 
doet hij in zekere zin zijn eigen talent als veel-
gevraagd figuratief  schilder tekort, al werd 
hij dan onderworpen aan eindeloze beper-
kingen en compromissen. Kunstenaars 
hielden hun hoofd boven water door pro-
pagandawerk te doen. De staat betaalde per 
vierkante centimeter, dus was het lucratie-
ver om grote banieren van partijleiders te 
maken dan posters. ‘Je nam bijvoorbeeld 
een fotootje van Stalin, tekende er een raster 
op, en vergrootte dat tot de juiste maten. Je 
spande een groot doek op een kader en nam 
een dikke kwast met afgeknipte haren voor 
de olieverf. De donkerte van het grijs hing af  
van de druk die je op de kwast uitoefende, 
en zo ontstond een reusachtige zwart-wit-
foto. De (kunstenaars)vakbond verschafte 
de enorme hoeveelheden doek en we werk-
ten 36 uur achter elkaar aan die banieren. 
Werd je moe, en vergiste je je in het raster, 
dan belandde Stalins oog op zijn wang.’16

 Je zou kunnen denken dat deze propa-
gandawerken, het resultaat van noodzaak 
en compromis, beïnvloed zijn door Fangors 
experimenten met een zelfgebouwde tele-
scoop in zijn jonge jaren, toen hij overwoog 
astronomie te studeren. De planeten waar-
op hij toen scherp probeerde te stellen, zijn 
even ongrijpbaar als Stalins gigantische 
gezicht. Terugblikkend is dit opgeblazen 
realisme voor de massa een voorbode van 
het optische werk dat hij toonde tijdens The 
Responsive Eye in New York en de verstoor-
de mediabeelden van de Television Paintings. 
Net als Marshall McLuhan is Fangor gefas-
cineerd door de immersieve werking van de 
televisie en het immense potentieel tot com-
municatie, maar ook huiverachtig voor haar 
consumerende, allesverterende kracht.

Noten
 1  Fangor. Television Paintings 1977-1984, 

Warschau, Fangor Foundation, Berlijn, Gnyp 
Gallery, 2022, p. 16.

 2  Magdalena Dabrowski, Wojciech Fangor. Colour 
and Space, Milaan, Skira, 2018.

 3  Milada Ślizińska en Adam Mazur, Wojciech 
Fangor, Warschau, Centre for Contemporary 
Art, 2003, z.p.

 4  Ibidem.
 5  Met dank aan Matthijs Gerber.
 6  Jonathan Franzen, How To Be Alone, Londen, 

Fourth Estate, 2002, p. 164.
 7  Oliver Shultz, ‘Conflicting Powers. Fangor’s 

Television Paintings’, op. cit. (noot 1), p. 30.
 8  Ibidem, p. 29.
 9  Wojciech Fangor, ibid., p. 10.
 10  Dominic Eichler, ibid., p. 8.
 11  Wojciech Fangor, ibid., p. 16.
 12  Dabrowski, op. cit. (noot 2), p. 194.
 13  Charlotte Jansen, ‘The Ineffible Allure of  the 

Screen’, op. cit. (noot 1), p. 16.
 14  Agnieszka Jelewska (red.), Art and Technology in 

Poland. From Cyber-communism to the Culture of  
Makers, Poznan, Adam Mickiewicz University 
Press, 2014.

 15  Dabrowski, op. cit. (noot 2), p. 195.
 16  Op. cit. (noot 3).

Vertaling uit het Engels: Daniël Rovers
 

Wojciech Fangor. Televisions Paintings 
1977-1984 liep van 28 april tot 4 juni 2022, 
Gnyp Gallery, Knesebeckstraße, Berlijn.

Wojciech Fangor, Buc Wheats, 1982, foto Ludger Paffrath, courtesy GNYP Gallery

Wojciech Fangor, $3.900, 1982, foto Ludger Paffrath, 
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Wojciech Fangor, Singer, 1983,  
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ANTON JÄGER

ESTRAGON: Ik kan zo niet verder gaan.
VLADIMIR: Dat zeg je zo.

 – Samuel Beckett, Wachten op Godot

De foto’s, een vijftal, hebben een felle, bijna 
fluorescerende tint. Het overkoepelende 
thema is liefde. Love (Hands in Hair), bijvoor-
beeld, toont een vrouw met roodachtig haar 
en gesloten ogen, het hoofd omklemd door 
twee mannenhanden. Op een andere foto 
zien we twee bezwete mannen tongzoenen. 
Op Love (Hands Praying) vouwt een vrouw 
haar handen, de ogen gesloten en het hoofd 
in de nek, te midden van een menigte feest-
gangers. Als in een wereldlijk ritueel medi-
teert ze in de anonimiteit van een nacht-
club. De muziek waarop gedanst wordt, is 
gemodelleerd op het geluid van machines in 
Detroit en Manchester, de geboortesteden 
van de techno.
 In 1989, als Wolfgang Tillmans deze 
foto’s maakt, zijn die industriële machines 
niet langer in gebruik. Ze zijn gedemon-
teerd en naar China verplaatst, en de twee-
lingsteden van de techno zijn gede-indus-
trialiseerd. Toen ze in de jaren tachtig een 
Chinese megastad aandeed, herkende de 
fotografe Hilla Becher een opnieuw samen-
gestelde kopie van een staalfabriek die ze 
ooit nog in Europa had bezocht. In Tillmans’ 
tableaus van het Europese nachtleven pro-
beren jongeren de industrie, de politiek en 
de geschiedenis zelf  weg te dansen.
 Zowel de jaren als de locaties van de foto’s 
verdienen vermelding. Ze documenteren 
een thatcheriaans Londen en een Berlijn 
waarin de Muur afbrokkelt. In het Oosten 
staat het staatssocialisme op instorten. Een 
waarlijk mondiaal kapitalisme triomfeert. 
De westerse de-industrialisatie versnelt. In 
het jaar waarin Fukuyama zijn ruchtba-
re essay over het ‘einde van de geschiede-
nis’ publiceert in The National Interest, is 
Tillmans getuige van een reeks exercitiën 
in collectief  geheugenverlies: pogingen om 
de ideologische schrikbeelden van de vorige 
eeuw uit te bannen en om geruisloos tot een 
private utopie toe te treden. De dageraad 
van de postpolitiek is aangebroken. Dit is 
hoe Tillmans het zich herinnert: 

Dat was óók samenleven: samen vredig 
zijn en zintuiglijk genieten. Dat leek me 
een heel tastbaar en inherent politiek 
iets. […] Plotseling werd iedereen over-
vallen door het gevoel van een utopie 
die zo werkelijk was, een gevoel dat we 
daadwerkelijk in een utopische droom 
konden leven. 

Eind jaren 2010 ziet de wereld er al veront-
rustend anders uit. Tillmans begint marsen 
van Black Lives Matter te fotograferen en 
hij begeeft zich naar vluchtelingenkampen. 
Zijn foto’s verkrijgen een chroomachtige, 
bijna grijze tinctuur, een duidelijk contrast 
met de kakelbonte kleuren van 1989. Met 
tegenzin zet hij zich nu in voor meer conven-
tionele politiek, onder meer met een reeks 
posters die hij in 2016 in eigen naam maakt 
om het lidmaatschap van het Verenigd 
Koninkrijk binnen de Europese Unie veilig te 
stellen. ‘No man is an island. No country by 
itself.’ ‘What is lost is lost forever.’ ‘It’s also a 
question of  where you feel you belong. We 
are the European family.’ De slogans worden 
gekadreerd tegen najaarslandschappen van 
de Noord- en Middellandse Zee. Op afstand 
lijken ze op digitale herwerkingen van een 
Caspar David Friedrich. Als jongen had 
Tillmans begin jaren tachtig voor het eerst 
Groot-Brittannië aangedaan; zijn flyers voor 
de Remain-campagne moeten de gezonken 
werelden van 1989 redden. ‘Natuurlijk was 
het allemaal te mooi om waar te zijn,’ zo 
herinnert hij zich later.
 Dergelijke romantische referenties zijn 
vergeeflijk. De fotograaf  wordt overvallen 
door een diepe nostalgie naar de posthis-
torie – een veertig jaar oude utopie begint 
te barsten, en hij riposteert met analogie-
en uit diezelfde jaren negentig: tijdsbeel-
den van empathie, eenheid, liefde. In die 
laatste zin blijkt hij een representatief  kind 
van een postrevolutionair tijdperk. Zoals 

Jean Baudrillard in 1994 optekende in zijn 
Cool Memories, waren ‘mensenrechten, 
dissidentie, antiracisme, SOS-dit, SOS-dat’ 
bovenal ‘zachte, vlotte, post coitum histori-
cum, post-orgie ideologieën voor een vlotte 
generatie die noch harde ideologieën noch 
radicale filosofieën heeft gekend’. Het con-
trast met de politiek overladen twintigste 
eeuw was markant. Volgens Baudrillard 
had Tillmans’ generatie  

altruïsme, gezelligheid, internationale 
liefdadigheid en het individuele bloeden-
de hart herontdekt. Emotionele ontboe-
zemingen, solidariteit, kosmopolitische 
emotionaliteit, multimediale pathos: 
allemaal zachte waarden die door het 
Nietzscheaanse, Marxo-Freudiaanse 
tijdperk streng werden veroordeeld. […] 
Een nieuwe generatie, die van de ver-
wende kinderen van de crisis, terwijl de 
vorige die van de vervloekte kinderen 
der geschiedenis voorstelde.

Tillmans’ afspraak met de dansende kinde-
ren van de crisis zou echter passeren, net 
als Fukuyama’s einde van de geschiedenis. 
‘Misschien is het einde van de geschiede-
nis’, concludeerde Baudrillard, ‘slechts een 
zoveelste list van de geschiedenis, die erin 
bestaat dat zij haar einde voor ons verbor-
gen houdt, zodat zij ten einde komt zonder 
dat we het echt merken.’ Op een dag, zo 
beweerde hij, zou het einde van de geschie-
denis zelf ten einde komen; postgeschiedenis 
zou overgaan in geschiedenis, en postpoli-
tiek zou weer politiek worden.
 Na de crisis van 2008 keerde een type 
politiek inderdaad terug in de westerse 
wereld, in een vorm die Tillmans dwong 
om, in de woorden van Emily Witt in The 
New Yorker in 2018, ‘de fragiliteit van de 
politieke consensus waarvan zijn persoon-
lijke utopie afhing’ onder ogen te zien. Toch 
ging het nieuwe tijdperk niet gepaard met 
de wedergeboorte van de massapolitiek 
waarvan de feestvierders in 1989 werden 
bevrijd. Politiek was terug, maar dan wel 
een politiek die de postpolitiek van de jaren 
negentig zowel ongemakkelijk ophief  als 
aanvulde. Privé en publiek schurkten weer 
tegen elkaar aan, maar in een schikking die 
onherkenbaar bleef  voor het klassieke tijd-
perk van de democratie.
 Het eindresultaat wordt soms ‘hyperpo-
litiek’ genoemd. Als concept barst het van 
de suggestieve vraagstukken. Het tijdperk 
van de postpolitiek schijnt verlopen, maar 
een overgeleverde twintigste-eeuwse woor-
denschat toont zich al te ontoereikend voor 
een adequate analyse van zijn opvolgers. 
Terwijl ‘hyperpolitiek’ voorzichtige aanwij-
zingen voor het tijdperk na 2008 biedt, laat 
het concept zich enkel verstaan als onder-
deel van de bredere morfologie van politie-
ke vormen – van massapolitiek over postpo-
litiek tot antipolitiek – die de twintigste en 
eenentwintigste eeuw kenschetsten. 

•

Halverwege haar roman Les Années biedt 
ook Annie Ernaux haar lezers een blik in de 
achteruitkijkspiegel op de jaren negentig. In 
de vertaling van Rokus Hofstede:

Het eschatologische gerucht ging dat 
de politiek dood zou zijn. De komst van 
een ‘nieuwe wereldorde’ werd aange-
kondigd. Het einde van de Geschiedenis 
was nabij […]. Het woord ‘strijd’ was in 
diskrediet alsof  het riekte naar marxis-
me, inmiddels een voorwerp van spot, en 
‘opkomen voor je rechten’ verwees nu 
in de eerste plaats naar de rechten van 
consumenten.

Ernauxs ‘collectieve autobiografie’ van 
naoorlogs Frankrijk verscheen in 2008, 
kort voor het failliet van Lehman Brothers 
en de resulterende hartaanval van het 
internationale bankwezen. De Engelse ver-
taling kwam uit in 2017 en de Nederlandse 
in 2019, aan de uiteinden van het populisti-
sche decennium.
 Ernauxs roman beeldt een gesloten, 
bijna kloosterachtige wereld uit, waar-
in burgers zich hebben teruggetrokken uit 
het publieke leven. ‘In de alledaagse routi-
ne van het persoonlijke bestaan’, zo herin-

nert ze zich, ‘deed de Geschiedenis er niet 
toe.’ Politiek werd op een zijspoor gescho-
ven. Technocraten, gestationeerd in cen-
trale banken en andere instellingen, van het 
IMF tot de Europese Commissie, grepen de 
bestuurlijke teugels. 
 Er werd een passend idioom gecomponeerd 
voor de nieuwe wereld. Tony Blair beweerde 
dat verzet tegen de globalisering hetzelfde 
was als protest tegen de seizoenswisselin-
gen, terwijl de term Alternativlosigkeit zijn 
intrede deed in het Duitse lexicon. Een groep 
Poolse dichters woonde de opening van ’s 
lands eerste McDonald’s bij. Aan de andere 
kant van de oceaan koos de Democratische 
Partij ‘Macarena’ als themalied voor hun 
Nationale Conventie van 1996. In Sarajevo 
voerde U2 ‘Miss Sarajevo’ op in een bele-
gerde stad. (Puntige reactie van een van de 
inwoners: ‘U gaat terug naar het rockcon-
cert. U gaat vergeten dat wij bestaan. En wij 
gaan er allemaal aan.’)
 De stemming kon zeker bevrijdend aan-
doen. De leegloop van de ideologische ker-
ken van de twintigste eeuw werd met weg-
gemoffelde verrukking begroet, vooral door 
sujetten die streefden naar een verlossing 
van de ‘gegenderde’ en raciale korsetten 
die sinds de Tweede Wereldoorlog door het 
georganiseerde kapitalisme waren uitge-
tekend. De modelbreuk maakte een reeks 
praktijken mogelijk waarvan Tillmans’ fees-
ten zelf  een toonbeeld waren.  De opkomst 
van het private dwong echter ook tot een 
gecontroleerde sloop van het publieke. 
In tegenstelling tot Tillmans’ triomfante-
lijke bevrijdingsnarratief  kon Ernaux de 
overgang naar de postpolitiek met gerich-
te dubbelzinnigheid documenteren, waar-
bij ze eerder om de nieuwe orde heen keek 
dan erdoorheen. ‘Aangezien we door nie-
mand werden vertegenwoordigd,’ schrijft 
ze, ‘was het passend dat we gewoon deden 
waar we zin in hadden. Stemmen was een 
privézaak geworden, een gevoelskwestie. Je 
wachtte op een laatste ingeving […]. Alleen 
gewoonte, de herinnering aan een heel 
oude ‘kiesplicht’ zorgde ervoor dat je op een 
zondag in april, midden in de paasvakantie, 
de moeite nam om te gaan stemmen.’ Drugs 
en feestelijkheid leken aanvankelijk ver-
strooiing te bieden, met steeds uitbundige-
re beloftes van consumptie. Ernaux: ‘Op een 
reclameaffiche stond: Geld, seks, drugs. Kies 
geld.’ Rave-muziek werd het rouwritueel 
voor de industriële economie, terwijl clubs 
en festivals verwerden tot ‘paradijzen van 
sonische vervoering en chemische roes’, 
zoals Gavin Jacobson optekende. 
 Politiek zelf  werd gedecanteerd in een 
stroom prikkelbare banaliteiten. Verkiezings-
analyses gingen lijken op het onderzoek 
van de zwarte doos na een vliegtuigcrash, 
met het volk nu in de rol van natuurramp. 
‘Liquide’ angsten voor private perversie, 
zoals Zygmunt Bauman ze noemde, van 
kindermisbruik tot presidentieel wange-
drag, vervingen de openlijk publieke schan-
dalen van de jaren zestig en zeventig. ‘Alles 
is toegestaan, maar niets is mogelijk,’ was 
volgens Michel Clouscard de kosmologie 
van de jaren negentig, terwijl Cornelius 

Castoriadis een ‘maatschappij op drift’ zag 
in ‘een stijgende vloed aan onbeduidend-
heid’. Sam Kriss herinnert zich, in een 
recent artikel getiteld ‘The End of  the End of  
the End’, Ernauxs periode vanuit een jonger 
perspectief:

In die tijd was het niet gebruikelijk dat 
jongeren zichzelf  politiek definieerden. 
Mijn vrienden waren dol op uitspraken 
als ‘Voor mij geen feminisme’ of  ‘Politiek 
is voor simpele zielen’. De millennial 
werd niet gestereotypeerd als arrogant, 
moralistisch of  overgevoelig: we wer-
den allemaal verondersteld nihilistische 
zuipschuiten te zijn of  korpsballen. […] 
Destijds was het probleem van het stem-
gerechtigde publiek niet verkeerde infor-
matie, of  extremisme, of  dat we elkaar 
naar de keel vlogen – het probleem was 
dat we niet eens de moeite konden doen 
om te gaan stemmen.

‘We wisten niet hoe het kwam dat we zo 
moedeloos waren,’ vertelt Ernaux, ‘of  het 
lag aan de media met hun peilingen, ‘in 
wie stelt u vertrouwen’, hun hoogharti-
ge commentaren, aan de politici en hun 
beloften dat ze werkloosheid zouden terug-
dringen, het gat in de begroting dichten, de 
roltrap in het metrostation die nooit werk-
te.’ Hier bood zich vrijheid en emancipatie 
aan, maar ook een bodemloze verlatenheid 
en wanhoop – een ‘koude revolutie’, in de 
woorden van schrijver Michel Houellebecq.
 Een decennium aan populistische opsto-
tjes later klinken Ernauxs getuigenissen 
zowel vertrouwd als bevreemdend in de 
oren. De agressieve individualisering en 
de teloorgang van collectieve instellingen 
zijn niet tot staan gebracht. Op ‘digitale’ 
volgers na hebben politieke partijen hun 
leden amper teruggewonnen. Verenigingen 
hebben hun ledenaantal niet zien stijgen. 
Kerken hebben hun banken en parochiën 
niet herbevolkt, en vakbondsaantallen zijn 
in de meeste landen niet enorm gegroeid 
of  gestagneerd. Deze afwezigheid blijft niet 
beperkt tot de staat. In het hele Westen blijft 
het maatschappelijke middenveld steken 
in een diepe, uitgerekte crisis, waarbij wat 
doorgaat voor ‘politieke’ actie wordt gemo-
nopoliseerd door flashmobs, ngo’s, influen-
cers of  filantropen. In dit opzicht lijkt het 
hoofdstuk van de postpolitiek nog lang niet 
afgesloten.
 Toch zijn enkele coördinaten onmisken-
baar verschoven. De cocktail van schroom, 
euforie en apathie, dat zware posthistori-
sche affect dat zo kenmerkend was voor de 
jaren negentig van Tillmans en Ernaux, lijkt 
nauwelijks nog van toepassing. Trivialiteit 
en opwinding – het ‘depressieve hedonis-
me’ dat Mark Fisher aan het begin van deze 
eeuw constateerde – zijn omgeslagen in 
iets heel anders. Joe Biden werd verkozen 
na een recordopkomst van 81 miljoen kie-
zers, terwijl zijn tegenstander 74 miljoen 
stemmen kreeg. Het Brexit-referendum was 
de grootste democratische stemming in de 
geschiedenis van Groot-Brittannië. Black 
Lives Matter onthulde zich als een mas-
sieve acclamatie – een appel dat ’s werelds 
grootste bedrijven en beroemdheden ertoe 
noopte de mantel van raciale rechtvaardig-
heid aan te trekken, van Jeff Bezos, die het 
Amazon-logo hertekende, tot David Guetta, 
die de toespraken van Martin Luther King 
Jr. samplede in een dj-set op een New Yorkse 
wolkenkrabber.
 Die affectieve ademnood loopt nu van 
hoog tot laag. De BLM-marsen sprongen 
vooral in het oog als de grootste protesten 
in de Amerikaanse geschiedenis – duizen-
den demonstraties, met naar schatting 15 
tot 26 miljoen aanwezigen. In de zomer van 
2020 trok bijna een tiende van de volwas-
sen Amerikaanse bevolking de straat op, 
waarbij zowel bedrijfsjuristen als werkloze 
tieners tot in de vroege uurtjes aan het rel-
len sloegen. Maanden later werden state-
lijke instellingen van Canada tot Duitsland 
aangevallen door QAnon en antilockdown-
protesten. Platforms als TikTok, YouTube 
en Twitter barsten van de politieke con-
tent, gaande van vloggers die anarchis-
tische pamfletten voordragen tot rechtse 
influencers die raaskallen over vluchtelin-
gen. Consumptiekeuzes, van veganisme tot 
klimaatbudgettering, figureren steeds pro-

Hyperpolitiek en andere symptomen

Wolfgang Tillmans, Love (Hands in Hair), 1989,  
David Zwirner, Galerie Buchholz, Maureen Paley
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minenter in talloze levens. Zelfhulpboeken 
adviseren burgers om hun raciale voor-
oordelen op te sporen en uit te drijven. 
Vlaggen en gendermarkeringen woeke-
ren op Instagram- en Twitterprofielen. Een 
nieuwe politieke sensibiliteit is zichtbaar op 
voetbalvelden, in populaire Netflix-shows, 
in de modaliteiten waarop mensen zichzelf  
beschrijven op sociale media. 
 Alles betoont zich wederom politiek. En 
ondanks de grenzeloze affecten die instel-
lingen – kunstinstituten, politieke partijen, 
supranationale organen – overheersen en 
hervormen, zijn er maar heel weinig wester-
lingen betrokken bij het soort georganiseer-
de belangenconflicten die ooit, in klassieke, 
twintigste-eeuwse zin, als politiek werden 
omschreven. Het neoliberalisme wordt niet 
vervangen door een hernieuwde sociaalde-
mocratie, de globalisering valt niet uiteen 
in ‘deglobalisering’, noch keert de verzor-
gingsstaat terug in haar klassieke, naoor-
logse vorm. Hoe kunnen we de nieuwe peri-
ode dan het best typeren?

•

Instantanalyses zijn altijd riskant. Net 
als een hogesnelheidscamera dreigt elke 
‘geschiedenis van het heden’ ten prooi te val-
len aan de vloeibaarheid en onbepaaldheid 
van wat ze vast probeert te leggen, geplet 
tussen impressionistisch detail en grandio-
ze generalisering. Het blijft ook moeilijk om 
een geschiedenis van het heden te schrijven 
als het heden zelf  zo diffuus is geworden: net 
zoals de marxistische geschiedenistheorie 
achterhaald aanvoelde in een tijdperk na de 
geschiedenis, is de zich ontvouwende ‘poly-
crisis’ – de modeterm van de Britse histori-
cus Adam Tooze – ons altijd een stap voor 
dankzij ontzagwekkende abstracties: het 
bbp is met vijftig procent gedaald, de werk-
loosheid is met dertig procent gestegen, er 
werd vijf  biljoen dollar uitgegeven aan sti-
muleringsmaatregelen, er zijn vijftig mil-
joen mensen zonder baan. Er vindt duide-
lijk iets als ‘geschiedenis’ en ‘politiek’ plaats 
– maar weten we nog wat geschiedenis en 
politiek inhouden? 
 Als Ernaux, Houellebecq en Tillmans hun 
werk moesten formuleren in verhouding tot 
het ‘politieke onbewustzijn’ van het postpo-
litieke tijdperk, dan moet er ook een litera-
tuur bestaan die de overgang van massa- 
naar postpolitiek traceerde. In Retour à 
Reims uit 2009 beschrijft Didier Eribon zijn 
jeugd in een communistisch gezin in Noord-
Frankrijk, van de naoorlogse periode tot de 
jaren negentig. Als homoseksueel voelde 
hij zich een vreemde eend in de bijt in het 
universum van zijn arbeidersouders – leden 
van een partij die homoseksuele liefde zag 
als een ‘burgerlijke afwijking’, die zich stra-
tegisch verzette tegen arbeidsimmigratie, 
en die streng toezag op zowel het private als 
openbare leven van haar militanten. 
 Toch deed dit voor Eribon nauwelijks af  
aan de sociale thuis die de Parti Communiste 
Français voor zijn moeder en vader had 
gebouwd. Hun partijkaart was meer dan 
een garantie op materiële toelagen, en zeker 
geen goedkoop identitair logo met snelle 
uitstapmogelijkheden. Zo’n kaart was eer-
der een teken van integrale affiliatie, een 
totaal lidmaatschap van een stand of  ‘zuil’ 
– de lijm die mensen samenkleefde en hun 
eigenwaarde en subjectiviteit bood in een 
maatschappij die vijandig stond tegenover 
hun belangen, gevoelens en gewoonten. De 
partij, beweerde Eribon, was de hemel van 
de wereld waarin zijn ouders leefden –  ‘de 
onomstreden horizon, het richtinggeven-
de uitgangspunt van hoe je je tot de politiek 
verhield’. In de vertaling van Sanne van der 
Meij uit 2018:

‘Links’ zijn hield wat in. Je moest je belan-
gen verdedigen en je stem laten horen. 
Buiten stakingen en protesten om, deed 
je dat door je te verlaten op de afgevaar-
digde ‘vertegenwoordigers van de arbei-
dersklasse’ en de politieke leiders, wier 
keuzes en uitspraken dan ook allemaal 
werden geaccepteerd en nagepraat. 

De operatie vergde een overdracht van 
handelingsvermogen en garandeerde ook 
macht. In tegenstelling tot een publieke 
sfeer die vooral beschouwd werd als arena 
voor individuele zelfexpressie, waarin verte-
genwoordigende instellingen al bij voorbaat 
verdacht zijn, ontstond ‘de ‘arbeidersklas-
se’, als georganiseerde groep, als zelfbewus-
te klasse, bij monde van hun woordvoer-

ders’. Zelfs ‘je eigen mening, je normen en 
waarden en je instelling werden groten-
deels ingegeven door het wereldbeeld dat 
‘de Partij’ probeerde te verankeren in het 
bewustzijn en te verspreiden in de samen-
leving’. Verkiezingen waren nimmer een 
puur persoonlijke aangelegenheid voor 
Eribons ouders, maar ‘bekrachtigden hun 
politieke belang’ door onmisbaar te blijken 
‘voor de collectieve zelfbevestiging van de 
arbeidersklasse’. Hier verscheen de staat 
in de staat, een familie boven de familie, 
een tegensamenleving in de samenleving. 
 Die vertegenwoordiging werkte door in 
de politieke cultuur. Volgens Eribon ver-
drong het lidmaatschap van een massaor-
ganisatie geleidelijk de vooroordelen die vele 
arbeiders organisch uit de Franse samen-
leving overnamen. ‘Met hun stem op de 
Communistische Partij’, zo stelde Eribon, 
‘overstegen de individuen hun afzonderlijke, 
seriële identiteit. De collectieve mening die 
daaruit voortkwam, bij monde van de Partij 
die die mening zowel vormde als uitte, weer-
spiegelde in geen enkel opzicht de uiteen-
lopende meningen van al die verschillende 
kiezers.’ Racisme was niet onbekend in zijn 
familie, maar ‘als je links stemde, stemde 
je op een bepaalde manier eigenlijk tegen 
die onmiddellijke reflexen, en dus tegen 
een deel van jezelf ’, en ‘daarmee werden 
die gevoelens nog niet tot middelpunt van 
hun politieke aandachtspunten’. Pier Paolo 
Pasolini zag de Italiaanse Communistische 
Partij eveneens als ‘een eiland waar het kri-
tisch bewustzijn altijd wanhopig wordt ver-
dedigd en waar het menselijk gedrag nog 
een oude waardigheid heeft weten te behou-
den’. Voor hem, zo schreef  hij in 1974 in de 
Corriere della Sera, was de PCI ‘de redding 
van Italië en van onze armzalige democra-
tische instellingen. […] Een schoon land in 
een vuil land, een eerlijk land in een oneer-
lijk land, een intelligent land in een imbeciel 
land, een opgeleid land in een onopgeleid 
land, een humanistisch land in een con-
sumptieland.’ Deze vormen van lidmaat-
schap waren trouwens geen links monopo-
lie: in de eerste helft van de twintigste eeuw 
bouwde rechts in de kapitalistische samen-
leving tevens een indrukwekkende strook 
vestingwerken op, in kerken en buurtver-
enigingen.
 Dat landschap begon te barsten in de 
jaren tachtig – het decennium dat Eribon 
en Ernaux beiden als het schemertij voor 
de massapolitiek zien, zo ongeveer rond de 
troebelen van de regering-Mitterrand, toen 
extreemrechts voor het eerst echt electoraal 
doorbrak in Frankrijk. Deels aangedreven 
door Mitterrand zelf, die een nieuwe zielsroe-
ping zocht voor de socialisten na hun beke-
ring tot de markt, werd het Front National 
een denkbare concurrent op links. De deser-
tie van ook Eribons vader naar extreem-
rechts diende in een ander register uitge-
drukt te worden dan de communistische 
levensstijl van daarvoor. ‘In tegenstelling tot 
de zelfbewuste, demonstratieve en openlijke 
stem voor de communisten’, zo stelt Eribon, 
‘werd de stem voor extreemrechts verhei-
melijkt, en zelfs ontkend, uit vrees voor het 
oordeel van de ‘buitenwereld’ (waar ik in de 
ogen van mijn familie deel van uitmaakte).’ 
Anders dan bij de PCF bleven ‘individuen 
met hun stem voor het FN wie ze zijn en is de 
mening die ze voortbrengen slechts de som 

van hun spontane vooroordelen’, een genie-
pige daad uitgevoerd in de besloten ruimte 
van het stemhokje. De aftrap van de postpo-
litiek was gefloten, samen met de privatise-
ring van het politieke.

•

Retour à Reims documenteert de gestage 
neerval van de massapolitiek, en de over-
gang van partij naar privatisering in de 
jaren tachtig en negentig, tot het geleide-
lijk uitdoven van de sociale werelden van 
Eribons ouders. De politieke theorie begon 
in de jaren negentig ook een fysionomie 
van het nieuwe, postpolitieke tijdperk op te 
stellen, waarin kapitale factoren voor een 
mogelijke opvolging werden aangewezen.
 Voor de Britse socioloog Colin Crouch leed 
het tijdperk van de postpolitiek aan een para-
dox. Crouch opende zijn boek Post-Democracy 
uit 2004 met de vaststelling dat het demo-
cratische ideaal in het nieuwe millennium 
de onontkoombare horizon was geworden 
van elk regime op aarde. Zelfs openlijk auto-
ritaire staten, van Rusland tot China, bewe-
zen lippendienst aan de democratische deca-
loog met een zorgvuldig gechoreografeerde 
‘imitatiedemocratie’, waarin schijnverkie-
zingen werden gehouden zonder dat de lei-
ders konden worden afgezet. Deze behoorlijk 
‘optimistische kijk op de huidige democratie’ 
verdrong volgens Crouch echter verontrus-
tende feiten. De opkomst van een louter for-
mele democratie werd ook gekentekend door 
toenemende ongelijkheid en kapitalistische 
triomf. Het nieuwe democratische optimis-
me had ‘nagenoeg niets te zeggen over het 
probleem van de bedrijfsmacht en het kapi-
talisme’ – het kapitaal had de vrijheid ver-
worven om bezittingen over de hele wereld 
te verplaatsen en elke regering op de knieën 
te dwingen. 
 Een façade van controle bleef  obligatoir 
gehandhaafd. Zowel jonge als oude demo-
cratieën organiseerden verkiezingen, kozen 
kabinetten, of  hielden competitieve partij-
stelsels in stand. Maar een rist aan statistie-
ken, van dalende opkomst- en ledencijfers, 
en steeds minutieuzere verschillen tussen 
partijprogramma’s, gaven aan dat de vele 
burgers zich slechts konden vergapen aan 
een silhouet, een ‘minimalistische’ com-
pressie die amper leek op wat voorafging, 
toen Eribons ouders hun hele leven in een 
arbeiderspartij doorbrachten. De leegloop 
van instituties en de elitaire loskoppeling 
van de massa konden worden gecompen-
seerd met publiekswerking of  public rela-
tions, met open voorverkiezingen of  focus-
groepen. Een speculatief  substituut voor 
massapolitiek putte daarmee uit de nieu-
we technieken van de financiële sector. 
Spindoctors en donaties gaven een anker 
aan politici die zich enthousiast onthieven 
van hun basis. Het maakte de verhoudin-
gen tussen kiezers en regeringen extreem 
volatiel, en het schopte een nieuw publiek 
de wereld in dat schommelde tussen loom-
heid en protest, als een wispelturig kind aan 
wiens wensen nooit kan worden voldaan. 
 De inkrimping van het middenveld ver-
minderde de behoefte aan collectieve iden-
tificatie niet. In plaats van onvrijwillige 
organisaties konden levensstijlen geënt 
op consumptie – seksueel, diëtair, econo-
misch – nieuwe collectiviteiten bevorderen, 

op basis van een saamhorigheid zonder de 
rigide hiërarchieën en structuren van het 
oude middenveld. Vaak vervingen deze con-
sumptiekeuzes vragen over eigendom door 
vragen over identiteit – de vraag ‘wat bezit 
je?’ werd vervangen door de vraag ‘wie ben 
je?’ Wie uit de partij en de vereniging werd 
verdreven, vond troost in losstaande identi-
teitsgroepen.
 Elites waren niet de enigen die zich terug-
trokken uit de maatschappij. De apathische 
reactie van de Amerikanen op de aanloop 
naar de oorlog in Irak in 2002 en de intro-
ductie van surveillancewetten onder Blair 
wezen op een langzaam proces van bur-
gerlijk désengagement dat zich in alle demo-
cratieën voltrok. Zoals James Heartfield 
opmerkt in zijn boek The Death of  the Subject 
uit 2002, was de nieuwe verhouding tot 
politiek ‘het moderne equivalent van rod-
dels aan het hof  volgen en openbare execu-
ties bijwonen’, met een houding tegenover 
macht die in wezen ‘tangentieel en voyeu-
ristisch’ is. Volgens Crouch brak een ver-
slagen arbeidersklasse de sluitsteen van het 
democratische bouwwerk zelf  af; de ‘crisis 
van de egalitaire politiek en de trivialisering 
van de democratie’ waren al te nauw met 
elkaar verbonden. De partijdemocratie was 
dan wel een kazerne, maar de nieuwe poli-
tiek liet de burgers buiten in de kou staan. 
 Een nieuwe ‘publieksdemocratie’, met 
een term van Bernard Manin, leek soe-
laas te bieden. De afkeer voor het verzuilde 
middenveld en het vieren van een nieuwe 
transparantie vonden hun grondvorm, in 
Vlaanderen, in de Burgermanifesten van Guy 
Verhofstadt, waarvan het eerste in 1991 
verscheen. Verhofstadt sprak van ‘over 
de samenleving uitgesmeerde bastions’ 
als ‘massieve pijlers waarop de Vlaamse 
gemeenschap haar dak heeft gebouwd’. De 
Vlaming keek op naar de ‘hoge wolkenkrab-
bers waarin een gewone burger zijn leven 
lang kan rondlopen’, maar ‘zonder ooit 
buiten zijn levensbeschouwelijk milieu te 
moeten treden en aan zijn sociaal ‘gerief ’ te 
komen: school, syndicaat, hospitaal, mutu-
aliteit, spaarbank, woningmaatschappij, 
cultuurfonds, stempelgeld, gesubsidieerde 
vakantie, benoeming…’ In Duitsland ont-
popte Ulrich Beck zich tot anatoom en apo-
logeet van de nieuwe orde. Zijns inziens had 
het Westen aan het eind van de twintigste 
eeuw een ‘tweede’ individualiseringsproces 
doorstaan, op peil met de renaissance of  de 
reformatie. Bevrijd van de oude standen die 
individuen bonden aan zuilen door middel 
van partijen – of  die nu christelijk, socialis-
tisch of  liberaal waren – bewoog het nieuwe 
subject zich flexibel tussen ‘levensopties’. 
De economie was een brute lotsbestemming 
in plaats van een menselijk artefact. Het 
resultaat was ‘politiek privatisme’, of  een 
algemeen onvermogen om de nodige meer-
derheden voor democratische actie te con-
strueren. Het openbare leven ging voortaan 
hierover, aldus Beck in zijn boek over indivi-
dualisering uit 2002: 

[O]ns eigen leven en ruimte, in relaties, 
ouderschap, seks en liefde; het grote 
onvoltooide experiment met gezonde 
voeding, waarin een nieuwe en specifiek 
persoonlijke relatie wordt uitgebouwd 
met de natuur en het eigen lichaam; 
vormen van actieve empathie die tot 
uiting komen in protesten tegen dieren-
transporten of  een engagement voor 
daklozen, asielzoekers of  drugsverslaaf-
den; de kleine en grote conflicten tus-
sen mannen en vrouwen in hun eigen 
dagelijks leven en in de economie […] 
het institutionele ochtendgloren van de 
‘zelfcultuur’.

Wat vermochten al deze analyses en hun 
gepretendeerde alternatieven? Begin deze 
eeuw besprak Slavoj Žižek in een nawoord 
bij een Engelse vertaling van Le Partage du 
sensible van Jacques Rancière de meest pro-
minente critici van het nieuwe regime. Zijn 
conclusie was bar: in plaats van de horizon 
van de postpolitiek te overstijgen, beweer-
de hij, beoefenden zij een niet-reflectieve 
inversie: een vlucht naar een ‘zuivere poli-
tiek’ zonder belangengroepen, corporatie-
ve persoonlijkheden of  klassen, waarin het 
politieke leven snel grenzeloos en onbepaald 
zou worden – een voorbeeld, aldus Žižek, 
van Hegels schlechte Unendlichkeit. Alle cri-
tici van de postpolitiek erkenden de splitsing 
tussen politiek en beleid. Politiek ging over de 
vorming van een collectieve wil die bepaalt 
wat de maatschappij met haar overschotten 
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doet. Beleid berust op de uitvoering van die 
wil. In de jaren tachtig en negentig, toen de 
politiek van de crisis langzaam overging in 
een crisis van de politiek, ondergingen deze 
twee momenten een wederzijdse vervreem-
ding. Het determineren van de collectieve 
wil werd overgeheveld naar een mediasfeer 
verslaafd aan het nieuwe en aangevoerd 
door spindoctors, terwijl het beleid werd 
overgelaten aan onverkozen technocraten. 
In deze bres school de kiem voor de over-
gang van postpolitiek naar hyperpolitiek. 

•

Het terrein van de postpolitiek vertoonde 
zichtbare overeenkomsten met dat van de 
‘hyperpolitiek’ die haar uiteindelijk zou ver-
vangen: demobilisatie en verzwakking van 
het middenveld, ontworteling van partijen, 
toenemende afscherming van de staat van 
druk van buitenaf. Nieuwigheid veronder-
stelt echter altijd contrast – waarom niet 
vasthouden aan vertrouwde termen?
 In de jaren na de financiële crisis begon de 
politieke ijstijd die op de val van de Berlijnse 
Muur was gevolgd, gestaag te ontdooien. 
Overal in het Westen – van Occupy Wall 
Street in de Verenigde Staten tot de 15 
meibeweging van de Spaanse Indignados 
en de antibezuinigingsprotesten in Groot-
Brittannië – ontstonden bewegingen die 
opnieuw het schrikbeeld opriepen van een 
belangen- en klassenconflict. Er waren 
natuurlijk precedenten, zoals de anti-
globaliseringsregeringen van de Latijns-
Amerikaanse ‘roze vloed’ begin jaren 2000. 
Dit soort acties vond niet plaats binnen de 
formele sfeer van de politiek, en hun ‘links 
noch rechts’-retoriek werd soms gezien als 
een bekrachtiging van een antipolitieke 
houding. Toch markeerden zij het einde van 
het tijdperk van de technocratische consen-
sus die voor het eerst werd bereikt na 1989. 
Deze bewegingen werden opgevolgd door 
een algemene golf  van nominaal ‘populisti-
sche’ krachten, zowel ter linker- als ter rech-
terzijde. Wereldwijd behaalden politieke 
campagnes die beweerden namens het volk 
te spreken meerderheden. Rechtbanken 
werden aangevallen en tegenstanders opge-
sloten. Het populisme trad naar voren, 
zowel als dader als symptoom – de uitdruk-
king van een oude, onuitroeibare demon die 
mondiale democratieën kwelt.
 Uit deze ‘populistische explosie’ kwamen 
talrijke organisatorische alternatieven voort 
voor de massapartij. Bewegingen, ngo’s, 
bedrijven of  peilingbureaus – Extinction 
Rebellion, maar ook de Brexit Party – boden 
flexibelere modellen dan de massapartij-
en van weleer, die ondertussen als te traag 
worden ervaren door zowel politici als bur-
gers. De mensen die ooit lid van een par-
tij zouden zijn geweest, kunnen er nu voor 
kiezen zich niet aan te sluiten bij langduri-
ge, onvrijwillige verenigingen, terwijl poli-
tici op partijcongressen minder weerstand 
ondervinden. De continuïteit met het voor-
gaande postpolitieke tijdperk is duidelijk: 
partijen blijven leden verliezen, terwijl de 
protestactiviteit toeneemt.
 Vandaar de merkwaardige combinatie 
van oud en nieuw die de hyperpolitiek biedt: 
het einde van de splitsing tussen publiek en 
privé, onaantastbaar sinds de postpolitie-
ke jaren, wordt ingeluid, maar onder voor-
waarden die niet bepaald twintigste-eeuws 
te noemen zijn. Weliswaar gingen politieke 
bewegingen toen reeds door voor ‘superge-
politiseerd’ (fascisme) of  ‘ultragepolitiseerd’ 
(militarisme), symbolisch voor de ineen-
storting tussen publiek en privaat die in de 
burgerlijke negentiende eeuw was ingesteld 
en met het totalitaire tijdperk leek te ver-
dwijnen. Voor Eribons ouders bestond er 
geen duidelijk onderscheid tussen het indi-
viduele en het collectieve domein; de com-
munistische partij was de wereld, en de 
wereld was de communistische partij. Ons 
politieke leven is niet teruggegleden in dit 
register, ondanks buitenissige visioenen van 
een fascistische of  extreemlinkse terugval. 
In plaats daarvan is de stemming van de 
hedendaagse politiek er een van onophou-
delijke maar diffuse opwinding. Emotioneel 
gezien houdt dat verband met de aandachts-
crisis die kenmerkend is voor het tijdperk 
van internet en smartphone. ‘Hyper’ duidt 
op een toestand van zowel overtolligheid als 
intensivering: de verlenging van een klinker 
die al is uitgesproken, maar nog geen nieuw 
woord vormt. De continuïteit met de vooraf-
gaande periode van postpolitiek is daarmee 
verzekerd: de scheiding tussen ‘politiek’ en 

‘beleid’ wordt door ‘hyperpolitiek’ eerder 
verbreed dan gesloten.
 Vanaf  2020 marcheerden miljoenen 
tegen politiegeweld, het coronabeleid of  
het uitblijven van klimaatactie, om verwoe-
de eisen te stellen aan hun regeringen. In 
termen van opkomst waren deze nieuwe 
bewegingen indrukwekkend en ze brach-
ten ongekende veranderingen in de publie-
ke opinie teweeg. Raciale attitudes zijn de 
afgelopen tien jaar geliberaliseerd, terwijl 
klimaatactie op menige overheidsagenda 
staat. Een terugkeer naar ‘klasse’ werd ook 
zichtbaar in de romans van Eribons prote-
gé Edouard Louis, in de populariteit van de 
turven van Thomas Piketty, of  in het wes-
terse enthousiasme voor de Koreaanse film 
Parasite uit 2019, zij het in een individualis-
tisch register, voornamelijk gericht op cul-
turele (mis)erkenning.
 Op beleidsvlak bleek de balans van deze 
bewegingen pijnlijk kortstondig. Kwesties 
als ras, klimaat, sociaaleconomische onge-
lijkheid, politiegeweld en gezondheidsbeleid 
blijven onderbelicht. Met uitzondering van 
enkele getrainde activisten gingen de deel-
nemers aan de BLM-protesten snel terug 
naar hun jobs, met weinig blijvend gevolg 
buiten de zwarte vierkantjes op Instagram-
profielen. In contrast met de mars op 
Washington in 1963, toen de demonstran-
ten marcheerden met vakbondsknopen en 
-jassen, deelden ze geen voorafgaande affi-
liatie, lidmaatschap of  institutioneel kader, 
met slechts een paar mistig gefinancierde 
ngo’s als rentmeesters. Het lijkt een plausi-
bele verklaring voor het feit dat de grootste 
protesten in de Amerikaanse geschiedenis 
de terugdraaiing van alle bezuinigingen op 
het politiebudget eind 2020 niet konden 
tegengaan: er was, zo werd beweerd, weer 
meer geld nodig om een misdaadgolf  na de 
pandemie te onderdrukken. 
 Dergelijke fantoomeffecten zijn nauwe-
lijks beperkt tot links. Ook ter rechterzijde 
komen ‘bewegingen’, van de Tea Party tot 
het trumpisme en QAnon, met een angst-
aanjagende snelheid op, om te woekeren 
en weer te verdwijnen. In plaats van resul-
taten te boeken of  nieuwe verhoudingen 
te bewerkstelligen, ligt de macht van deze 
politieke tendens vooral in het provoceren 
van krampachtige activiteit. De hyperpo-
litiek komt en gaat, als een neutronenbom 
die de mensen door elkaar schudt, maar de 
hele infrastructuur intact laat – eerder een 
onhandig synoniem dan een antoniem voor 
de postpolitiek. 
 We bevinden ons op onbekend en ver-
raderlijk terrein, zoals Tillmans’ recente-
re foto’s aangeven: innige maar koele kiek-
jes van de ledematen van BLM-activisten, 
of  luchtige natuurtaferelen. In een andere 
serie richt hij zich op de lichamelijke poses 
van millennials verzonken in hun dagelijkse 
routines, met een zweem van openbaarheid 
die niet te onderscheiden valt van priva-
te intimiteit. Privé en publiek zijn opnieuw 
samengetrokken, maar het amalgaam 
zou onherkenbaar overkomen bij Eribons 
ouders. 

•

In mei 2020 nodigde het Franse radiosta-
tion France Inter een reeks romanciers 
uit om te reflecteren over de pandemie. De 
teneur werd er een van hoopvolle transi-
tie: covid was een keerpunt in de bescha-
vingsgeschiedenis en zou een onherken-
baar nieuwe wereld achterlaten. Een van 
de eerste genodigden, Michel Houellebecq, 
was het daar danig mee oneens. ‘Na de lock-
downs zullen we niet wakker worden in een 
nieuwe wereld,’ beweerde hij. ‘Alles zal het-
zelfde zijn, alleen een beetje erger.’ Voor hem 
was covid ‘een banaal virus, onopvallend 
verwant aan enkele obscure influenza’s, 
met slecht begrepen overlevingsvoorwaar-
den, onduidelijke eigenschappen – soms 
goedaardig, soms dodelijk, niet eens seksu-
eel overdraagbaar: kortom, een virus zon-
der eigenschappen’.
 Houellebecq laat zich al lang kennen als 
de meest emblematische romanschrijver 
van het postpolitieke tijdperk. Zijn debuut 
Extension du domaine de la lutte (1994) 
behandelde het nihilisme van een genera-
tie die politiek noch geschiedenis kende. Les 
Particules élémentaires (1998) boekstaaft 
de hedonistische postpolitiek van de jaren 
negentig, aangevuld met de laatste hoog-
standjes op het vlak van gentechnologie en 
ruimtevaart. Lanzarote (2000) herneemt de 
kritiek op de ‘toeristificatie’ van de wereld die 

al in Houellebecqs eerste roman werd aan-
gehaald. Zoals Christopher Caldwell in 2020 
in Commentary over Houellebecq opmerkte, 
vereiste diens tijdperk van postpolitiek ‘een 
ontmanteling van hiërarchieën, instellingen 
en culturen’. Dit leverde edoch een probleem 
op voor fictieschrijvers, aangezien zij ‘de the-
ma’s vormen waarover romans altijd hebben 
gehandeld’, zij het in tijdperken gekenmerkt 
door ‘grote hechte families, holdingmaat-
schappijen en eeuwenoude gemeenschap-
pen’. Volgens Caldwell bood Houellebecq ‘dit 
probleem het hoofd met artistieke integri-
teit’ door ‘de fantasie’ te verwerpen ‘dat indi-
viduen vandaag de dag op de een of  andere 
manier opnieuw kunnen worden ingeschre-
ven in die romantechnische netwerken van 
betekenis’.
 In Plateforme (2001) is het feest al voor-
bij. Een dwingend gevoel van paranoia ont-
sluit zich: islamitische terroristen verstoren 
het vluchtoord dat dromerige westerlingen 
voor zichzelf  hebben gebouwd, en ze bren-
gen vervolgens een bewakingsstaat voort. 
In Soumission (2015) muteert die dreiging 
in de marge tot een frontale aanval, wan-
neer islamisten het hoofdkwartier van de 
staat bestormen en een kalifaat aan de Seine 
afkondigen. Het waas van de postpolitiek 
trekt eindelijk voorbij, maar Houellebecqs 
verzonnen alternatief  getuigt van regres-
sief  traditionalisme zonder electorale aan-
trekkingskracht, alleen werkbaar met 
chantage en dwang. In Sérotonine (2019) 
richt zich eindelijk een vatbare concurrent 
van de postpolitiek op: de ongeorganiseer-
de, vluchtige bezetting van kruispunten en 
straten. Boeren blokkeren de snelweg en 
nemen vervolgens de Franse politie onder 
vuur. Houellebecq kondigt de gele hesjes 
aan, die pas enkele maanden voor de publi-
catie van de roman hun protesten lanceer-
den, nadat Macron een taks op benzine aan-
kondigde. 
 Net daarmee verzwakt de grip van zijn 
artistieke methode. In zijn recentste roman 
Anéantir (2022) lijkt de verhaallijn in eerste 
instantie uitermate actueel. Houellebecqs 
relaas speelt in het jaar 2026, met als hoofd-
persoon een zekere Paul Raison, als advi-
seur van zijn vriend Bruno Juge, de Franse 
minister van Economie en Financiën. Er 
staan presidentsverkiezingen op til. Juge 
wil zich kandidaat stellen met een program-
ma vol moderniseringen, nadat hij de voor-
gaande vijf  jaar een redelijk performante 
economie heeft afgeleverd. Videobeelden 
van een ministeriële onthoofding verschij-
nen online, verwanten van de welbeken-
de filmpjes van ISIS, zo ingenieus vervaar-
digd dat specialisten bij het departement de 
grootste moeite hebben om te achterhalen 
wie er nu echt achter de clips zit. Een myste-
rieuze reeks cyberaanvallen legt het verkeer 
in verscheidene internationale havens stil. 
Vervolgens schakelt de roman een versnel-
ling lager. Paul verlaat Parijs om zijn vader 
te bezoeken, die na een beroerte aan een 
beademingstoestel ligt. Bij thuiskomst treft 
hij zijn zus Cécile, een populistische Le Pen-
kiezer, born again christian, en gehuwd met 
een werkloze notaris. We krijgen een glimp 
te zien van Pauls moeder Suzanne, een eco-
logiste, en van broer Aurélien, een archiva-

ris bij het ministerie van Cultuur die vast-
zit in een weinig verkwikkend huwelijk. De 
roman eindigt met Pauls afdaling naar zijn 
eigen vagevuur na een kankerdiagnose.
 Voor de doorsnee houellebecqiaan komen 
de vormende elementen van Anéantir al snel 
over als de zinnebeelden van het postpoli-
tieke tijdperk waarvoor hij ooit faam ver-
wierf. Maar er klopt iets niet. De roman lijkt 
dwangmatig en haastig geschreven en de 
toon is ongewoon zacht. Wat is er gebeurd? 
Simpel gesteld: het centrale onderwerp van 
Houellebecqs oorspronkelijke romans – de 
nihilistische samenlevingen van de jaren 
negentig en 2000, met hun bijbehorende 
postpolitiek en postgeschiedenis – zijn in 
onze jaren twintig veel minder betrouwbare 
doelwitten geworden. Als rauwe kapitalisti-
sche reflex zal het neoliberale beleid onge-
twijfeld aantrekkingskracht behouden. 
Maar men wint er nog amper verkiezingen 
mee. Ook de politieke cultuur van de jaren 
negentig is verschoven. Wat te doen wan-
neer les entrepreneurs du soi van vroeger de 
‘zombiekatholieken’ van vandaag worden? 
De meesterlijke portrettist van het postpoli-
tieke subject is zijn model kwijt en in de ver-
warring die volgt, bieden existentialistische 
clichés een toevlucht: dood, godsgeloof, 
Jacobs gevecht met de engel, eeuwige liefde 
enzovoort.
 Het manco lijkt symptomatisch voor de 
nieuwe stemming die de jaren twintig heb-
ben ingeluid. De onverbiddelijk sombere 
visie op het Franse leven in Houellebecqs 
grootste romans, die de persoonlijke en 
sociale dimensies van maatschappelij-
ke wanhoop samenbonden, leek impliciet 
bijna eender welke anti-establishmentbe-
weging te bekrachtigen. (Hoewel hij de gele 
hesjes nooit openlijk steunde, leek hij toch 
een kritisch object met hen te delen.) De per-
sonages in Anéantir verschijnen echter niet 
meer als hulpeloze slachtoffers van de neoli-
berale herstructurering. We kijken veeleer 
naar een groep mannen en vrouwen buiten 
de geschiedenis, christenen zonder kerk in 
een goddeloos universum: het katholicisme 
van Cécile is puur performatief, losgetrok-
ken van enige verankering in een confessio-
neel middenveld. De roman haalt bijna elke 
hedendaagse politieke stroming aan – van 
rechts-identitairen tot anarchoprimitivis-
ten tot deep ecologists – maar ze manifeste-
ren zich slechts als de onbewuste agenten 
van wat een ‘gigantische ineenstorting’ 
wordt genoemd, een godendeemstering ver-
persoonlijkt door de comateuze toestand 
van Pauls vader.
 Als romancier voorspelde Houellebecq 
elegant twee van de drie potentiële opvol-
gers voor de postpolitiek: rechts pseudo-
traditionalisme en populistische aversie, 
de politiek van de antipolitiek. Maar hij 
keek naast de meest waarschijnlijke opvol-
ger: een hyperpolitiek die het publieke leven 
opnieuw belooft te betoveren voor subjecten 
die zich, aldus Houellebecq, definitief  uit 
de publieke sfeer hadden verwijderd. Door 
geprivatiseerde zelfexpressie te versmelten 
met politiek enthousiasme werd een uitlaat-
klep gevonden voor een aloud verlangen, zo 
veronachtzaamd tijdens de jaren negentig, 
naar teliciteit – de queeste naar een publiek 
doel, tekenend voor de vroege twintigste 
eeuw, toen de mens de wereld herschiep om 
zichzelf  te herscheppen. Dat de vorm die dit 
verlangen aanneemt onherkenbaar zou zijn 
voor een tijdreiziger uit de era van de mas-
sapolitiek, maakt de ongrijpbaarheid ervan 
voor de generatie van Houellebecq des te 
markanter.
 Begin 2022 kondigde Houellebecq aan 
dat Anéantir zijn laatste roman was. Hij zal 
zich voortaan beperken tot het maken van 
foto’s of  het al dan niet vrijwillig meespelen 
in documentaires die voor kunst doorgaan. 
Het einde van de postpolitiek viel samen met 
de voltooiing van een oeuvre. Het schiep 
ruimte voor een terugblik op het tijdperk 
waarvan Houellebecqs boeken – net als 
Tillmans’ foto’s, maar dan anders – ooit de 
archetypische uitbeelding waren. De wereld 
die volgde blijkt even onvriendelijk voor 
nostalgici als voor futuristen.

Een Engelstalige versie van deze tekst ver-
scheen eind februari in nummer 29 van 
The Point.

Wolfgang Tillmans, Black Lives Matter Protest,  
Union Square, 2014, David Zwirner, Galerie Buchholz, 

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

Hedendaagse juwelen 
en objecten van 
Siegfried De BuckSiegfried De Buck

Permanent

019019
Dok-Noord 5L, 9000 Gent
info@019-ghent.org
www.019-ghent.org

RADIATOR
Fan Collective, Koenraad Dedobbeleer, Fan Collective, Koenraad Dedobbeleer, 
Nicolas Deshayes, Ilke Gers, Olivier Nicolas Deshayes, Ilke Gers, Olivier 
Goethals, Maria Gondek, Eline Harmse, Goethals, Maria Gondek, Eline Harmse, 
JIJ’S, Oscar Tuazon, Thomas Min & Egon JIJ’S, Oscar Tuazon, Thomas Min & Egon 
Van Herreweghe, Clémentine Vaultier & Van Herreweghe, Clémentine Vaultier & 
Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers, Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers, 
Bert Villa…Bert Villa…

t/m 20/03
Weekends: 14.00—18.00
019: Dok-Noord 5L, Gent

BILLBOARDS
Julie PeetersJulie Peeters

t/m 01/04 (i.s.m. Design museum 
Gent, Drapstraat 2, Gent)

Michaël BussaerMichaël Bussaer
t/m 01/04–01/06 (i.s.m. Design 
museum Gent, Drapstraat 2, Gent)

Laure ProuvostLaure Prouvost
01/04–01/07 (i.s.m. artlead.net, 
Dok-Noord 5L, Gent)

Lucas DevriendtLucas Devriendt
t/m 01/04 (i.s.m. artlead.net &  
Be-Part, Fabriekskaai 1, Kortrijk)

FLAGS
Lisa VlaemminckLisa Vlaemminck

t/m 01/06 (Schipperskaai, Gent)
Guy RomboutsGuy Rombouts

t/m 01/06 (Jan Hoetplein, Gent)

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

Marc De Cock: Een 
denkbeeldig portret in 
kunstwerken Uit de Collectie 
Matthys-Colle & S.M.A.K.

t/m 30/04

picky people notice…,
Rose WylieRose Wylie

t/m 30/04

Broodthaerskabinet
t/m 01/10

Oei
Guy RomboutsGuy Rombouts

31/03–14/05

Healing the Museum
Grace NdirituGrace Ndiritu

01/04–10/09

Several Reenactments
Haegue YangHaegue Yang

22/04–10/09

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

Wekelijkse rondleiding op zondag 
om 14:30 – reservatie via de website 

Distance Extended / 1979–
1997. Part II. Works and 
Documents from Herbert 
Foundation
Met werk, documenten en muziek Met werk, documenten en muziek 
van Dan Graham, Mike Kelley, Martin van Dan Graham, Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Michelangelo Pistoletto, Kippenberger, Michelangelo Pistoletto, 
Dieter Roth, Franz West en Heimo Dieter Roth, Franz West en Heimo 
ZobernigZobernig

Bezoek en reservatie via de website

Komend EventKomend Event
John Welchman over de 
werken van Mike Kelley 
in de Collectie van Herbert 
Foundation

16/04, 11:00

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

Bootleg Paintings
Dieter DurinckDieter Durinck

t/m 14/05

Casting Call
Eleni KammaEleni Kamma

t/m 14/05

Endless Exhibition – 
permanently on view:
Martin Belou, Bram de Jonghe, Theo Martin Belou, Bram de Jonghe, Theo 
De Meyer, Eva Fàbregas, Olivier Goethals, De Meyer, Eva Fàbregas, Olivier Goethals, 
Rudi Guedj, Jesse Jones, Felix Kinder-Rudi Guedj, Jesse Jones, Felix Kinder-
mann, Prem Krishnamurthy, Egon Van mann, Prem Krishnamurthy, Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min, Thomas Ren-Herreweghe & Thomas Min, Thomas Ren-
wart, Charlotte Stuby, Joëlle Tuerlinckx, wart, Charlotte Stuby, Joëlle Tuerlinckx, 
Steve Van den Bosch…Steve Van den Bosch…

DEVELOPMENT 
PROGRAMME
We sell reality
Love fileLove file

t/m 30/06

Apparatus 22
nes·nor·naenes·nor·nae

t/m 30/06

EVENTS 
See www.kunsthal.gent 
events for all upcoming 
activities

AYNITL AYNITL 
private private 
art labart lab
Roderoestraat 2
vr–zo 14:00–18:00
0471 44 13 62
www.croxhapox.org

Bart BaeleBart Baele
24/03–09/04

Frank BassleerFrank Bassleer
05/05–14/05

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

Second Mountain
Ben EdmundsBen Edmunds

t/m 19/03

Search Party
Curated by Ben EdmundsCurated by Ben Edmunds

t/m 19/03

Symphony no. 7 “Ode to 
The Blue Planet”
Elizabeth IbarraElizabeth Ibarra

26/03–07/05

Easy Fun
Michael PybusMichael Pybus

26/03–07/05

Fleur De Roeck
solo exhibitionsolo exhibition

12/05–18/06

Art Düsseldorf
Hans VandekerckhoveHans Vandekerckhove

31/03–02/04

Barely Fair, Chicago
Charles Degeyter, Charles Degeyter, 
Mae Alphonse DessauvageMae Alphonse Dessauvage

14/04–23/04

NADA New York
Ria BosmanRia Bosman

18/05–21/05

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

Tashattot
groepstentoonstelling groepstentoonstelling 
gecureerd door Tashattot gecureerd door Tashattot 
CollectiveCollective

t/m 19/03

van eierstokken en 
baarmoeder
solotentoonstelling van Lien solotentoonstelling van Lien 
AnckaertAnckaert

in samenwerking met De Zandberg 
t/m 19/03

ACADEMIA
Various ArtistsVarious Artists

01/04–04/06

R.S.V.P. portrait series II
Kristien DaemKristien Daem

01/04–04/06

Thematic Apperception 
Test: Tell us a Story with 
a Beginning and an End.
No Sovereign Author No Sovereign Author 
(in KIOSK)(in KIOSK)

01/04–04/06

Un Abécédaire de la 
Psychiatrie
No Sovereign Author (in het No Sovereign Author (in het 
Museum Dr. Guislain)Museum Dr. Guislain)

01/04–04/06

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

Het Brievenproject
wekelijks

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
Deurle

Museum Museum 
Dhondt Dhondt 
DhaenensDhaenens
Museumlaan 14, 9831 Deurle
wo–zo 10:00–17:00
www.museumdd.be

Het Erf
t/m 21/05

Antichambre #5
Peter LemmensPeter Lemmens

t/m 21/05

Fruits of Labour
11/06–20/08

Maria Blondeel
Continuous Remastering Continuous Remastering 
(BORDEN)(BORDEN)

(Museum Gevaert-Minne) 
09/09–19/11

Mark Manders
The Absence of Mark The Absence of Mark 
MandersManders

(Woning Van Wassenhove) 
17/09–19/11

Deinze

Museum van Museum van 
Deinze en de  Deinze en de  
LeiestreekLeiestreek
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

Zondagsrust
Gustave Van de WoestyneGustave Van de Woestyne

t/m 05/05

New entries
t/m 05/05

Myriad Pursuits
Jan De VliegherJan De Vliegher

Opening: 26/05 
27/05–17/09

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

Marc Goddefroy, Emma Marc Goddefroy, Emma 
Mortier, Joke RaesMortier, Joke Raes

t/m 19/03

Otegem

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

Close to twilight
Francis Bekaert, Kobe De Francis Bekaert, Kobe De 
Peuter, Elia VanderheydenPeuter, Elia Vanderheyden

t/m 26/03

Jonas Loellmann, Jonas Loellmann, 
Dominique VangilbergenDominique Vangilbergen

13/05–18/06

Machelen-aan-de-Leie

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

Het niets, het licht en de 
dingen. 
Een greep uit de collectie van Een greep uit de collectie van 
het Roger Raveel Museumhet Roger Raveel Museum

t/m 29/10

Unreadiness
Jan Vercruysse, Nel Aerts, Jan Vercruysse, Nel Aerts, 
John MurphyJohn Murphy

16/04–10/09

Waregem

BE PARTBE PART
Gemeenteplein 12  
www.be-part.be 

Panta Rhei, Spiegelrei
Ria VerhaegheRia Verhaeghe

t/m 30/04

Kortrijk

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

Boekpresentatie Erased and 
Not Erased
Fabrice SouvereynsFabrice Souvereyns

29/04–30/04

Vandenhove. Centrum Vandenhove. Centrum 
voor architectuur en kunstvoor architectuur en kunst
Rozier 1
www.ugent.be/vandenhove

deCODE. Een selectie uit de 
collectie VANDENHOVE

t/m 25/03 
do–za van 14:00–18:00

Plants, Shadows and 
Models (mural). Een 
muurschildering voor het 
Auditorium Vandenhove
Koen van den BroekKoen van den Broek

t/m 25/03
za 14:00–18:00

Gent Herbestemt
24/03–01/04

Beelden van de boekentoren
Met werk van Kristien Met werk van Kristien 
Daem, Jan De Cock, Walter Daem, Jan De Cock, Walter 
De Mulder, Carl De Keyzer, De Mulder, Carl De Keyzer, 
Geert Goiris, Lucien Geert Goiris, Lucien 
Hervé, Candida Höfer, Jan Hervé, Candida Höfer, Jan 
Kempenaers, Aglaia Konrad, Kempenaers, Aglaia Konrad, 
François Schuiten, Emile François Schuiten, Emile 
Sergysels en vele anderen.Sergysels en vele anderen.

21/04–17/06
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Beeldende kunst
Marc Camille Chaimowicz. Nuit américaine. Na de 
curatorloze tentoonstelling van Didier Vermeiren – was 
het niet zijn praktijk zelf  die leerde dat negatie veel zegt? – 
die begin januari afliep, verschijnt Zoë Gray in de tentoon-
stelling van Chaimowicz in Wiels niet alleen als curator, 
maar ook als de geadresseerde van een briefroman in colla-
ges. De structuur van Nuit américaine – één verdieping met 
drie werken over evenveel ruimtes, van 1972 tot 2023 (de 
laatste van het corpus collages in de derde zaal arriveerde 
begin februari per post) – steunt op chronologie, zij het niet 
strikt; dat zou onmogelijk zijn voor een praktijk die zich laat 
‘maken’ door tijdssprongen en anachronismen.
 Doen alsof  het nacht is terwijl de zon schijnt is een van de 
vele privileges van fictie, en het is ook de subtekst van de titel: 
nuit américaine is de (inmiddels passé geworden) cinema-
techniek waarmee overdag een nachtscène wordt gefilmd. 
In de eerste zaal vertaalt zich dat – à la Plato – in feest- en 
filmlicht; de tweede zaal is een kunstmatig verlichte woon-
kamer, terwijl in de laatste ruimte het daglicht doorbreekt. 
Hier cirkelen met collages gevulde vitrines in lessenaar-
vorm rond de vaste pilaren van Wiels, voor de gelegenheid 
gehuld in Chaimowicz’ signatuurpasteltinten. Veertig A4’s 
lang verliest hij zich – meestal met bovenaan op de pagina 
‘Dear Zoe’ (zonder accent), en met onderaan ‘Best, Marc 
Camille’ – in het fenomeen Emma Bovary, door de kunste-
naar familiair bij de voornaam genoemd. Flauberts beruch-
te Madame komt naar voren als patroonheilige voor al wie 
hoopt dat het plafond hoger is dan gedacht, en voor wie 
vreest dat tevredenheid afhangt van zelfrealisatie. Op één 
collage staat in balpen geschreven, onder een model van 
Helmut Newton boven een strandkleed van Courrèges: ‘If  
only Emma / had been aware / of  self-empowermant [sic.]’
 De reeks ontstond eind 2020 ‘aan de keukentafel’ en 
kwam stelselmatig, als scans in de bijlage van tweewekelijk-
se mails, terecht bij Zoë Gray. De originelen, gepresenteerd 
in Nuit américaine, zijn niet te miskennen pandemieproduc-
ten (‘Emma turns to sewing, / as means / towards / redemp-
tion’, staat op een met knopen versierde pagina), maar in 
plaats van de vaak gênante expressie als het over ‘de qua-
rantaine’ gaat, geeft Chaimowicz gestalte aan expliciete 
eenzaamheid. Ook dat gevoel wordt tijdloos, en er spreekt 
weinig vertrouwen uit in de autofictie van iemand die ‘mijn 
verhaal’ vertelt. (Niet toevallig vermeed Chaimowicz in het 
kunstenaarsboek Dream… an Anecdote uit 1977 steevast de 
eerste persoon.) Deze solitude is met andere woorden covid-
proof, en blijkt bovendien endemisch voor lezers, en voor 
iedereen die het gewend is te verlangen via via lief  te heb-
ben, te lijden, te werken en te reizen, met altijd wel één of  
andere pagina of  personage als proxy.
 Al dit charmante knipselwerk lijkt volkomen vrij van iro-
nie, en de integriteit die Chaimowicz daar tegenover stelt 
komt vandaag meer genereus over dan cringe; de pagina-
ruimte die hij tussen de tekststrookjes open laat – linksbo-
ven ‘… having longed for the most glamorous of  occasions 
(rather than the simple rustic one which was to be hers)’, 
en rechtsonder ‘Emma’s sense of  disappointment thus began 
on her very wedding day – and was ever to then accompa-
ny her…’ – is niet enkel dramatisch, maar ook hilarisch. 
Afwisselende courtoisies of  courtesies van het Charleston 
House, het schilderij La Malade van Félix Vallotton, een 
moeder met kind van Gustav Klimt, en Man Rays hom-
mage aan de Markies de Sade niet te vergeten: een kont 
als Petruskruis, geplakt over het gezicht van een begeer-
de covergirl, met in een klein kruisje toegevoegd: ‘apology 
Isabelle Huppert’ geven vooral het gemak aan waarmee 
andere tijdschriftknipsels zonder ‘auteursrecht’ blijven. Dit 
soort goedbedoelde maar frivole gestes verlenen de collages, 
samen met een surplus aan spellingsfouten, als een hom-
mage aan ‘hoge’ literatuur zonder knieval, in een meer dan 
ooit geacademiseerde kunstwereld, een onwillekeurig kri-
tisch cachet.
 Chaimowicz is 76. Hij laat zich betrappen als conceptu-
ele kunstenaar door zijn selectieve kunstenaarsbio: gebo-
ren in ‘naoorlogs Parijs’ (voluit, zonder jaar), heeft hij, voor 
zover ik weet, zijn volwassen leven lang alleen gewoond 
– een detail dat ik de sine qua non zou durven te noemen 
van een praktijk die sinds de vroege jaren zeventig keer op 
keer het huiselijke, vaak in de vorm van zijn eigen woonst, 
in de hedendaagse kunst binnensmokkelde. ‘I can’t quite 
deal with it,’ is Chaimowicz’ openingsstatement in een 
artikel in T Magazine uit 2018, gewijd aan zijn vertrek, na 

veertig jaar, uit een appartement in Hayes Court, Londen 
– opgebouwd, zo staat een paar paragrafen verderop, uit 
‘drie bescheiden kamers’. De kunstenaar ‘verwerkte’ zijn 
vertrek door zijn voormalige living in de tweede zaal in 
Wiels te presenteren als een retabel van wanden; de vierde 
wand is niet verdwenen, zoals traditioneel in het laatnegen-
tiende-eeuwse theater, maar opengeklapt, zoals een Polly 
Pocket-poppenhuis. Het levert een inkijk op die de voyeur 
niet meteen verwent, de enige clickbait is de schets van een 
duo in doggy style vlak boven de minibar, en het interieur 
is niet als zodanig spectaculair of  excessief  luxueus. Het 
is gay en gai als een vroege Warhol (Andy’s advertentie-
reeks À la recherche du shoe perdu uit 1955 leest trouwens 

als een prefiguratie van Chaimowicz’ debuut in 1971 met 
Shoe waste: zakken vol versleten schoenen, zilver geverfd en 
verstrooid in de kanaalzone van Birmingham) en roman-
tisch als de openingszin van Truman Capotes Breakfast at 
Tiffany’s: ‘I am always drawn back to places where I have 
lived, the houses and their neighborhoods.’ Dit is geen kunst 
die vreest te vervallen tot decor, maar eerder kunst die al te 
graag met decor verward wordt – en toch is deze installatie 
een letterlijke cul-de-sac voor de clichématige reactie: ‘Dit 
zou nu echt mooi hangen bij mij thuis.’
 Chaimowicz’ interieurs blijven vooral overeind op papier, 
hoewel het welkom daar, in tegenstelling tot in musea, 
soms bitterder blijkt. Wanneer hij een nummer van het tijd-
schrift World of  Interiors in 2007 ondeugend herwerkt in 
boekvorm, rust uitgever Condé Nast niet vooraleer de kun-
stenaar de oplage verpulpt heeft. Wanneer het erop aan-
komt, wordt kunst, hoe sympathiek ook, door een (ander) 
commercieel monster meestal op z’n plaats gezet. Dat ook 
in kunstinstituten die positie niet altijd vanzelfsprekend is, 
blijkt misschien uit de wijziging van ‘queer esthetiek’ – queer 
als enige onvertaalbare begrip over drie talen – op Wiels’ 
website, naar ‘camp-esthetiek’ in de bezoekersgids. Het 
kunstencentrum verleent alleszins de vrijheid die een shel-
termagazine zich niet denkt te kunnen veroorloven.
 In de eerste zaal is, tot slot, Celebration? Realife Revisited te 
zien. In 1972, in The Gallery House in Londen, verschoof  
de compositie van deze kamerinstallatie – voorbeeldige 
afterpartykitsch, met onder meer ‘Ashes to Ashes’ op de 
achtergrond – continu. Het publiek was high, kon 24 uur 
lang binnen, en gastheer Chaimowicz was gewapend met 
complimentary drinks en conversatie. Zijn bed was slechts 
twee schuifdeuren van de balzaal verwijderd. In een leeska-
mer en ‘studieruimte’ als annex, konden stoners tussen de 
door de kunstenaar aanbevolen Gides en Genets ook reeds 
Madame Bovary ontdekken. In Wiels is het nu echt opletten 
waar je stapt, maar de ‘Please do not touch’ die drie keer 
op de vloer staat bij binnenkomst is slim: door de repetitie 
wordt het een patroon en – als onderdeel van Chaimowicz’ 
‘huisstijl’ – een vorm van versiering die te genieten valt. De 
jongeman die emmers vol levende vissen meenam op de bus 
naar een galerie voor schilderkunst behoort tot het verleden, 
en de senior-kunstenaar is niet te trots om in interviews zelf  
de vraag te poneren of  zijn werk nog radicaal is. De drie door 
Chaimowicz ontworpen en snel snel uitgesneden bierviltjes 
waarmee ik op de persconferentie werd omgekocht, zijn wat 
mij betreft radicaal genoeg. Nikolaas Verstraeten

p Marc Camille Chaimowicz. Nuit américaine, Wiels, tot 13 
augustus, Van Volxemlaan 354, Brussel.

Marc Camille Chaimowicz, Dear Zoë (Emma Bovary collages),  
17 mei 2022, Courtesy of  the artist
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Dora García. Ze heeft vele namen. De retrospectieve van 
de Spaanse kunstenaar Dora García (1965) biedt een over-
zicht van een artistieke praktijk die zelf  bezig is met terug-
blikken, en die gekenmerkt wordt door een fascinatie voor 
vormen van herhaling en het ontleden van allerhande his-
torische resonanties. In haar oeuvre onderzoekt García de 
relatie tussen culturele productie, theorie, filosofie en poli-
tiek. Soms gaat ze daarbij uit van canonieke referentiepun-
ten (zoals in haar film The Joycean Society uit 2013), maar 
vaker grijpt ze terug naar relatief  onbekende of  gemar-
ginaliseerde werken en figuren, die relevant blijken van-
uit en voor de hedendaagse politieke realiteit. Ze heeft vele 
namen laat de robuustheid voelen van zowel García’s poli-
tieke engagement als haar (cultuur)historische en theoreti-
sche interesse; het oeuvre kent een speelse seriositeit die het 
publiek ertoe aanzet twee keer na te denken over het onder-
tussen banaal geworden gezegde dat de geschiedenis zich 
eerst herhaalt als tragedie en dan als farce.
 Het is toepasselijk dat er in de tentoonstellingsruimte uit-
voerig aandacht besteed wordt aan García’s performan-
ces, die er (her)opgevoerd worden. Het programma varieert 
gedurende de periode dat de tentoonstelling te zien is, waar-
door geen twee bezoeken hetzelfde zullen zijn. Sommige 
performatieve ingrepen zijn onaangekondigd en subtiel, 
en daardoor verrassend. Voor Little object <a> (2021), een 
humoristische verwijzing naar het werk van Jacques Lacan 
(die ook centraal staat in andere werken, waaronder Jacques 
Lacan Wallpaper uit 2013), loopt een performer rond met 
een kleine gouden munt, die af  en toe bovengehaald wordt 
om de museumverlichting te reflecteren en zo de aandacht 
van de bezoekers te trekken. Two Planets Have Been Colliding 
for Thousands of  Years (2017) is dan weer monumentaal in 
opzet: in de rotonde van de tentoonstellingsruimte zijn twee 
niet-concentrische cirkels op de vloer getekend; de grootste 
cirkel is volledig wit en bevat de kleinere cirkel. In elke cir-
kel bevindt zich één performer. De twee kijken elkaar strak 
aan terwijl ze zich traag bewegen binnen hun respectieve-
lijke cirkels, waarbij ze elkaar als hemellichamen onder-
hevig aan de zwaartekracht lijken aan te trekken en af  te 
stoten. Ook The Labyrinth of  Female Freedom (2020) wordt 
afgebakend door een witte krijtcirkel op de vloer, waarbin-
nen een performer hardop gedichten voorleest van vrou-
welijke schrijvers, wier werk zo ge(re)activeerd wordt. De 
selectie aan lectuur varieert bij elke uitvoering, waarbij ook 
rekening gehouden wordt met de plaatselijke context. In het 
M HKA wordt onder andere voorgelezen uit een dichtbun-
del van Ruth Lasters, die vorig jaar ontslag nam als stads-
dichter van Antwerpen na een conflict met het Vlaams-
nationalistische stadsbestuur.
 Prominent aanwezig in Ze heeft vele namen is een reeks 
werken waarin García (net voor de Covid-19-pandemie) 
uitgaat van de bekende roman De pest (1947) van Albert 
Camus. Deze reeks bevat op de roman gebaseerde tekenin-
gen, verzameld onder de titel Mad Marginal Charts, notes on 
The Plague 1-10 (2018), maar ook een grootschalige vloer-
schildering die de plotontwikkeling van De pest in kaart 
brengt en geactiveerd wordt in de performance The Drawing 
on the Floor: A Monologue (2018). De door García verzamel-
de foto’s en beeldende documentatie, hier tentoongesteld in 
een vitrinekast, plaatsen vraagtekens bij de representatie 
in het boek van Oran, de stad in Algerije waar De pest zich 
afspeelt. Hoewel De pest geen Algerijnse personages bevat 
en de auteur enkel interesse lijkt te hebben in het lot van de 
Franse kolonialen in Oran, komt de Algerijnse bevolking 
hier nadrukkelijk wél in beeld.
 Ze heeft vele namen gaat gepaard met een filmprogram-
ma in De Cinema, dat de gelegenheid biedt om ook García’s 
videowerk te leren kennen. Twee belangrijke video’s, die in 
feite als langspeelfilms beschouwd kunnen worden, wor-
den echter getoond binnen de tentoonstelling zelf. Amor 

Rojo (2023), deels eerder te zien onder de titel Love With 
Obstacles (zie De Witte Raaf, nr. 214), draait om de figuur van 
Alexandra Kollontai, een Russische, feministisch-marxisti-
sche schrijver en revolutionair die binnen de communisti-
sche partij een lans brak voor de rol van vrouwen binnen de 
revolutie. In de loop van de jaren 1920 was Kollontai actief  
als diplomaat, waardoor ze onder andere in Mexico beland-
de. Amor Rojo gaat uitvoerig in op deze Mexicaanse episode; 
verschillende experts lezen voor uit haar geschriften en ver-
tellen over Kollontais verblijf  in Mexico. Hierbij wordt sterk 
de nadruk gelegd op haar relevantie voor de feministische 
beweging in Mexico vandaag de dag. In Amor Rojo contras-
teert en combineert García kalme en bespiegelende scènes 
die zich afspelen binnen het beschermende interieur van 
allerlei archieven, met intense en meeslepende beelden van 
politieke demonstraties in de openbare ruimte in Mexico-
Stad, waar het structurele geweld tegen vrouwen en non-bi-
naire personen aangeklaagd wordt.
 In de video Segunda Vez (2018) staat de herinterpretatie 
van twee happenings van de Argentijn Oscar Masotta cen-
traal. García orkestreerde en filmde nieuwe uitvoeringen 
van Para inducir el espíritu de la imagen (1966), waarin een 
groep haveloos geklede mensen een uur lang tentoonge-
steld worden voor een publiek zonder dat er voor de rest iets 
gebeurt, en El helicóptero (1967), waarin één groep mensen 
in aanraking komt met een helikopter die laag over hen heen 
vliegt, en vervolgens over dit incident vertelt aan een ande-
re groep. Masotta was veeleer bekend als psychoanalyticus 
dan als kunstenaar, en García brengt deze heropgevoerde 
performances dan ook in verband met psychoanalytische 
theorieën over (dwangmatige) herhaling als symptoom 
voor een onderdrukt trauma. García herhaalt Masotta’s 
happenings echter met een verschil: in haar herinterpreta-
tie van El helicóptero krijgt de tweede groep mensen tijdens 
het helikopterincident beeldmateriaal te zien van twee man-
nen die een lichaam lijken te willen dumpen op de site waar 
de eerste groep zich op dat moment bevindt. García maakt 
zo duidelijk dat de dictatuur in Argentinië, waar tegenstan-
ders van het regime de neiging hadden te ‘verdwijnen’, het 
politieke onderbewuste is waaraan Masotta’s werk – vanwe-
ge de censuur op onrechtstreekse wijze – uitdrukking gaf. 
 García heeft zo haar stokpaardjes, maar ze is nadrukkelijk 
niet het soort kunstenaar dat een oeuvre ontwikkelt als ware 
het een eigen universum. Integendeel: als er één ding is dat 
García’s herhalingen duidelijk maken, is het dat niets blijft 
zoals het is. Zo behandelt The Bug Timeline (No. 2) (2021), 
verwijzend naar een toneelstuk van Vladimir Majakovski, 
de vraag wat er zoal kan veranderen binnen een tijdspan-
ne van vijftig jaar. Het werk bestaat uit vier schoolborden 
waarop in krijt verschillende gebeurtenissen op een tijds-
lijn geplaatst worden, waarbij culturele, politieke en per-
soonlijke kantelpunten in het leven van de kunstenaar elk 
een eigen kleur krijgen. Op de achterkant van een van de 
borden speculeert García ook over de (nabije) toekomst; het 
einde van het kapitalisme wordt voorspeld voor 2060, en in 
2070 volgt de wereldwijde afschaffing van het huwelijk en 
het kerngezin.  Steyn Bergs

p Dora García. Ze heeft vele namen, tot 21 mei, M HKA, 
Leuvensestraat 32, Antwerpen.

Beatriz Santiago Muñoz. Oriana. In eerste instan-
tie leest de roman Les Guérillères (1969) van de Franse 
Monique Wittig (1935-2003) als een cliché van de twee-
de feministische golf: een vrouwenleger doodt alle mannen 
in een bloederige strijd, en tussendoor wordt er veel over de 
vulva georeerd. Bij een meer aandachtige lezing ontvouwt 
zich echter een experimentele tekst, die niet eens over oor-
log gaat, waarmee Wittig binnen het genre van een epos 

zowel de narratieve orthodoxie als de genderconventies 
probeert te overstijgen. De installatie Oriana van de Puerto 
Ricaanse kunstenaar Beatriz Santiago Muñoz (1972) is 
een stoutmoedige poging om dit literaire experiment naar 
film – negen films om precies te zijn – te vertalen. Daarvoor 
werkte Muñoz samen met groepen performers, zelf  ook 
kunstenaars, die de personages belichamen. Haar werk, dat 
performance, documentaire en fictie mengt, omvat vaker 
intensieve samenwerkingen, meestal in relatie tot histori-
sche, politiek heikele situaties. Dat maakt haar keuze om met 
Wittigs veeleer abstracte epos te werken des te verrassender.  
 Hoewel Wittig belangrijk is geweest voor het denken over 
gender en seksualiteit, onder meer door haar theorie over 
de ‘vrouw’ als heteropatriarchaal product (vandaar haar 
befaamde radicale uitspraak ‘Lesbiennes zijn geen vrou-
wen’), staat Les Guérillères ruim zestig jaar later niet echt meer 
in het brandpunt van de belangstelling in het Nederlandse 
taalgebied. De Nederlandse vertaling Vrouwenguerilla, die 
in 1973 bij Meulenhoff verscheen, is alleen nog antiqua-
risch te vinden. Toevallig bracht boekhandel rile*, de buur 
van Argos, in 2021 een bootlegprint uit van Wittigs werk, 
vormgegeven door Chloe Chignell, medeoprichter van rile*.  
  Hoewel het grootste deel van Oriana in 2020 gefilmd 
is, kwam Wittig al rond 2014 weer in beeld bij Muñoz. Er 
waren destijds in Puerto Rico grote protesten tegen femi-
cide, en Muñoz hoorde in de protesten de boodschap: 
‘Vermoord ons niet, laat ons leven!’ Ze vroeg zich af  hoe ze 
deze defensieve houding zouden kunnen overstijgen. Een 
meer aanvallend, radicaal denken vond ze in Wittigs werk, 
dat nog steeds relevant bleek te zijn.
 Wittig had een broertje dood aan genderessentialisme: 
aan het idee dat gender ‘natuurlijk’ is en dat gender en 
geslacht altijd overlappen. Les Guérillères overstijgt zulke 
reducties bijvoorbeeld door personages nooit aan de hand 
van hun uiterlijk of  gevoelens te beschrijven. De hoofdper-
soon is ‘elles’ (‘hen’), dus niet het in het Frans ‘neutrale’ 
masculiene ‘hen’ of  ‘ils’. Soms wordt een personage plots 
met eigen naam benoemd – Marie-Agnes Smyrne bijvoor-
beeld, of  Clemence Maïeul – maar zonder ze verder te intro-
duceren. In Oriana vertaalt Muñoz deze technieken naar 
film. De performers vormen de elles: een gemeenschap in en 
rond het water, in het bos, zingend, rituelen uitvoerend, iets 
bakkend op een vuurtje en rustend in een hangmat. Ze zijn 
een veeltallige aanwezigheid op de verschillende schermen 
in de ruimte. 
 Hoewel de camera hen aandachtig volgt, ontstaat er, net 
als in de roman, geen echt verhaal. Er is niet één hoofdper-
soon, en de handelingen die de performers verrichten wor-
den niet verklaard of  gemotiveerd. Het beeld laat hen regel-
matig opgaan in hun omgeving: de planten, de bloemen, 
het water. Net als in de roman krijg je geen toegang tot het 
innerlijk van de personages, ook niet (of  juist niet) als de 
camera dichtbij komt. Muñoz laat je steeds subtiel voelen 
dat het beeld geënsceneerd is. 
 Muñoz vertelt dat ze uit haar ervaring met werken in 
openbare ruimte heeft geleerd dat ‘als je dingen aan het toe-
val overlaat, je eindigt met films die door mannen bevolkt 
worden’. In dit werk liet ze de performers ruimtes innemen 
waar ze normaal gesproken niet veilig zouden zijn, zoals de 
wouden en wateren in Puerto Rico, om zo een nieuw terri-
torium voor hen te creëren. Als toeschouwer verhoud je je 
steeds tot deze gemeenschap, vooral op de bovenste verdie-
ping, waar je door het tentoonstellingsontwerp vaak meer-
dere schermen tegelijkertijd ziet en dus steeds door de ver-
schillende personages omringd wordt. 
 De roman is zeker niet rechtlijnig: de tekst is gefragmen-
teerd, met korte passages vol wisselende onderwerpen. 
Hoewel het verhaal zich in een niet nader omschreven toe-
komst afspeelt, verwijst het – als epos – ook naar een verle-
den. Er is ruimte voor mythes, rites en tradities, maar die 
worden net zo snel weer losgelaten door de vrouwen die niet 
‘door ideologie gevangen’ willen worden. Er is geen sprake 
van een lineaire progressie naar een betere toekomst. De 
opstelling van de installatie volgt grofweg de indeling van 
het boek, beginnend bij de idylle en eindigend bij de (geab-
straheerde) strijd. In Oriana loopt de tijd echter nog meer 
uit de pas, doordat de films van verschillende lengtes op 
negen verschillende schermen in een loop worden getoond, 
en iedere kijker zich steeds op een andere manier door de 
ruimte beweegt en de installatie zo telkens anders ervaart. 
De kleding van de performers biedt geen houvast qua date-
ring. Eén personage draagt een hedendaagse bikini en haar-
klem, maar andere kostuums suggereren juist een science-
fictionsetting. Deze desoriëntatie dient om de suggestie van 
een utopisch eindstation te ondermijnen, door de tijd zich in 
verschillende richtingen te laten vertakken.
 Er is voor Oriana hoofdzakelijk in Puerto Rico gefilmd en 
Muñoz baseerde zich daarbij op lokale geschiedenissen en 
inheemse mythologieën. Dat situeert Wittigs vagelijk exo-

Dora García. Ze heeft vele namen, M HKA, Antwerpen, 2023, foto Nathan Ishtar

Beatriz Santiago Muñoz. Oriana, © de kunstenaar, Argos, Brussel, 2023
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Photo credit: © Jean Godecharle.
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tiserende beschrijvingen – onbepaalde rites in een tropisch 
regenwoud – in een verrassend concrete context. Daarnaast 
werd er in de Elzas gefilmd, de regio waar Wittig vandaan 
komt. Muñoz ontdekte dat plekken en fenomenen uit het 
boek die ze als fictie beschouwde daar gewoon bestonden. 
De beschreven planten groeiden in het wild en een ‘echo in 
het meer’ bleek echt te bestaan: een uitgestrekt wateropper-
vlak zorgde ervoor dat de uitroepen van de performers reso-
neerden.
 Muñoz’ filmpraktijk richt zich altijd naar de plekken waar 
haar werk vertoond wordt. De installatie in Argos is voor 
deze specifieke ruimte ontworpen, de soundtrack van de 
kunstenaar Joel Rodriguez en de Braziliaanse band Rakta 
werd ervoor aangepast. Muñoz blaast, door met ‘echte’ 
mensen op concrete plekken te werken, Les Guérillères 
nieuw leven in. Terwijl Wittigs experimenten om gender in 
taal te overstijgen een steeds hogere abstractiegraad kre-
gen, landt dat gedachtegoed in Oriana weer in de (of  een) 
wereld. Dit echoot de verschuiving van het feminisme van 
de tweede golf  naar het intersectionele feminisme van 
nu: nog steeds wordt het immer dominante genderessen-
tialisme bevochten, maar er is dankzij zwarte feministen 
meer aandacht voor het ‘situeren’ van kennis in lichamen 
en sociale omstandigheden, zonder die als ‘natuurlijk’ te 
beschouwen. Deze belichaming plaatst Les Guérillères in 
een hedendaagse feministische praktijk in plaats van in het 
antiquariaat. Pia Louwerens

p Beatriz Santiago Muñoz. Oriana, tot 7 mei, Argos, Werf-
straat 13, Brussel.

Edith Dekyndt. L’origine des choses. De Bourse de 
Commerce is een cirkelvormig gebouw uit 1767 met een 
doorsnede van 122 meter, aan de rand van het Quartier 
des Halles in Parijs. Tot het eind van de negentiende eeuw 
werden in de verkoopruimtes vooral tarwe, maar ook 
andere goederen verhandeld, en tot het eind van de twin-
tigste eeuw vonden er beursactiviteiten plaats. In 2017 
werd het bouwwerk aangekocht door de stad Parijs, maar 
meteen in concessie gegeven aan zakenman en kunstver-
zamelaar François Pinault, die in 1962 zijn carrière begon 
in de houthandel. Na het Palazzo Grassi en de Punta della 
Dogana in Venetië liet Pinault ook de Bourse de Commerce 
verbouwen door zijn huisarchitect Tadao Ando, bekend 
door de grijze wanden in ter plaatse gestort beton – waarin 
de gaten waar de spindels van de bekisting zaten nog zicht-
baar zijn.
 De Parijse vestiging van de Fondation Pinault opende 
in 2021, en ook hier liet Ando heel wat beton aanvoeren: 
de centrale hal werd tot een tentoonstellingsruimte omge-
vormd dankzij een imposante wand met een cirkelvor-
mig plan. In de gang tussen die wand en de buitenste ring 
van het beursgebouw staan 24 vitrines die voor het eerst 

gebruikt werden tijdens de Parijse Wereldtentoonstelling 
van 1889, om koloniale ‘verworvenheden’ in te exposeren. 
De eerste kunstenaar die deze kijkkasten mocht vullen was 
de Franse beeldhouwer Bertrand Lavier, en daarna was het 
de beurt aan Anri Sala. Sinds begin dit jaar wordt er werk in 
tentoongesteld van de Belgische kunstenaar Edith Dekyndt 
(1960), onder de titel L’origine des choses.
 Het motto in de zaaltekst komt uit Das Passagen-Werk van 
Walter Benjamin: ‘Met het opschudden van de markteco-
nomie beginnen we de monumenten van de bourgeoisie 
als ruïnes te beschouwen nog vooraleer ze instorten.’ Het 
is een citaat dat op sarcasme kan worden onthaald, zoals 
dat ook in het Zwitserse tijdschrift Bilan is gebeurd, door 
kunstcriticus Etienne Dumont: ‘Hier! Bij François Pinault! 
In de Bourse de Commerce! Knijp eens in m’n wang!’ Het 
is inderdaad zo dat de stichting van Pinault, als eenentwin-
tigste-eeuws monument van de schatrijke bourgeoisie, niet 
bepaald op instorten staat, en in dat licht is het citaat van 
Benjamin misplaatst. Toch is het nog maar de vraag of  
Dekyndt institutionele kritiek wil bedrijven, of  – integen-
deel – abstractie maakt van de chique tentoonstellingsplek 
waarin haar werk zich bevindt. L’origine des choses is, met 
andere woorden, niet site-specific. De ervaring van Dekyndts 
werk, zoals ook Xavier Douroux en Dirk Snauwaert schre-
ven in de catalogus van Ombre indigène, de tentoonstelling 
die in 2016 in Wiels en Le Consortium in Dijon te zien was, 
bevindt zich ‘in een meer uitgebreide ruimtelijkheid en tij-
delijkheid, zowel abstracter als concreter, die van de stroom 
van complexe energieën van het organisme die het ecosys-
teem van de wereld vormen’.
 De vormgeving of  de esthetiek van al de driedimensionale 
stillevens in Parijs, deels ingegeven door de laatnegentien-
de-eeuwse vitrines, verwijst naar de sfeer van een decen-
nialang vergeten en verwaarloosd natuurhistorisch muse-
um, ook te beschouwen als een ruïneus ‘monument van de 

bourgeoisie’. Het werk van Dekyndt heeft wat dat betreft wel 
wat gemeen met dat van Berlinde De Bruyckere, hoewel elke 
verwijzing naar dierlijke of  menselijke lichamen ontbreekt. 
In de meeste vitrines, op poten van ongeveer 120 centime-
ter hoog, staan voorwerpen of  sculpturen die uit verschil-
lende materialen zijn gemaakt, en die meestal ‘fictief ’ of  
verzonnen zijn, als objecten die geen tegenhanger hebben 
in de echte wereld. In de zaaltekst wordt vervolgens de origi-
ne van de gebruikte materialen onthuld, samen met de ont-
staanswijze van de voorwerpen. 
 In de eerste vitrine vlak na de ingang staat bijvoorbeeld, 
rechtop, een rol die op een tapijt lijkt: één stukje is zichtbaar 
want ‘ontrold’ en toont zo de binnenkant van het materi-
aal. De korte toelichting maakt duidelijk dat het gaat om 
koperfolie uit de mijn van Rheinbreitbach in Noordrijn-
Westfalen, aangebracht op een ondergrond van gewe-
ven en gevilte natuurlijke wol. De oorsprong van deze wol 
wordt níét in de zaaltekst onthuld, net zomin als het (door 
de kunstenaar gemanipuleerde) productieproces. Dat 
gebeurt wel bij een groot gestreept stuk textiel dat bijna de 
hele vitrine vult en in onregelmatige plooien rust op het 
blad van de kijkkast. Het hangt in het midden nog slechts 
met rottende rafels aan elkaar. Hier gaat het om een type 
zijde afkomstig uit het ‘Indische subcontinent’ dat ‘tijdens 
de kolonisatie’ over de hele wereld verspreid raakte. Meer 
nog: ‘Dit stuk textiel bracht een winter door begraven in de 
bergen van Belledonne, bij Grenoble, in de Franse Alpen.’ 
De minst subtiele toonkast bevat een opgerolde lasso uit 
Texas, samen met een ingekaderde tekening van een bol-
vormig voorwerp, gemaakt op ruitjespapier, in ‘menselijk 
bloed’. 
 Waar de dingen vandaan komen, om de titel letterlijk te 
nemen, is dus niet altijd even duidelijk – of  liever: er is spra-
ke van uiteenlopende manieren om objecten en hun oor-
sprong of  bestemming te begrijpen. In de zaaltekst wordt 
Latour genoemd, maar dat stuk rottend textiel is vast niet, 
als volwaardige actor, vanzelf  een jaar lang onder de grond 
gaan zitten. Naar Glissant wordt ook verwezen, maar diens 
deels utopische concept van ‘creolisatie’ is toch vooral op 
taal (en op mensen) van toepassing, en het is zeker vreed-
zamer van aard dan de kolonisatie waar Dekyndt geregeld 
naar verwijst. Of  is origine van geen enkel belang meer 
in een geglobaliseerde wereld – of  zou dat het geval moe-
ten zijn? In één vitrine staat – een conceptuele uitzonde-
ring – een televisiescherm waarop Ombre Indigène (Part. 2, 
Martinique) te zien is. Deze film van Dekyndt uit 2014 toont 
een vlag gemaakt uit lang zwart haar, wapperend aan een 

Edith Dekyndt. L’origine des choses, Fondation Pinault Bourse de 
Commerce, Parijs, 2023Edith Dekyndt, Ombre Indigène (Part. 2, Martinique), 2014
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eenvoudige houten stok. Ook dit werk is bedoeld als een 
hommage aan Glissant, omdat de film gedraaid werd vlak 
bij diens geboorteplaats in Martinique. Eind vorig jaar ging 
juist deze video viraal om de protesten in Iran te onder-
steunen; volgens digitale activisten betrof  het een vlag die 
recent gemaakt was door Iraanse vrouwen van hun eigen 
haar, in reactie op het gewelddadige overlijden van Mahsa 
Amini – iets wat vervolgens door factcheckers als fake news 
werd ontmaskerd. Verdwijnen de dingen als ze eenmaal 
online komen te staan, of  verliezen ze hun betekenis? In de 
zaaltekst wordt het, behendig maar toch ook glad, aange-
grepen als bewijs voor de ‘polysemische kwaliteit’ van het 
gehele oeuvre van Dekyndt.  Christophe Van Gerrewey

p Edith Dekyndt. L’origine des choses, tot 31 december, 
Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Parijs.

Jennifer Tee. Still Shifting, Mother Field. In het oeuv-
re van Jennifer Tee (1972) vormt de huidige tentoonstelling 
in Kunstinstituut Melly, vorig jaar te zien in Secession in 
Wenen, een hoogtepunt. Er is veel nieuw werk, bijvoorbeeld 
de Crystalline Floorpieces (2022), die bestaan uit twee grote 
wollen, handgebreide, netachtige ‘vloerstukken’, gelar-
deerd met geglazuurde keramische vormen en een aantal 
keramische wandobjecten uit de serie Tao Magic (2022). En 
de serie Transient Shroud/Being Less Human (2022): zeven 
assemblages van zachte sculpturen, gedroogde planten en 
keramische vloer- en wandobjecten, die in Melly twee keer 
per week de omgeving vormen van een verstilde performan-
ce, uitgevoerd door zeven dansers, in een samenwerking 
met choreografe Miri Lee.
 Daarnaast is de serie tulpenbladcollages Tampan Tulip in 
haar geheel bijeengebracht. De eerste van de nu twaalf  col-
lages maakte Tee in 2016, tijdens het werk aan een acht-
tien meter lang werk van honderdduizend tulpenbloembla-
den, waarvan een digitale afdruk de ingang siert van het 
Noord-Zuidmetrostation onder het Amsterdamse Centraal 
Station. De opdracht destijds was om Nederland met de 
wereld te verbinden. Het eerste beeld dat bij Tee opkwam 
was dat van tulpenvelden, een beeld dat ook aansloot bij 
haar eigen familiegeschiedenis. Haar grootvader van moe-
derskant was tulpenkweker. De lange migratiegeschiede-
nis van de oorspronkelijk in het Midden-Oosten groeien-
de ‘typisch Nederlandse’ tulp – in de zeventiende eeuw uit 
Turkije geïmporteerd als ultiem statussymbool – komt in 
de tentoonstellingscatalogus aan de orde. Tee kiest histori-
sche tulpensoorten voor haar collages, enkel nog gekweekt 
bij de Hortus Bulborum in Lisse. Voorbeelden zijn een tulp 
met fluweelzwarte blaadjes, en de zeldzame Rembrandttulp, 
met een vlammend geel-rood patroon, veroorzaakt door een 
virus. 
 Tee wilde de tulp verbinden met een beeld uit een volstrekt 
andere wereldregio. Eerder onderzoek had haar interesse 
gewekt in traditioneel textiel uit Indonesië – waar wortels 
van haar eigen familie liggen, gevormd door de Nederlandse 
koloniale aanwezigheid en de daaruit voortvloeiende migra-
tiestromen. Haar vader, geboren in de Chinese gemeen-
schap op Java, emigreerde in de jaren vijftig noodgedwon-
gen met zijn familie per boot naar Nederland. Tee kwam uit 
bij tampans en de iets grotere palepai: handgeweven ‘scheep-
jesdoeken’ uit de provincie Lampung in Zuid-Sumatra. Het 
symbolische hoofdmotief  van de ceremoniële tampan is een 
schip dat mens- en dierfiguren vervoert naar een andere 
wereld. De mast van dat schip is een symmetrische levens-
boom – de meeste composities zijn gespiegeld doordat een 
tampan meestal over een voorwerp hing. De geometrische 
vormentaal is gedicteerd door het weefgetouw.
 De tulpenblaadjes worden in een op tampans geënt 
diagram geplaatst en vervolgens gescand. Het productierit-
me van de collages wordt bepaald door de levenscyclus van 
de tulpen. Verse bloemblaadjes kunnen in de lente maar 
enkele dagen worden geplukt tijdens het oogstseizoen en 
ze verwelken snel, waardoor Tee slechts twee grote collages 
per jaar kan maken. 
 Van een afstand bekeken vertoont de serie Tampan Tulip 
een coherent kleurpalet van zwart, donkergeel en een aan-
tal tinten rood, oranjerood, roodbruin en donkerpaars. 
Wanneer je dichterbij komt, zie je dat de kleuren niet uni-
form zijn maar levendig, met een grote variatie in kleur-
schakeringen en patronen op elk afzonderlijk bloemblaad-
je. Bij het bekijken van een afzonderlijk werk volgt het oog 
de symmetrische decoratieve patronen, zoals bij de arabes-
ken op een Perzisch tapijt. Net als die tapijten zijn Tees col-
lages omrand met decoratieve banden. Nu alle werken bij 
elkaar hangen, trekt bij een vergelijkend kijken ineens de 
‘migratie’ van iconografische elementen in de serie de aan-
dacht. Zo transformeert een schip dat zielen vervoert (Ship 
of  Souls), en dat symmetrisch is gespiegeld langs een hori-
zontale as die symbolisch de boven- en onderwereld scheidt, 
tot een andersoortig vehikel voor levende wezens in twee 
werken getiteld Womb of  Time. Alle motieven lijken ten slot-
te samen te komen in Tampan World Mountain, Tree of Life 
(2021). Op de onderste helft van het werk bevindt zich een 
prauw boven een rechte band van zeewezens. Op de prauw 
staat een symmetrische boomstructuur, die op de bovenste 
helft als het ware doorgroeit in een compositie van planten, 
mensfiguren en een vogel. 
 Deze laatste collage vormde het startpunt voor het assem-
blage- en performancewerk Transient Shroud/Being Less 
Human. Het centrale element bestaat uit zeven sculpturale 
netachtige gewaden. De stugge, geometrische gewaden lig-
gen uitgestald op een laag podium, verspreid over vier open 
‘kamers’. Samen vormen ze zeven shrouds oftewel omgevin-
gen. Tijdens de performance omhult elk gewaad het lichaam 

van een liggende danser, terwijl bij afwezigheid van de per-
formers de draperieën van de netsculpturen (afwezige) 
menselijke lichaamsvormen suggereren. Naast elk gewaad 
liggen, als armstukken, twee banen gekleurd plantaardig 
materiaal waarin decoratieve plantvormen zijn uitgesne-
den, die corresponderen met de geometrische vormentaal 
van de tampans. In elke ‘kamer’ liggen ook een gedroogde, 
vertakte plant en meanderende keramische slangvormen. 
Aan de wand hangen geglazuurde keramische halve bollen, 
als (gehalveerde) hemellichamen. 
 In dit syncretische universum bevraagt Tee het mens-
zijn in relatie tot de diepe tijd – waarmee een geologische 
tijdspanne wordt bedoeld. De horizontaliteit van het werk 
refereert ongetwijfeld aan de gelaagdheid van de geolo-
gische vorm van de aarde. Symbolisch staat het voor het 
doorkruisen van lagen in de tijd. De performance boort een 
bestaans laag aan die net onder het mens-zijn ligt (Being Less 
Human). Met gesloten ogen woelen de liggende dansers een 
uur lang in vertraging onder de doorzichtige cocon van de 
netsculpturen. Hun trage bewegingen lijken op de manier 
waarop we ons bewegen tijdens de slaap, maar suggereren 
ook zich ontpoppende wezens. Af  en toe komt er langzaam 
een arm onder een open gewaad uit om te interageren met 
de andere sculpturale elementen op de vloer. De performan-
ce is niet verhalend, al kent ze wel een duidelijk einde, in de 
vorm van een langzaam ontwaken of, wanneer de dansers 
zich uit de netsculpturen werken, het afleggen van een huid. 
De verstilde choreografie is prachtig om te zien. De herha-
ling van bewegingen, de gedroogde planten en de kerami-

sche hemellichamen roepen een cyclische tijd op, de tijd van 
de seizoenen en getijden. Tegelijk is het een voormenselij-
ke tijd: de kleine geometrische glasvormen op de gewaden 
doen denken aan fossielen.
 Iedereen kent wel de specifieke tijdservaring van ziek zijn 
en genezen, waarin een ander ritme heerst dan dat van de 
westerse productiviteitsdwang. Mooi is dat Tees tentoon-
stelling uitnodigt tot verschillende vormen van zowel tijds-
beleving als participatie, en zelfs, zo hoopt de kunstenaar, 
een vorm van genezing van het gevoel verdwaald te zijn in 
de wereld – door haar benoemd als The Soul in Limbo. 
 Terwijl de Transient Shrouds worden geactiveerd door dan-
sers, mag het publiek op gezette tijden hoofd en schouders 
laten rusten op de wollen Crystalline Floorpieces, luisterend 
naar fragmenten voorgedragen ecopoëzie. Met hun grote 
open breisteken en geometrische vorm refereren deze stuk-
ken, zoals de titel al zegt, aan kristallen. Fascinerender nog 
dan de kristalvorm is het kleurenspel in de dikke strengen 
wol, waarin kleuren in elkaar overvloeien. Het ene palet 
is oceanisch (Deep Ocean Snake), het andere vulkanisch 
(Volcan-Sedimento-Pensamiento).
 Heerlijk om je even wat minder mens te voelen door 
de onderdompeling in de diepe tijd van Tees kosmolo-
gie. De performance geeft een heilzaam, vertraagd ritme 
aan, en mag – ook om esthetische redenen! – niet worden 
gemist. Merel van Tilburg

p Jennifer Tee. Still Shifting, Mother Field, tot 21 mei, Kunst-
instituut Melly, Witte de Withstraat 50, Rotterdam. 

Jennifer Tee. Still Shifting, Mother Field, 2022, Kunstinstituut Melly, Rotterdam, foto Ernst van Deursen

Jennifer Tee. Still Shifting, Mother Field, 2022, Kunstinstituut Melly, Rotterdam, foto Ernst van Deursen
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Folkert de Jong. Ministry of  Fear/Foam. Kunsthal KAdE 
wijdt een overzicht aan het 25-jarige oeuvre van Folkert de 
Jong (1972), die in eerste instantie door drie kunstacade-
mies werd afgewezen, uiteindelijk in 1997 een plek kreeg op 
de Rijksakademie en vervolgens in korte tijd uitgroeide tot 
een van de bekendste Nederlandse kunstenaars. Zijn levens-
grote sculpturen van hoofdzakelijk styrofoam (polytyreen) 
en polyurethaan werden bij belangrijke galeries in Parijs, 
New York en Londen getoond. Toch is het inmiddels veer-
tien jaar geleden dat De Jong voor het laatst een grote solo-
tentoonstelling had in Nederland. Hoog tijd om de reikwijd-
te van zijn oeuvre in één tentoonstelling samen te persen, zo 
schrijft directeur Robbert Roos in het voorwoord van de uit-
gebreide catalogus. Dat ‘samenpersen’ is geen understate-
ment. Er is heel veel werk te zien. De Jongs beeldengroepen, 
die vaak voor een bepaalde locatie zijn gemaakt, worden in 
nieuwe samenstellingen gecombineerd. Dat levert verras-
sende taferelen op, maar deze opstelling doet soms ook af  
aan het oorspronkelijke werk. 
 In de centrale hal is de mix-and-match het meest geslaagd. 
De ruimte wordt gevuld door een imposante steigercon-
structie, die de bezoeker via verschillende plateaus en twee 
uit multiplex opgetrokken ruimtes naar beneden leidt. In 
de eerste ruimte zijn De Jongs vroegste video-experimenten 
te zien. In een ervan zien we hem, afwisselend gekleed in 
een historisch soldatenkostuum en een typische jarenne-
gentigoutfit – baseballpetje en glimmend trainingsjack – in 
een ondergrondse bunker een orgel bespelen. In een ander 
ensceneert hij op absurde wijze de duistere praktijken die 
zich ’s nachts rond zijn atelier op het Amsterdamse haven-
terrein voltrekken. De gruizige homevideo’s wijzen al op De 
Jongs fascinatie voor de duistere kanten van de menselijke 
geest, in de eerste plaats die van zichzelf. ‘Ik ben gefasci-
neerd door het idee dat onze geest als het ware gevangen zit 
in ons lichaam, als een soort van levenslange opsluiting van 
het intellect in een fysiek omhulsel,’ zegt hij hierover in de 
begeleidende tekst. 
 Vanuit dit idee bouwde hij in de tweede ruimte een iso-
leercel, een motief  dat vaker in zijn werk terugkeert. Alles 
in de cel is gemaakt van zachtroze isolatieschuim. De kleur 
stemt in eerste instantie vrolijk, totdat de setting tot je door-
dringt. Twee figuren zijn verwikkeld in wat lijkt op een dui-
veluitdrijvingsritueel. Het tafereel doet denken aan de hor-
rorfilm The Exorcist (1973). De dempende werking van het 
materiaal en de eigen reflectie in de spiegel, die doet denken 
aan een doorkijkspiegel uit misdaadfilms van waarachter de 
dader (of  held) wordt bekeken, maken de sfeer nog beklem-
mender. 
 Op het laagste plateau van de constructie bevindt zich een 
groepje op olievaten balancerende hovelingen uit het werk 
The Balance (2010), met in de buurt, op de vloer, een giftig 
gekleurde BMW, omgeven door nog meer hoofse figuren en 
olievaten uit de installatie die De Jong maakte voor de ten-
toonstelling Weird Science uit 2017 bij GEM in Den Haag (nu 
KM21). In de lucht bungelen vier grote harlekijnen uit het 
werk Actus Tragicus (2013). Met de werken boven, onder en 
naast je komt De Jongs wereld echt tot leven. De diepe bak 
van de centrale hal, waar je van drie kanten van boven in 
kunt kijken, leent zich er goed voor. Ook het parcours door 
de vervaarlijk rammelende steigerconstructie voegt veel toe 
aan de beleving. 
 De opstelling in de andere ruimtes voelt hierna een beetje 
te vol. In de achterzaal wordt een combinatie van bronzen 
sculpturen – brons is een vrij nieuw materiaal in De Jongs 
oeuvre – en tekeningen getoond. In de viltstifttekeningen 
keren dezelfde motieven terug als in zijn ruimtelijk werk: 
figuren in historische kostuums, harlekijnen, geweren, olie-
vaten, gewelddadige en seksuele scènes, referenties aan de 
(kunst)geschiedenis. Geven ze de duistere beelden die rond-
dwalen in de Jongs hoofd op ongefilterde wijze weer? Door 
de wanden er dan ook nog eens van vloer tot plafond mee 
vol te hangen, wordt de waanzin compleet. Het is de vraag 
of  de combinatie met de sculpturen hier wel zo goed geko-
zen is. Wellicht waren ze apart beter tot hun recht gekomen, 
maar na de overweldiging in de ruimte ervoor word je hier 
aangespoord in te zoomen op de finesses. De Jong bewerkt 
het brons met zuren, waardoor verkleuringen ontstaan. 
Daarbij vallen met name de details van een vrouwelijke 
buste op, en de grillige vormen en giftige blauwgroene kleur 
van haar kraag en verminkte gezicht.
 In de kabinetten die uitkijken op de centrale hal staat The 
Iceman Cometh opgesteld, waarmee De Jong, werkend met 
isolatiemateriaal en purschuim, in 2001 de kunstwereld 
binnen denderde. Je vindt er ook The Shooting...at Watou; 1st 
of  July 2006, geïnspireerd op een werk van Goya en destijds 
gemaakt voor het poëzie- en kunstfestival van Watou, en 
Operation Harmony (2008), met een eigen kijk op de vader-
landse geschiedenis. Daarnaast staan nog (onderdelen uit) 
veel andere bekende beeldengroepen. De Jongs sculpturen 
zijn het sterkst als je eromheen kunt lopen. De opstelling in 
de kabinetten nodigt hier niet echt toe uit, waardoor die wat 
statisch oogt. De kracht van de individuele werken dreigt 
verloren te gaan in de overdaad. 
 Net als de tentoonstelling wil de catalogus veel laten zien, 
maar hier werkt dit juist goed. Als in een persoonlijk plak-
boek zijn foto’s van De Jongs werk, tentoonstellingen en ate-
lierpraktijken losjes chronologisch gerangschikt en voor-
zien van korte anekdotes door de kunstenaar. Het geheel 
neemt je mee in zijn leven, beweegredenen en gedachte-
gang. Émilie Cauguy schrijft over de invloed van films op dit 
oeuvre, onder meer die van Ingmar Bergman (Het gezicht), 
William Friedkin (The Exorcist dus, en The French Connection) 
en Fritz Lang (Ministry of  Fear). Lang is een belangrijke 
inspiratiebron voor De Jongs werk, wat al blijkt uit de titel 
van de tentoonstelling.

 Ministry of  Fear/Foam eindigt met een afgietsel van de kun-
stenaar zelf, ten voeten uit en volledig naakt, afgezien van 
een paar sneakers. Ten opzichte van het kleurrijke geweld 
hiervoor oogt dit werk bijzonder kwetsbaar. Het lijkt alsof  De 
Jong hiermee zijn positie bevraagt, als witte kunstenaar van 
middelbare leeftijd in een kunstwereld die zich steeds kriti-
scher opstelt tegen grote masculiene gebaren en niet-duur-
zame materialen. In eerder werk liet hij zich al kritisch uit 
over de dominantie van mannen in de (kunst)geschiedenis. 
‘Mr. President, how long must women wait for liberty’ staat 
te lezen op een protestbord in de handen van een op Piet 
Mondriaan lijkende figuur, verwijzend naar de leus waar-
mee Amerikaanse vrouwen in 1917 hun stemrecht opeis-
ten. In dit laatste beeld past De Jong de kritiek genadeloos toe 
op zijn eigen mannenlichaam.  Masha van Vliet 

p Folkert de Jong. Ministry of  Fear/Foam, tot 7 mei, Kunsthal 
KAdE, Eemplein 77, Amersfoort.

Saodat Ismailova. 18000 Worlds. Stel dat onze reali-
teit, ons heden, slechts een van 18.000 parallelle werelden 
is. Die gedachte duikt al op in de joodse Talmoed en in de 
filosofie van de twaalfde-eeuwse Perzische dichter al-Suhra-
wardi. Recenter vertelde de grootmoeder van de Oezbeekse 
kunstenaar Saodat Ismailova (1981) haar over dit mystieke 
idee. De grootmoeder, de belichaming van vergeten geschie-
denissen en rituelen, zal in de tentoonstelling meermaals 
een ijkpunt blijken.
 Ismailova ontving in 2022 de Eye Art & Film Prize, wat 
resulteerde in haar eerste grote overzichtstentoonstelling, 
in het Eye Filmmuseum. Acht video’s, twee installaties en 
een fotowerk vormen een archief  van de vele, gelaagde 
werelden, met name uit de geschiedenis van Oezbekistan en 
Centraal-Azië, die in het werk van Ismailova samenkomen. 
De entree toont direct twee belangrijke werken uit haar oeu-
vre. Zukhra (2013) was haar eerste video-installatie, waar-
mee ze haar naam vestigde. Een vrouw ligt een halfuur 
lang met gesloten ogen op een bed, totdat ze volledig is ver-

vaagd. Dit gaat terug op het soefistische ritueel van de chilla: 
iemand trekt zich veertig dagen in stilte terug om de geest 
te reinigen van het kwaad. De film is opgenomen in het huis 
van Ismailova’s grootmoeder. 
 Op een kleiner scherm draait Her Right (2020), bestaan-
de uit found footage, filmisch archiefmateriaal waarvan 
Ismailova veelvuldig gebruikmaakte tijdens de wereldwij-
de pandemie, toen de mogelijkheden om zelf  opnames te 
maken beperkt waren. De beelden gaan over de hujum, een 
oproep in 1927 van het Sovjetregime aan Oezbeekse vrou-
wen om publiekelijk hun gezichtssluier (chachvon) af  te wer-
pen. Deze ‘bevrijde’ vrouwen konden daarmee onderdeel 
worden van de socialistische samenleving, onder meer door 
werk te verrichten in fabrieken en op het land. Her Right is 
een kritiek op het misbruiken van vrouwen(rechten) als pro-
pagandamiddel, wat pas duidelijk wordt in de meterslange 
installatie Chilltan #1 (2018), bestaande uit veertig chach-
vons uit Ismailova’s eigen verzameling. Daartussen zweven 
de namen van Oezbeekse vrouwen in neonletters, om te 

Saodat Ismailova, Zukhra, 2013, foto Studio Hans Wilschut 

Folkert de Jong, Trinity II, 2017, courtesy de kunstenaar, galerie Fons Welters Amsterdam & galerie Sofie Van de Velde Antwerpen, foto Mike Bink

Folkert de Jong, The Shooting at Watou, 2007, collectie Bonnefantenmuseum Maastricht, foto Mike Bink
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NESTNEST
De Constant Rebecqueplein 20bDe Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86+31 (0)70/365.31.86
do–vrdo–vr 13:00–20:00 13:00–20:00
za–zoza–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.nestruimte.nlwww.nestruimte.nl

The Grand Palace of EveryoneThe Grand Palace of Everyone
Met: Jacquelien Gosschalk de Leeuw & Carmen 
Schabracq, Youssef Boucenna & Susan Kooi, Mette 
Sterre & Jonathan de Regt, Nina666 & Martine 
Derks & Marijn Abel, Alex Naber & Chelseaboy, 
Saman Khoshgbari, Jana Romanova & Ewa Kruttova, 
Aàdesokan & Yasmine van Haesebroucke, Renske 
de Greef & Jacqueline Loeve, Rik Laging & Anemoon 
Fokkinga, Shani Leseman & Iris Luijkenaar, Tommy 
Smits & Laurens Gabriël, Anemoon Fokkinga & Gert 
Wessels, Cengiz Imamdi & Wieger Windhorst & 
Wildbarz, Mohamed Dari & Salim Bayri, Piet Parra 
& Ben Augustus, Bruin Parry, Kenza Taleb & Saaber 
Bachir, Theater LeBelle & Duran Lantink, Joey 
Bocciardo & Fenna Miedema & Nancy Keizer & Jessica 
van Halteren & Georgy Dendoe & Tirino Yspol, Rudy 
de Gruyl & Benedikt Fischer, Bas Kosters & Ayse 
Somuncu, Patta & Desmond Tjon A Koy & Regilio 
Benjamin, Soumaya Ibrahim & Floor van Leeuwen & 
Simomo Bouj, Stijn Zeelenberg & David Paulus, Bonne 
Suits & Sijtse Keur & Norbert de Jong & Alexxx & 
Hans Klastat & Minke de Fonkert & Antoine Monod de 
Froideville & Brenda van Vliet.

Tentoonstelling i.s.m. 
No Limits! Art Castle 
t/m 07/05

70%70%
Titia Frieling en Gijs Frieling

Tentoonstelling bij No Limits! Art Castle in 
SEXYLAND World in Amsterdam. 
13/04–21/05 
Opening: 13/04

GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Toussaintkade 49 Toussaintkade 49 
+31 (0)70/449.29.61+31 (0)70/449.29.61
do–zado–za 12:00–17:00 12:00–17:00
zozo 13:00–17:00  13:00–17:00 
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

Peinture FraîchePeinture Fraîche
Andrea Freckmann, Tobias Lengkeek, Lotte 
van Lieshout, Erik Pape, Ronald Versloot, 
Peter Vos (schilderijen)

t/m 16/04

Drawing Now Paris (Stand B5)Drawing Now Paris (Stand B5)
Martin Assig, Robbie Cornelissen, Paul van 
der Eerden/Romy Muijrers, Stan Klamer 
focus artist: Susanna Inglada

23/03–26/03 (tijdens de beurs 
is de galerie gesloten)

GeologieënGeologieën
Henri Jacobs (tekeningen, werk op papier, 
wandkleden)

23/04–04/06

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

Be my guestBe my guest
Frank Halmans (sculpturen, collages) 
Eelco Brand (digitale animaties)

t/m 26/03

ImagineImagine
Marian Bijlenga, Mat van der Heijden, Judith 
Maria Kleintjes, Johan de Wit, Ien Lucas

02/04–07/05

Art Brussels (Stand 5A-22 Rediscovery)Art Brussels (Stand 5A-22 Rediscovery)
Bob Bonies, solo

20/04–23/04

It is time to tellIt is time to tell
Michel Hoogervorst (schilderijen, 
tekeningen)

14/05–11/06

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

Positions: ElsewheresPositions: Elsewheres
Tentoonstelling met werk van 5 internationale 
kunstenaars met roots in Den Haag: 
Andrius Arutiunian, Louis Braddock Clarke 
and Zuza Zgierska, Iliada Charalambous, 
Anastastija (Nastija) Kiake, en Narges 
Mohammadi. Vertrekpunt voor de werken 
van de kunstenaars is Den Haag, de stad die 
als (inter)nationaal centrum van macht en 
gezag haar identiteit voor een belangrijk deel 
ontleent aan haar relatie tot andere plaatsen.

t/m 02/07

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

((､ﾝ､､ﾝ､) (second version)) (second version)
Alexandre Lavet

t/m 16/07

New British ViewsNew British Views
Marwan Bassiouni

t/m 26/03

Art DüsseldorfArt Düsseldorf
Marwan Bassiouni

30/03–02/04

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

Le Livre de MallarméLe Livre de Mallarmé
Alphabetum XIII

24/03–25/06

Will Beauty Save the World?Will Beauty Save the World?
Marta Volkova & Slava Shevelenko

t/m 16/04

Rethinking the Embassy IIRethinking the Embassy II
Delft University of Technology

t/m 09/04

Part One of Many PartsPart One of Many Parts
Looking Art Video Art

t/m 16/04

Paul RobesonPaul Robeson
The Artist as Revolutionary

t/m 09/04

Gödel, Escher, BachGödel, Escher, Bach
Group exhibition: Self-reference in the arts

28/04–20/08

Marc TrujilloMarc Trujillo
i.s.m. Jurriaan Benschop

07/05–16/07

Events:Events:

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

Every Sunday 12:30 (Nederlands) & 
16:30 (English)

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

Every Thursday 12:00–21:00

Apprentice MasterApprentice Master
Kunstpodium T

26/05, 19:00–23:00

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

Morphogenesis Morphogenesis 
Intensive writing workshop by Anna M. 
Szaflarski, Paul DD Smith

In collaboration with 1646 Experimental 
Art Space 
16/03

Public talk by Shana Moulton, within cycle Public talk by Shana Moulton, within cycle 
PNF x XPUB: The Magic Circle IssuePNF x XPUB: The Magic Circle Issue

20/03

Book Launch: Special Issue 20, within cycle Book Launch: Special Issue 20, within cycle 
PNF x XPUB: The Magic Circle IssuePNF x XPUB: The Magic Circle Issue

co-published by Page Not Found and 
Master Experimental Publishing, Piet 
Zwart Institute, Willem de Kooning 
Academy.
31/03

Rewire festival:Rewire festival:
“Listening With” by Liew Niyomkarn and 
Mark Peter Wright
“Waves of Listening” by Brandon LaBelle 
and Budhaditya Chattopathyay
“Listening Back” by Mark Peter Wright

06/04–09/04

Typographic Night Typographic Night 
with Dayna Casey, Miquel Hervás Gómez 
and Charlotte Rohde

21/04

Open Letters 2023Open Letters 2023
03/05 - 31/05
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benadrukken dat achter elke sluier een individu schuilging. 
De hujum kostte het leven van 2500 vrouwen, vermoord 
door tegenstanders van deze ontsluiering. 
 Lange tijd waren de grenzen van Oezbekistan, een gebied in 
Centraal-Azië dat in Europa weinig bekend is, fluïde. In 1924 
werd de Oezbeekse Sovjetrepubliek gesticht, die in stand 
bleef  tot het einde van de Sovjet-Unie in 1991. Tegelijkertijd 
bleef  het land overwegend islamitisch. Oezbekistan wissel-
de in de afgelopen eeuw maar liefst vier keer van alfabet. In 
de installatie What Was My Name? (2020) tonen neonlet-
ters, behangen met dunne paardenharen, de titelzin in het 
Oezbeeks, maar dan omgezet naar het Arabische schrift. Een 
krachtige verbeelding van de rijke, maar ook fragiele identi-
teit van Ismailova’s moederland. 
 De complexiteit van Ismailova’s werk komt niet altijd goed 
uit de verf  in 18000 Worlds, wat vooral te maken heeft met 
het ontbreken van overkoepelende zaalteksten met meer 
historische en culturele context, bijvoorbeeld wat betreft de 
grote rol van de islam in Oezbekistan, een religie die zich daar 
door de eeuwen heen heeft vermengd met elementen uit het 
jodendom en het sjamanisme. De teksten bij de afzonderlijke 
werken stellen zich tevreden met brede begrippen als ‘ritue-
len’ of  ‘tradities’, zonder de details goed te duiden. Natuurlijk, 
het museum hoeft zich niet op te werpen als geschiedenisle-
raar, maar loopt zo wel het risico dat de gelaagdheid van 
Ismailova’s films onopgemerkt blijft – of, bij gebrek aan kade-
ring, afschrikt. Bij bijna elk werk wordt herhaald hoe de 
kunstenaar iets vastlegt wat ‘verloren dreigt te gaan’ of  ‘in 

de vergetelheid is geraakt’, wat er onbedoeld een conserva-
tieve lading aan geeft. Dat alle werken in de tentoonstelling 
met elkaar samenhangen – tel eens hoe vaak het heilige getal 
veertig terugkeert – had meer kunnen worden benadrukt. 
Een waardevolle toevoeging is dan weer de uitgebreide en 
mooi vormgegeven catalogus. De begeleidende essays bieden 
hier wél de nodige achtergrond en samenhang.
 In de open en donkere zaal van het Eye vervlechten beeld 
en geluid zich als vanzelf  met elkaar. Een bijzondere rol is 
weggelegd voor het gesproken woord, dat bij Ismailova 
maar zelden coherent of  direct tot de bezoeker gericht is. 
Dialogen tussen personages zijn er niet. De taal, meestal 
een monoloog in een voice-over, is nu eens repetitief, dan 
weer bezwerend, maar vormt altijd een opening naar een 
van die andere (17.999) universa: het rijk van de geesten, 
de poëzie, de mythologie, de droom of  de herinnering. Zo 
horen we in Stains of  Oxus (2016) oeverbewoners aan de 
rivier de Amu Darja fragmenten van hun dromen vertellen. 
Ismailova ontdekte dat de toerantijger vaak terugkeerde in 
deze dromen, hoewel dat dier halverwege de vorige eeuw 
uitstierf  in Centraal-Azië. The Haunted (2017) is een stille 
ode aan deze tijger, die weliswaar een leegte in het ecosys-
teem achterliet, maar nog steeds rondspookt in het collec-
tieve (onder)bewustzijn. Daarmee rijst de vraag, nogmaals, 
of  het in Ismailova’s werk echt alleen gaat om dat wat ver-
loren is, of  juist ook om wat is gebleven: welke werelden ver-
mengen zich door de tijd heen, gevraagd of  ongevraagd, 
met die van ons?

 Verspreid over de ruimte staan vier grote vitrines die 
een inkijk geven in het uiteenlopende onderzoeksmateri-
aal van de kunstenaar. Een boek met Turkestaanse epische 
poëzie, de kam van haar grootmoeder, zwart-witfoto’s van 
Sovjetarchitectuur in Oezbekistan, maar ook amuletten 
van Ismailova zelf. Een direct zichtbare ordening zit er niet 
in, wat ook geldt voor haar films. 
 Het hoogtepunt is het titelwerk 18000 Worlds (2022-
2023), waar een aparte ruimte met Oezbeekse matrassen 
voor gereserveerd is. In twaalf  minuten vloeien beelden uit 
zowel Ismailova’s eigen oeuvre als uit de collectie van het 
Eye op caleidoscopische wijze samen. De brandende slui-
ers, de uitgestorven tijger en de rivier van de dromen komen 
weer voorbij. Fluisterend, klanken herhalend, probeert de 
kunstenaar in de voice-over de tijd te bezweren, opdat al 
die beelden, historisch en nieuw, zich kunnen verbinden. 
Ismailova beschouwt 18000 Worlds zelf  als een talisman, 
als een object dat de eigenaar geluk brengt of  beschermt. 
Haar oeuvre is een poëtisch archief  dat alle universa in 
Oezbekistan probeert te herbergen. Mirjam Deckers

p Saodat Ismailova. 18000 Worlds, tot 4 juni, Eye Film-
museum, IJpromenade 1, Amsterdam.

Rewinding Internationalism. Het maakt niet uit welke 
route je loopt. Aan het eind, na een zaal of  drie, moet je op 
je stappen terugkeren, naar de inkomhal, waar een nieu-
we route begint. De boodschap die je bij het begin van je 
bezoek aan Rewinding Internationalism meekrijgt, is letterlijk 
bedoeld. De expositie strekt zich uit over tien zalen. Omdat 
ze niet met elkaar verbonden zijn, moet je tot twee keer 
toe terugkeren naar het centrale punt bij de ingang, waar 
– inderdaad – alles weer opnieuw begint. De begeleidende 
tekst van Marjon de Groot en het video-interview met cura-
tor Nick Aikens in die hal laten verstaan dat de routes die je 
loopt ook figuurlijk bedoeld zijn. Op je stappen terugkeren 
betekent dat je moet terugspoelen, rewinding. De opbouw 
van de expo doet letterlijk wat ze belooft, dankzij een ver-
dienstelijke scenografie van Natascha Simons.
 Al zou je met evenveel gemak kunnen stellen dat iedere 
route doodloopt. Uiteindelijk eindig je keer op keer op het 
nulpunt van de centrale hal. Die onwelwillende lezing doet 
geen recht aan Rewinding Internationalism, dat zulk defaitis-
me probeert te counteren. Het uitgangspunt is eenvoudig. 
Een gangbare lezing stelt dat de jaren negentig samenvie-
len met het einde van de geschiedenis. De liberale democra-
tie, suggereerde Francis Fukuyama in The End of  History and 
the Last Man (1992), was indertijd bijna overal ter wereld de 
dominante politieke bestuursvorm. De liberale consensus 
maakte het grote linkse project overbodig. De crisis waarin 
links sinds die tijd verkeert, wordt weleens linkse melancho-
lie genoemd: een verlammend terugverlangen naar de tijd 
vóór de nineties, toen links nog eenheid en slagkracht had.
 Zo’n lezing van de jaren negentig is vals, toont Rewinding 
Internationalism. Er is geen reden tot melancholie. De rewind 
button van de expo toont de verscheidene vormen die acti-
visme in het laatste decennium van de twintigste eeuw aan-
nam, zowel binnen als buiten de kunst. Niet om daarna de 
pauzeknop in te drukken, dit is immers geen historische 
tentoonstelling. De samenstellers willen zich juist verhou-
den tot de eigen tijd, ze willen duidelijk maken hoezeer we 
vandaag voortbouwen op het veelvormige activisme van de 
jaren negentig. De expo is op haar sterkst wanneer ze erin 
slaagt om dat historisch inzicht concreet te maken en te 
koppelen aan een gevoel van politieke mogelijkheden. 
 De video-installatie Memory Re-Edited (2022) van Cecilia 
Barriga slaagt daarin, en is een toonbeeld van historisch 
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onderzoek en creatieve vorm. Videofragmenten van de 
Wereldvrouwenconferentie in Peking worden ritmisch 
afgewisseld met fragmenten van recente politieke protes-
ten van vrouwenbewegingen, van Peking tot Spanje, van 
Mexico tot Chili. Alleen al door de montage wordt het idee 
van een lineaire geschiedenis verworpen. We luisteren naar 
getuigenissen van de vrouwen van over de hele wereld die 
in 1995 in Peking samenkwamen, naar strategiebesprekin-
gen van actiegroepen die in 2018 een demonstratie wilden 
opzetten. De erfenis van de jaren negentig wordt zo heel dui-
delijk, maar we zien ook hoe er creatief  gebouwd wordt op 
de fundamenten van die erfenis. 
 Op andere momenten zijn de focus en scherpte vooral te 
danken aan Aikens en Simons. Er worden een paar slimme 
keuzes gemaakt. In de tweede zaal rechts van de inkom-
hal is een selectie te zien van werken uit de tentoonstelling 
Hedendaagse kunst van de Niet-Gebonden Landen: Eenheid in 
Diversiteit in Internationale Kunst. Die expo vond in 1995 
plaats in Jakarta. De kunst is niet per se politiek of  activis-
tisch, het tentoonstellingsconcept wel. Er was in Jakarta 
werk te zien van kunstenaars uit landen die lid waren van 
de Beweging van Niet-Gebonden Landen, opgericht in 
1961 en vooral bestaand uit Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse 
en Aziatische landen die de nawerking van kolonialisme en 
imperialisme wilden tegengaan door afstand te nemen van 
zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten en de NAVO. 
De kunstwerken tonen het dagelijkse leven in dat geopolitie-
ke krachtenveld én de zoektocht naar een alternatief  inter-
nationalisme. Door deze expo binnen de huidige expo te 
tonen, wordt Rewinding Internationalism niet alleen ‘meta’, 

maar levert het ook institutionele kritiek. De huidige ten-
dens om een mondiale kunstwereld te omarmen, voorbij 
het nauwe westerse blikveld, was juist in de jaren negentig 
een thema. Wie erop let, merkt dat daar in meerdere wer-
ken naar wordt teruggegrepen. De multimedia-installatie 
REWIND/REPLAY van susan pui san lok / susan lok pui 
san vertrekt bijvoorbeeld van archiefmateriaal uit de Gate 
Foundation, in 1988 in Amsterdam opgezet om ‘niet-wes-
terse kunst’ (zoals dat destijds heette) onder de aandacht 
van een Nederlands publiek te brengen, wat haast onver-
mijdelijk ook met paternalisme gepaard ging. 
 Rewinding Internationalism kiest er bewust voor om met 
‘scènes’ te werken. Geen overzicht of  helder afgebakend 
narratief, maar een naast elkaar stellen van een aantal 
fragmenten, figuren en momenten van de jaren negen-
tig en nu. Soms zet het aan tot denken, met name over het 
beperkte begrip dat we van de jaren negentig hebben. Soms 
pakt het minder goed uit. REWIND/REPLAY is bijvoorbeeld 
(onnodig) groots opgezet en blijft nog te abstract – ingeni-
eus en gelaagd, goed geresearcht ook, maar de installatie 
weet ondanks alles niet te raken.
 Op andere momenten is de samenhang tussen de ver-
schillende scènes dan weer te oppervlakkig of  te makkelijk. 
De fotografische documentaire die Allan Sekula maakte 
van de protesten in Seattle tegen de WTO-top, op 30 novem-
ber 1999, zijn een waardevolle, misschien zelfs noodzakelij-
ke, maar ook enigszins voor de hand liggende bijdrage aan 
de expo. De keuze om daar foto’s van de Nederlandse archi-
tectuurfotograaf  Norbert van Onna naast te plaatsen, is 
eigenlijk enkel op basis van het medium goed te begrijpen. 
Van Onna’s foto’s tonen Philips-gebouwen die in de jaren 
negentig leeg kwamen te staan omdat de productiecapaci-
teit naar ‘lagelonenlanden’ werd verplaatst en het hoofd-
kantoor naar Amsterdam verhuisde. Slim dat de gevolgen 
van het mondiale kapitalisme ook in Eindhoven gesitueerd 
worden, maar zo komt de aandacht vooral te liggen op de 
economische globalisering die door de betogers in Seattle zo 
nadrukkelijk en effectief  werd bekritiseerd. Dat is een gang-
bare lezing van de andersglobalistische beweging, maar een 
gemiste kans om juist de intersectionele aspecten van de 
beweging te accentueren en in verbinding te stellen met de 
politieke thema’s die vandaag leven. Bram Ieven

p Rewinding Internationalism. Scenes from the 90’s, Today, tot 
30 april, Van Abbemuseum, Stratumsedijk 2, Eindhoven. 

Theodoor Rombouts. Virtuoos van het Vlaamse cara-
vaggisme. Naar aanleiding van zijn 225-jarige bestaan 
organiseert het Museum voor Schone Kunsten Gent – het 

oudste museum in België, opgericht in 1798 – een reeks 
activiteiten. Het jubileumjaar werd afgelopen september 
geopend met een tentoonstelling gewijd aan de Gentse kun-
stenaar Albert Baertsoen (1866-1922), en nu valt de eer 
te beurt aan een oude meester: Theodoor Rombouts (1597-
1637). Het is de eerste monografische tentoonstelling ooit 
gewijd aan deze Antwerpse schilder.
 Het MSK Gent is de uitgelezen gastheer voor deze 
overzichtstentoonstelling. De instelling heeft drie van 
Rombouts’ belangrijkste werken in de collectie: Allegorie 
van het Schepengerecht van Gedele (1627-28), Bij de tanden-
trekker (ca. 1628) en Allegorie van de vijf  zintuigen (1632). 
Daarenboven vervulde de stad Gent ook een prominente 
rol in de carrière van Rombouts. Een van zijn belangrijk-
ste opdrachtgevers was immers de Gentse bisschop Antoon 
Triest, die onder meer de genoemde Allegorie van de vijf  zin-
tuigen en De kruisafneming (ca. 1629, Sint-Baafskathedraal, 
Gent) bestelde bij Rombouts.
 Het doel van de eerste monografische expositie is om het 
brede publiek te laten kennismaken met het kernoeuvre van 
deze vergeten meester. Er wordt een nieuw beeld van het 
leven en werk van Rombouts geschetst dat hem uit de scha-
duw laat treden van zijn beroemde tijdgenoten Rubens en 
Van Dyck. Hijzelf  werd, na een lang verblijf  in Italië, hoofd-
zakelijk gevormd door de kunst van Michelangelo Merisi 
da Caravaggio (1571-1610) en diens navolgers. Werken 
van Rombouts en collega-caravaggisten zoals Bartolomeo 
Manfredi, Nicolas Régnier en Hendrick ter Brugghen wer-
den uit nationale en internationale collecties samenge-
bracht in het museum, onder leiding van curator Frederica 
Van Dam, die hiervoor alle lof  verdient.
 De catalogus, die verschijnt in het Nederlands, Frans en 
Engels, brengt het kernoeuvre van Rombouts en biografisch 
materiaal over de kunstenaar samen, en biedt daarnaast in 
zeven essays een overzicht van de belangrijke kunsthistori-
sche vraagstukken omtrent zijn werk. Het boek vormt een 
welkome aanvulling op de teksten van hoofdzakelijk negen-
tiende- en twintigste-eeuwse (kunst)historici zoals Max 
Rooses, Frans Van den Branden en Gianni Papi.
 De tentoonstelling brengt, net zoals de catalogus, de artis-
tieke context in kaart waarin Rombouts leefde en werkte. 
Een evenwichtig beeld van de invloed van het caravaggisme 
op Rombouts wordt gepresenteerd met aandacht voor zijn 
eigen artistieke achtergrond, ontwikkeling en identiteit. 
Een bemoeilijkende factor was het beperkte bronnenmateri-
aal, in het bijzonder over zijn vormingsjaren in Antwerpen 
en zijn verblijf  in Italië tussen (vermoedelijk) 1616 en 
1625. Verder zijn slechts vijf  werken in het kernoeuvre van 
Rombouts gedateerd. Dit gebrek aan informatie maakt het 
bijvoorbeeld moeilijk om de precieze aard van de artistieke 
invloeden op Rombouts in de loop van zijn oeuvre te trace-
ren. Hoe bepalend waren zijn vormingsjaren? Hoe bepalend 
was zijn verblijf  in Italië? Hoe bepalend was de Nederlandse 
beeldtraditie voor zijn werk? En welke kunstenaars heb-
ben Rombouts rechtstreeks beïnvloed? Daarnaast is er ook 
weinig informatie voorhanden over de modus operandi 
van de kunstenaar, en over de werking van zijn atelier in 
Antwerpen.
 Het thematische parcours van de tentoonstelling is ver-
spreid over zeven museumzalen. De bezoeker wordt uitge-
nodigd om de werken van Rombouts van nabij te bestu-
deren en te vergelijken met elkaar, én met het werk van 
verwante schilders uit zowel de Zuidelijke als de Noordelijke 
Nederlanden, Frankrijk en uiteraard Italië. De compara-
tieve methode van kijken is een constante. De toon wordt 
gezet in de eerste zaal, waar het schilderij Christus ver-
drijft de wisselaars uit de tempel (ca. 1625-32, KMSKA) van 
Rombouts wordt getoond naast een gelijknamig werk van 
Bartolomeo Manfredi (1582-1622). De invloed van deze 
vroege Italiaanse navolger van Caravaggio op het werk van 
Rombouts is meteen duidelijk: de horizontale compositie 
met driekwartfiguren afgebeeld in dynamische houdingen, 
met levendige gezichtsexpressies. Toch zijn er ook duidelijk 
verschillen met de compositie van Manfredi, bijvoorbeeld de 
kleurrijke kostuums van de personages van Rombouts, elk 
gedetailleerd uitgewerkt met aandacht voor een realistische 
stofweergave. 
 In de volgende zalen vallen steeds weer het unieke kleur-
gebruik van Rombouts en zijn zin voor realisme en detail op. 
In zaal vier wordt dit laatste aspect verder in de verf  gezet 
door de door Rombouts afgebeelde muzikanten en musi-
cerende gezelschappen – zoals De luitspeler (ca. 1620) uit 
het Philadelphia Museum of  Art – gepresenteerd samen 
met vroegzeventiende-eeuwse muziekinstrumenten. De 
voorliefde van Rombouts voor de realistische weergave van 
kleurrijke stoffen komt zelfs tot uitdrukking op de zitbanken 

Allan Sekula, Waiting for tear gas, 1999-2000. MACBA, Barcelona, © The Estate of  Allan Sekula

Rewinding Internationalism, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2023,  
foto Joep Jacobs
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in de museumzalen; ze zijn bekleed met een stof  die allu-
deert op de vaak op diens schilderijen afgebeelde Perzische 
tapijten.
 De iconografische betekenis van Rombouts’ werk wordt 
geplaatst binnen de context van de contrareformatie en de 
eigentijdse rederijkerscultuur. Opnieuw worden er verban-
den gelegd met het werk van collega-caravaggisten, maar 
er is ook oog voor de rol van opdrachtgevers zoals Antoon 
Triest en de Gentse schepenbank van Gedele, die mee de 
inhoud van Rombouts werk bepaalden. Schilderijen als de 
Allegorie van de vijf  zintuigen en De schenker (ca. 1627-32), 
afkomstig uit het MUba Eugène Leroy, Tourcoing, tonen de 
iconografische complexiteit van de ogenschijnlijk simpele, 
volkse taferelen van Rombouts. Het onderliggende thema 
is de bedrieglijkheid van de zintuigen, ook in andere gen-
restukken zoals Triktrakspelers (ca. 1632), overgevlogen 
vanuit het North Carolina Museum of  Art, Raleigh, en het 
genoemde Bij de tandentrekker. Dit werk brengt de kijker dan 
weer bij een ander aspect van het werk van Rombouts, dat 
ook een prominente plaats krijgt in de tentoonstelling: het 
atelier en de artistieke samenwerkingen. 
 Dat Caravaggio een belangrijke bron van inspiratie was 
voor Rombouts, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij een 
compositie van de Italiaanse meester gebruikt voor Bij de 
tandentrekker. Dergelijke composities werden in grote opla-
ge geproduceerd in het atelier van Rombouts, wat wijst op 
het succes van de caravaggistische beeldtaal in de Zuidelijke 
Nederlanden ten tijde van Rubens. De prestigieuze samen-
werkingen met zijn Antwerpse vakgenoot Adriaen van 
Utrecht (1599-1652), zoals het Keukentafereel met verliefd 
paar (ca. 1630-37) uit het Musée des Beaux-Arts, Cambrai, 
tonen dan weer de veelzijdigheid van Rombouts en zijn ate-
lier – wat noodzakelijk was om succesvol te zijn in de com-
petitieve artistieke context van het zeventiende-eeuwse 
Antwerpen.
 De tentoonstelling eindigt met een afbeelding van 
Rombouts zelf, gemaakt door zijn beroemde tijdgenoot 
Antoon van Dyck voor diens Iconographie: een gegraveerde 
portrettengalerij van beroemde mannen uit de artistieke, 
politieke en intellectuele wereld. Dat portret herinnert aan 
de reputatie die Rombouts in de zeventiende eeuw genoot. 
Deze weldoordachte tentoonstelling wekt die aloude repu-
tatie weer tot leven. Astrid Harth

p Theodoor Rombouts. Virtuoos van het Vlaamse caravaggis-
me, tot 23 april, Museum voor Schone Kunsten, Fernand 
Scribedreef  1, Gent.

Vermeer. Wie een kaartje reserveerde voor de grote én 
voorlopig volgeboekte Vermeertentoonstelling in het 
Rijksmuseum, waar 28 van de 37 erkende werken te zien 
zijn, kreeg online de kans om Het melkmeisje in Playmobil 
aan te schaffen, inclusief  plastic schort, tafel met tafelkleed, 
broden, mand en twee kannen. Het doet het ergste vre-
zen, maar binnen de muren van het museum is het gedaan 
met die frivole koopmansgeest. De eerste ruimte van de 
expositie ademt een haast religieuze leegte en strengheid. 
Donkerpaars zijn de wanden, siergordijnen en plafonds: de 
Roomse kleur van bezinning en inkeer. 
 De introducerende tekst bestaat uit drie bondige alinea’s, 
waarin helder wordt uitgelegd dat de tentoonstelling the-
matisch is opgedeeld, dat Johannes Vermeer (1632-1675) 
van gereformeerden huize was maar trouwde met de katho-
lieke Catharina Bolnes, dat zij veertien, misschien zelfs vijf-

tien kinderen kregen, van wie er elf  hun vader overleefden, 
dat Vermeer zijn hele leven in Delft bleef  wonen, en dat zijn 
werk verstilde scènes binnenshuis laat zien – waarmee hij 
stads- en generatiegenoot Pieter de Hooch wat betreft licht-
gebruik en perspectiefkeuze naar de kroon stak.
 Met Vermeers zeventiende-eeuwse woon- en werkplaats 
begint het parcours: de twee atypische werken Het Straatje 
(1658-1659) en Gezicht op Delft (1660-1661). Aan de hand 
van drie ‘kijkpunten’ wordt in de compacte zaaltekst uitleg 
gegeven bij het silhouet van de stad. De toren van de Nieuwe 
Kerk is met een dikke laag geelwit geverfd om extra licht te 
vangen. Een van de vrouwfiguren op de voorgrond draagt 
dezelfde kleding als het wereldberoemde Melkmeisje. De 
compositie bestaat grofweg uit vier horizontale, afwisselend 
lichte en schaduwvangende delen. Hier in het museum, 
aan de rand van een balustrade van paars fluweel, zou je net 
zo lang kunnen blijven staan totdat de wolken op het doek 
ook boven jou komen hangen, toeschouwer in het heden.
 Na deze introductie volgt een zaal met jeugdwerk, waar-
in duidelijk wordt wat Vermeer zo uitzonderlijk maakt, pre-
cies omdat het vroege werk de latere perfectie ontbeert. De 
schilderijen hebben een groot formaat, willen te veel laten 
zien, een scherp kader ontbreekt. De achtergrond is vaak 
modderkleurig en conventioneel, en perspectivisch niet 
helemaal juist. Bij sommige figuren vallen er emotionele 
uitdrukkingen op de gezichten af  te lezen, van stil leed tot 
geilheid en leedvermaak (De koppelaarster, 1656), en daar 
blinkt deze piepjonge schilder niet in uit, voor zover de schil-
derkunst ze überhaupt kan weergeven. 
 Toch laat De koppelaarster al glimpen van genie zien: de 
gedurfde kleurstelling (het citroengele jakje van de vrouw 
die bij haar borst betast wordt, het bloedrode hemd van de 
betaster), de gedetailleerde, met schier fotografische scherp-
te weergegeven kan van Delfts blauw, de licht weerspiege-
lende roemer, halfvol met transparante wijn. 
 In een volgende zaal is Vermeer al haast volleerd. 
Brieflezende vrouw bij het venster (1656-1657), net als De 
koppelaarster afkomstig uit de Gemäldegalerie Alte Meister 
in Dresden, laat de kunstenaar zien zoals hij vanaf  eind 
achttiende eeuw bij een steeds groter publiek bekend raak-
te. Een schilderij van een bij het venster lezende jongeda-
me, betrapt tijdens een moment van inkeer. Zij vangt licht, 
haar weerschijn is gevangen in het openstaande raam, op 
de voorgrond bevindt zich een schaal fruit, elke vrucht van 
een ander formaat en een andere kleur, naast een opzichtig 
geplooid Anatolisch tafelkleed. Een storende factor is echter 
een beeltenis van een vadsige Cupido op de achterwand; de 
symboliek ligt er duimendik bovenop, die blaag is monster-
lijk groot. Geen wonder dat het door een voormalige eige-
naar is overschilderd; pas bij een recente restauratie werd 
Cupido onder een verflaag vandaan gehaald.

Johannes Vermeer, Vrouw met parelsnoer, ca. 1662-1664,  
Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Johannes Vermeer, Allegorie van het katholieke geloof, ca. 1670-1674, 
legaat van Michael Friedsam, The Metropolitan Museum of  Modern Art, 
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 Het melkmeisje (1658-1659), sinds 1908 in het bezit van 
het Rijksmuseum, krijgt een kamer voor zichzelf. Is dat om 
te laten zien hoe goed de kleuren van dit werk bewaard zijn 
gebleven, afgezet tegen onder meer de twee virginaalspeel-
sters uit The National Gallery, verderop in de grootste zaal? 
Het is een fremdkörper binnen het oeuvre; hier valt een 
vrouw uit de werkende klasse te zien, toch van een ande-
re snit dan de opgedofte, burgerlijke kantwerkster uit het 
gelijknamige schilderij uit het Louvre, ook in Amsterdam 
te zien. Dit ‘melkmeisje’ – misschien wel de minst meisjes-
achtige figuur van Vermeer – heeft stevige, zongebruinde 
onderarmen, haar gezicht vertoont een blos, ze is aan weer 
en wind blootgesteld. Ze schenkt geconcentreerd melk uit 
in een schaal, mogelijk om er pap van te maken. De brede 
mond van de melkkan is aartsdonker, en daaruit klokt een 
verlossende, hellichte stroom. Zo valt ook het heldere licht 
door het donkere, gerasterde venster de keuken binnen, 
waardoor de geschakeerde beige wand achter de vrouw 
oplicht. De tafel met het blauwgroene kleedje en de gepoint-
illeerde gouden broden heeft een trapeziumvorm; het is een 
ingeklapte achthoekige tafel die Vermeer thuis had staan. 
Wit is de kleur die alle andere kleuren in zich draagt, melk 
is de bron van nieuw leven. De schilder, zelf  van bescheiden 
afkomst, heeft uren doorgebracht met het mengen van verf  
en zal zich met deze werkster hebben geïdentificeerd.
 Conservatoren Pieter Roelofs en Gregor J.M. Weber 
baseerden de tentoonstelling op de door henzelf  samenge-
stelde en voor een groot deel volgeschreven catalogus. Hun 
belangrijkste vondst presenteren ze in de laatste zaal, met 
als slotstuk Vermeers hallucinante Allegorie van het katho-
lieke geloof (1670-1674), geleend van het Metropolitan 
Museum of  Art in New York. Jan Vermeer woonde met 
Catharina, roepnaam Trijntje, in een katholieke buurt in 
Delft, genaamd de Papenhoek, en zou diepgaand door de 
(naburige) jezuïeten zijn beïnvloed. Waarschijnlijk was hij 
bekend met de jezuïtische moraalleer in het boek Het masker 
vande wereldt afgetrokken uit 1646, waarin een vrouw voor 
een spiegel vergeleken wordt met het in Veronica’s zweet-
doek afgebeelde Christusgelaat. De boedelbeschrijving van 
Vermeers huishouden bevestigt de referentie: naast een 
schilderstuk van de Bijbelse Veronica zou een schilderij 
hebben gehangen van allerhande ‘vrouwentuig’ als spie-
gels, kammen en juwelen. Wellicht om de puberdochters te 
waarschuwen tegen wereldse ijdelheid, zo denken de con-
servatoren. 
 Vrouw met parelsnoer (1662-1664), uit de Gemäldegalerie 
in Berlijn en ook aanwezig in de laatste zaal, toont een jonge 
vrouw in een gele satijnen mantel met witte bontrand – een 
kledingstuk dat bij Trijntje in de kast hing – die voor het 
raam én een daarnaast hangende spiegel een parelsnoer 
omhooghoudt. Op tafel liggen een kam, een waskom en een 
poederkwast. Ze heeft een roze hoofdband en een rode strik 
in het haar. Ze bezit een lange, fijne neus, een kleine kin en 
een hoog voorhoofd; dat laatste was indertijd in de mode, 
meisjes hoogden met een pincet de haarlijn zelfs wat op. De 
kamer, de jongedame, haar kleding – ze zijn van een verbluf-
fende schoonheid.
 Maar met die clichématige vaststelling kan het niet eindi-
gen, toch? Hoe zou de maker van dit meesterwerk willen dat 
we het bekijken? De lijst van het schilderij is grofweg dezelf-
de als de lijst van de spiegel waar de jonge vrouw naar kijkt. 
Zou je dat donkergele gordijn, dat voor het raam hangt, 
moeten sluiten om ándere waarden te laten zegevieren, in 
plaats van deze oppervlakkige pracht? Verschilt een poeder-
kwast wezenlijk van een schilderkwast? Is er een dogma dat 
hier uitsluitsel zou kunnen geven? Maar hoeveel werk moet 
het hebben gekost om zoveel ijdelheid weer te geven! Het is 
ondenkbaar dat de schepper er zelf  niet door verleid werd, 
ook (of  juist) als er een moraal in de beeltenis school. Zal 
Jan Vermeer ten slotte vermoeid hebben gepeinsd, een tien-
tal jaar later, in 1672, toen het instorten van de kunstmarkt 
hem ruïneerde: was dat het allemaal waard, mijn God, al die 
uren in het atelier, al dat reiken naar het hoogste, als straks 
het doek voor mij valt? Daniël Rovers

p Vermeer, tot 4 juni, Rijksmuseum, Museumstraat 1, 
Amsterdam.

Vormgeving
Expo Enzo Mari. De naoorlogse vormgevers uit Italië 
blijven maar herontdekt worden. Na Andrea Branzi, 
Superstudio, Alessandro Mendini en Ettore Sottsass (zie De 
Witte Raaf, nrs. 203, 208 en 210) is nu Enzo Mari aan de 

beurt, geboren in 1932 en overleden in 2020. Net als zijn 
generatiegenoten heeft hij het design met maatschappijkri-
tische en zelfs utopische aspiraties benaderd, misschien nog 
het meest in zijn bekende boek Autoprogettazione uit 1974: 
een handboek met plannen en foto’s om zelf  eenvoudige 
meubels te maken uit ruwe houten planken en nagels. Dat 
IKEA in dezelfde periode iets gelijkaardigs begon te doen – 
een eerste vestiging buiten Scandinavië van de latere mul-
tinational opende in Zwitserland in 1973 – is net het punt. 
Het was Mari’s ambitie de industrie te slim af  te zijn, door 
de gebruikers zelf  slimmer te maken en door hun kritisch 
bewustzijn te verhogen. ‘Mari heeft gelijk,’ schreef  kunst-
historicus Giulio Carlo Argan in het Italiaanse weekblad 
L’Espresso in 1974. ‘Iedereen zou een project moeten heb-
ben: het is uiteindelijk de beste manier om te vermijden dat 
je zelf  ontworpen wordt.’

 Met de notie ‘project’ is het belangrijkste woord geval-
len, niet alleen voor Mari, maar voor het Italiaanse design 
en de architectuur in het algemeen. Progetto betekent in het 
Italiaans immers ook ‘ontwerp’ of  ‘plan’ – een methode om 
iets te maken of  te bereiken dat je van tevoren min of  meer 
zelf  in detail hebt uitgewerkt. Het is een van de uitgangspun-
ten van de renaissance en van het humanisme, maar ook 
van de planeconomie en het communisme. Over de vraag of  
het progetto nog zin had in een liberale, geïndustrialiseerde 
en gecommercialiseerde maatschappij hebben vele ontwer-
pers en theoretici zich vanaf  de jaren zestig het hoofd gebro-
ken. Al in 1966 nam Mari deel aan een tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum Amsterdam, met als titel Ontwerp en 
productie, waarin de individuele creativiteit van de designer 
werd gecontrasteerd met anonieme massafabricatie. Het 
bekendst en toonaangevendst is het boek Progetto e utopia. 
Architettura e sviluppo capitalistico van Manfredo Tafuri uit 
1973, waarin de zinvolheid van ontwerp en architectuur 
in vraag werd gesteld, om niet te zeggen afgevoerd. In 1978 
publiceerde Mari het korte essay ‘Ipotesi di rifondazione del 
progetto’, met zoals de titel aangeeft een aantal hypothesen 
om ‘het project’ uit de crisis te helpen. En nog in 2001 volgde 
Progetto e passione, een boek waarin hij op een nogal onbe-
stemde wijze zijn passie voor het ontwerp nogmaals beleed.
 Van die theoretische worsteling is niet veel te merken op 
de tentoonstelling gewijd aan het werk van Mari in C-Mine 
in Genk, of  veel blijft alleszins heel impliciet. De expo werd 
gecureerd door Hans Ulrich Obrist en Francesca Giacomelli, 
en was in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 
al te zien op de Triënnale van Milaan. De eigenlijke ten-
toonstelling op de gelijkvloerse verdieping van C-Mine is, 
min of  meer, gebaseerd op nog een eerdere expositie, die 
in 2008 werd samengesteld door Mari zelf, als een ruime 
selectie uit de bijna tweeduizend ‘projecten’ die hij in de 
loop van zijn carrière realiseerde. Op de eerste verdieping, 
in het voormalige ‘Energiegebouw’ van het oude mijn-
complex in Genk, zijn nog meer ontwerpen te zien, samen 
met een tiental gelegenheidswerken van hedendaagse 
‘makers’ (kunstenaars zoals Kasper Bosmans en Rirkrit 
Tiravanija, maar ook vormgevers als de in 2021 overleden 
Virgil Abloh of  Thomas Lommée en Christiane Högner van 
OpenStructures). Als derde onderdeel worden er negentien 
‘researchplatforms’ in de vorm van tafels of  vitrinekasten 
over alle ruimtes verspreid, gebaseerd op evenveel thema’s 
uit Mari’s archief, zoals ‘Het archetype van formele kwali-
teit’ of  ‘Onderzoek naar collectieve participatie’.
 Mari komt naar voren als een productief  iemand, die 
paradoxaal genoeg niet zo heel veel heeft gemaakt. Hij heeft 
vooral dingen uitgeprobeerd en mogelijkheden overdacht, 
in complexe en soms formalistische processen – hij maakte 
in de jaren vijftig ook abstracte schilderijen en tekeningen 
– die niet noodzakelijk tot veel substantieels hebben geleid. 
Wie vandaag ‘een project’ wil ontlenen aan Mari’s werk 
door een van zijn ontwerpen in het dagelijks leven te intro-
duceren, moet duizend euro neertellen voor een tweede-

Expo Enzo Mari, C-Mine, Genk, 2023, foto Selma Gurbuz

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

Tools for Collective Learning. The Name Change Initiative of Kunstinstituut Melly, the institution formerly known as Witte de 
With Center for Contemporary Art Sofía Hernández Chong Cuy, with Rosa de Graaf, Jessy Koeiman, Jeroen Lavèn, Vivian Ziherl [eds.] | 
Displace Elena Khurtova | Beginning in the Middle. Conversations on the Post-Soviet Elsbeth Dekker, Robbie Schweiger [eds.] | 
Mother’s Milk Marie Ilse Bourlanges 
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hands vaas uit de jaren negentig (geproduceerd door Alessi), 
of  honderd euro voor een gebruikte kookpot in geëmailleerd 
gietijzer uit de jaren zeventig (van Le Creuset), met de her-
kenbare handvaten, spits als varkensoortjes. Wat wel nog 
beschikbaar is, zijn de kinderboeken die hij met zijn vrouw 
Iela maakte, zoals die over de kip en het ei – een boek zon-
der woorden, waarin de geboorte van een kuiken, gewoon 
door de illustraties en de vormgeving, tot het belangrijkste 
wereldraadsel wordt gemaakt.
 Wie niet goed oplet, dreigt op de expo over dat wonder heen 
te kijken, gewoon omdat er zoveel te zien is. Het zou dan ook te 
ver gaan om dit als een overzichtstentoonstelling te beschou-
wen: elk overzicht ontbreekt, zowel op chronologisch als op 
thematisch vlak. Een echt curatorieel project ligt er niet aan 
de basis van Expo Enzo Mari, want daarvoor is de selectie te 
ruim en zonder plan opgesteld. De meest cruciale reden voor 
die overvloed is opvallend: dit was, voor een tijdlang, de laat-
ste kans. Na deze tentoonstelling verdwijnt het archief  van 
Mari immers voor veertig jaar in een loods in Milaan, zon-
der dat iemand er nog naar binnen mag. Of  het zover komt, 
moet nog blijken, maar dit is althans wat de ontwerper daar 
zelf  over zei, in een gesprek met Obrist in 2016: ‘Ik ben ervan 
overtuigd, als een enigszins optimistisch kind, dat het veertig 
jaar zal duren vooraleer er een nieuwe generatie opstaat die 
niet zo verwend is als de huidige en die in staat zal zijn om 
[het archief] op een geïnformeerde manier te gebruiken. Ik 
ben extreem hoopvol dat er in de nabije toekomst een genera-
tie van jonge mensen zal zijn die zal reageren en de controle 
zal herwinnen over de diepere betekenis van de dingen.’ Er is 
dus hoop, zoals Kafka zei, maar niet voor ons. Als laatste ont-
werp van Mari is het een originele manier om het progetto te 
bevriezen. Christophe Van Gerrewey

p Expo Enzo Mari, tot 29 mei, C-Mine, Koolmijn Winterslag, 
Genk.

Publicaties
Mining Photography. De geschiedenis van de fotogra-
fie kent vele aspecten. Het is een geschiedenis van beelden 
en van fotografen, uiteraard, maar ook een geschiedenis 
van lichtgevoelige materialen, van toestellen en randap-
paratuur, van diverse praktijken en verschijningsvormen. 
Terwijl de klassieke fotogeschiedenis zich vaak beperkt tot 
de analyse van fotografie als een cultureel fenomeen, pro-
beert een recente, meer inclusieve, historische beschou-
wing over fotografie ook deze technologische en econo-
mische aspecten mee in rekening te brengen. De talloze 
ontwrichtingen en omwentelingen die de ontwikkeling van 
de fotografie kenmerken, worden dan niet meer toegeschre-
ven aan het genie van een individuele fotograaf  of  uit-
vinder die het medium in een andere richting zou hebben 
gestuurd, maar geanalyseerd als een krachtenveld waarin 
verschillende operatoren (fotografen, instellingen, materi-
alen, apparaten) op elkaar inwerken en zo nieuwe ontwik-
kelingsmogelijkheden openen voor het medium. Maar zelfs 
deze, meer inclusieve benadering kent nog altijd een aan-
tal blinde vlekken. Een daarvan wil het boek (en de daarbij 
horende tentoonstelling, in 2022 te zien in Hamburg, nu 
in Wenen) Mining Photography. The Ecological Footprint of  
Image Production verhelpen. De blinde vlek in kwestie gaat 
over de materiële infrastructuur van de fotografie en de delf-
stoffen die daarvoor noodzakelijk zijn.
 Op zich is deze aandacht voor de materiële aspecten van 
fotografie niet nieuw. Al in eerdere boeken werd het object-
karakter van fotografische beelden ontleed en bestudeerd: 
het uitmuntende, door de Engelse fotohistorica Elizabeth 
Edwards samengestelde Photographs Objects Histories. On 
the Materiality of  Images, gepubliceerd in 2004, is daar 
een vroeg voorbeeld van. Vandaag kan de aandacht voor 
de fotografische materialiteit ook begrepen worden als 
een reactie op de schijnbaar toenemende ‘dematerialise-
ring’ van het fotografische beeld in digitale protocollen en 
datastromen. Die zogeheten dematerialisering laat echter 
onvermeld dat er een wereldwijde materiële infrastructuur 
wordt uitgebouwd ter ondersteuning van de productie en 
distributie van digitale beelden. Zonder de dicht met elkaar 
verknoopte infrastructuur van lichtgevoelige digitale senso-
ren, wereldomspannende internetkabels, energievretende 
datacentra en hel oplichtende computer- en telefoonscher-
men zou er geen sprake kunnen zijn van de contemporaine 
digitale beeldcultuur. Achter de blitse schermcultuur gaat 
een industrie schuil die zowel te land als ter zee delfstoffen 
opgraaft om er hoogtechnologische apparatuur mee te bou-

wen. Fotografie is dus deelachtig aan een wereldwijd net-
werk van extractie en exploitatie, en zo ook medeverant-
woordelijk voor de ecologische problemen: van een hoge 
CO2-uitstoot door de transporten van die delfstoffen tot de 
verstoring van kwetsbare ecosystemen. 
 Hetzelfde gold uiteraard ook voor oudere, historische vor-
men van fotografie. Dat begon al met de daguerreotypie, 
de eerste publiek gemaakte vorm van fotografie. De basis 
van elke daguerreotypie is een glimmende koperen plaat 
waarop een lichtgevoelige emulsie, bestaande uit zilverha-
logeniden, is uitgesmeerd. Het koper voor deze platen werd 
wereldwijd ontgonnen en vervolgens vervoerd naar (voor-
al) Engelse kopersmelterijen, vanwaar het herwerkte koper 
dan opnieuw werd verdeeld. Waarom Engeland? Omdat 
daar steenkool werd ontgonnen, de belangrijkste bron van 
energie in de negentiende eeuw. 
 Ook de verdere ontwikkeling van de fotografische infra-
structuur – van koperen plaat naar papieren drager, van zil-
verhalogeniden naar digitale sensoren – biedt een leerrijk 
inzicht in de (nooit eenduidige) relatie tussen fotografie en 
aangewende grondstoffen. Een mooi voorbeeld daarvan is 
de cruciale rol die zilver, hét hoofdingrediënt van de analoge 
fotografie, speelde in de ontwikkeling van de digitale foto-
grafie. In de hoogtijdagen van de analoge fotografie werd zil-
ver massaal aangekocht door de fotografische industrie. In 
een advertentie gepubliceerd in 1945 in Life stelde Kodak, 
niet zonder trots, dat hun zilverkluis de op een na grootste 
voorraad zilver ter wereld bevatte; alleen de Amerikaanse 
schatkist zou toen een nog grotere hoeveelheid hebben 
bezeten. Tegelijkertijd zou juist die enorme hoop zilver in 
de late jaren zeventig een gigantisch probleem worden voor 
Kodak. De zilvermarkt viel toen ten prooi aan enkele beurs-
speculanten die de prijs ervan zodanig lieten stijgen dat de 
economische leefbaarheid van het bedrijf  in het gedrang 
leek te komen. Als antwoord op die uitdaging begon Kodak 
te experimenteren met digitale sensoren. Toen de prijs van 
zilver weer begon te dalen, zetten ze deze experimenten stop 
en bleven ze inzetten op analoge fotografie. Het resultaat: 
Kodak miste de digitale wende en zou uiteindelijk, enkele 
decennia later, ten onder gaan. 
 Mining Photography geeft niet alleen inzicht in de mate 
waarin de materiële infrastructuur van fotografie de histori-

sche ontwikkeling ervan bepaalde, het biedt ook ruimte aan 
een aantal hedendaagse fotografen die met de aangekaarte 
thematiek aan de slag gaan. Grosso modo kun je twee types 
van werken onderscheiden. Aan de ene kant zijn er fotogra-
fen die de technologische condities van het fotografische 
beeld zelf  zichtbaar maken, zoals het duo F & D Cartier met 
de serie Wait and See (2022). De serie bestaat uit een pre-
sentatie van vervallen en onontwikkeld fotopapier afkom-
stig van verschillende producenten. De blootstelling aan het 
licht van de exporuimte initieert een langdurig proces van 
transformatie waarbij het papier geleidelijk van kleur ver-
andert. Welke kleur het wordt, is afhankelijk van de chemi-
sche samenstelling die de betrokken fabrikant gebruikte om 
het fotopapier lichtgevoelig te maken. Op die manier geven 
de kunstenaars inzicht in de chemische complexiteit van de 
stoffen die aan de basis liggen van de analoge fotografie.
 Aan de andere kant zijn er werken die experimentele foto-
grafische technieken gebruiken om een ecologische pro-
ductiemethode te ontwikkelen en daarbij tegelijkertijd de 
ecologische schade van een ontsporend fotografisch pro-
ductiesysteem wensen aan te kaarten. Een indrukwekkend 
voorbeeld daarvan is het Owens Lake Panorama 1 (Lakebed 
Developed) uit 2013, geproduceerd door The Optical Division 
binnen The Metabolic Studio. De foto van het meer werd 
genomen in een tot gaatjescamera omgebouwde container. 
Het zilver werd ontgonnen in een nabijgelegen verlaten mijn 
en de halogeniden – om het zilver lichtgevoelig te maken – 
waren afkomstig uit de chemisch verontreinigde modder 
van het meer zelf. De ontwikkeling van het beeld gebeurde 
door het te begraven in de bedding van het meer, dat zoveel 
natriumthiosulfaat bevat dat het als een ‘natuurlijk’ fixeer-
middel kan worden gebruikt. Het resultaat is een beeld dat 
op een ‘natuurlijke’ wijze ontstaan is met lokale hulpbron-
nen, maar dat daardoor tegelijkertijd de ecologische catas-
trofe van die plek pijnlijk duidelijk maakt. Steven Humblet

p Boaz Levin en Esther Ruelfs (red.), Mining Photography. 
The Ecological Footprint of  Image Production, Leipzig, Spector 
Books, 2022. Mining Photography, tot 29 mei, Kunsthaus 
Wien, Untere Weißgergerstraße 13, Wenen.

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

444 Irene Kopelman  Marine Models 200 p 21 x 28 cm € 30.00 ISBN 9789464460360 2023

443 Philip Metten  Five Works 88 p 23.5 x 31.5 cm € 40.00 ISBN 9789464460322 2023

441 Katinka Bock  Der Sonnenstich 92 p 24 x 31.5 cm € 30.00 ISBN 9789464460346 2023

440 Robby Müller Amsterdam Photos 68 p 29.7 x 40.5 cm  € 25.00 ISBN 9789464460353 2023

439 Marlene Dumas Cycladic Blues 64 p  21 x 29.7 cm € 20.00 ISBN 9789464460339 2022

438 Marc Nagtzaam Present 40 p + insert 21.5 x 29.5 cm € 20.00 ISBN 9789464460308 2022

437 James Beckett The Sceptical Structures of Max 120 p 14.5 x 27 cm € 18.00 ISBN 9789464460285 2022

436 Simon Boudvin MOTIVI - A Graphic Index  200 p  24.5 x 32.5 cm € 28.00 ISBN 9789464460292 2022

435 Jan Kempenaers Belgian Colonial Monuments 2 80 p 22 x 22 cm € 26.00 ISBN 9789464460278 2022

434 Petra Stavast S75 224 p + poster 27 x 32 cm € 30.00 ISBN 9789464460254 2022

433 Jürgen Bergbauer Le Chiffonnier (The Rag-Picker) 372 p 21 x 28 cm € 40.00 ISBN 9789464460261 2022 

432 Marijke van Warmerdam Then, now, and then 64 p 25 x 27 cm € 25.00 ISBN 9789464460247 2022 

Zilverstaven in de kluis van Kodak, 1945, Kodak Historical Collection, Special Collections and Preservation, University of  Rochester,  
courtesy Eastman Kodak Company



De Witte Raaf  – 222 / maart – april 2023 44

Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Zig Zag Gallery
❑ Diverse hedendaagse Poolse 
schilderkunst [tot 15/05]  
❑ De allerbeste brons- & glassculpturen 
van Marcel Taton [tot 15/05]

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ 18401 – Anthony Duffeleer [25/03 tot 
30/04]

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ Raimund Girke, 1986/1999 – Raimund 
Girke [tot 22/04]  
❑ Chiyu Uemae [tot 22/04]  
❑ Sack Paintings – Bosco Sodi [tot 02/09] 
❑ Peter Buggenhout [29/04 tot 02/09] 

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

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ On Sculpture – permanent 
beeldenparcours [tot 31/08]  
❑ Een wandeling – Marie-José Van Hee 
architecten [tot 21/05]  
❑ bOb80 – bOb Van Reeth [tot 26/03] 
❑ Tafelzetting #4 – Maxime Prananto 
[21/04 tot 18/06]

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ 10 YEARS, WHAT A SURPRISE! 
Part 2 [26/03 tot 29/04]

Everyday Gallery
❑ Visitors – Serban Ionescu [tot 26/03] 

FIBAC
❑ Jozef Peeters en de strijd van den 
tingeltangel: Een unieke inkijk in de 
‘Dolle jaren Twintig’ [tot 31/03]

FotoMuseum (FoMu)
❑ Susan Meiselas [tot 04/06]  
❑ When the body says Yes – melanie 
bonajo [tot 04/06]  
❑ Grace Ndiritu Reimagines the FOMU 
Collection [tot 07/01/2024]

FRED & FERRY
❑ 3/3 – Tramaine de Senna, Manon van 
den Eeden, Che Go Eun [tot 01/04] 
❑ B-Sides & Rarities [08/04 tot 29/04] 

Galerie Annette De Keyser
❑ Io sono – Francesco Russo [tot 24/06] 
❑ cuore – Fiamma Diletta Cremonese 
[tot 24/06] 

Galerie Annie Gentils
❑ Limbo – Stefaan Dheedene [19/03 tot 
07/05]

Keteleer Gallery
❑ Common Ground – Ricardo Brey & 
Lois Weinberger [tot 06/05]  
❑ Stephan Balkenhol [13/05 tot 24/06] 

Kunsthal Extra City
❑ Periphery – Meryem Bayram, CMMC, 
Maëlle Dufour, Mekhitar Garabedian, 
Geert Goiris, Imge Özbilge [tot 31/12] 
❑ Images Mon Amour – Rabih Mroué 
[tot 16/04] ❑ Ring of Animals – Young In 
Hong [tot 21/05]

LLS Paleis
❑ Affiniteiten#5 – Anne-Mie Van 
Kerckhoven ∞ Danny Devos // Carole 
Vanderlinden ∩ Walter Swennen [tot 
02/04] ❑ Double Standard – Keren 
Cytter [07/05 tot 18/06] 

M HKA
❑ Vriendschap van Naties: Poolse 
Sjiietische Showbiz – Slavs and Tatars 
[tot 30/04] ❑ IN SITU: Tenant of 
Culture [tot 30/04] ❑ MULTI / ART / 
PAPER / PRESS / GALLERY: 
Hommage aan Paul Ibou & Liliane – 
Emma Staal [tot 30/04] ❑ Sie sollten in 
Ruhe weiterarbeiten – 50 jaar dode 
letters – Denmark [tot 30/04]  
❑ Ze heeft vele namen – Dora García [tot 
21/05] ❑ INBOX: De Vijf Seizoenen. 
Fragmenten uit leven en werken. Deel 5: 
Galerie Ronny Van de Velde [tot 26/03]

MAS – Museum aan de Stroom
❑ Zeldzaam en onmisbaar. Topstukken 
uit Vlaamse collecties – Magritte, Bacon, 
Ensor, Moore, Jordaens, Rubens... [tot 
25/02/2024]

Micheline Szwajcer
❑ photos – Daan van Golden [17/03 tot 
06/05] 

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
❑ Geometrically Wired – tussen kleding 
en kunst – IO Van Oostveldt [tot 30/07] 
❑ Man Ray en mode [22/04 tot 13/08]

Otty Park
❑ En de hemel werd steeds blauwer – 
Yannick Ganseman [tot 01/04]  
❑ Laisse béton – Adrien Tirtiaux [28/04 
tot 27/05] 

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

valerie_traan gallery
❑ Série Discrète – Geert Vanoorlé 
[18/03 tot 06/05] ❑ Echoes – Fernanda 
Fragateiro & Haleh Redjaian [13/05 tot 
24/06] 

Zeno X Gallery
❑ Philip Metten [tot 01/04]  
❑ As I descended into impassible waters 
I no longer felt guided by the ferrymen 
– Johannes Kahrs [tot 01/04] ❑ Delta 
– Kim Jones, Jenny Scobel, Mircea Suciu 
[tot 22/04] ❑ Grace Schwindt [19/04 tot 
24/06] ❑ Works on Paper – Mounira Al 
Solh, Pélagie Gbaguidi, Anne-Mie Van 
Kerckhoven [19/04 tot 24/06] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ Sjoerd Buisman [19/03 tot 23/04] 

Brugge

Biekorf Exporuimte
❑ Project Grow 3.0 – Jamz Jamezon & 
DJ Grazzhoppa [tot 09/06] 

Groeningemuseum
❑ Pieter Pourbus. Master of Maps [tot 
16/04]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ Oriana – Beatriz Santiago Muñoz [tot 
07/05]

Baronian
❑ Lionel Estève [tot 15/04]  
❑ Concorde – Alain Séchas [tot 15/04] 
❑ Melody Lanes – Charlotte vander 
Borght [19/04 tot 27/05] ❑ Mekhitar 
Garabedian [19/04 tot 27/05] 

Beige
❑ Hocus Pocus – Jurgen Ots & Heidi 
Voet [tot 18/03] ❑ Recent Paintings – 
Béatrice Balcou [31/03 tot 06/05] 

Beursschouwburg
❑ Black(s) to the Future. Quiet Refusal 
[tot 21/05]

Bibliotheca Wittockiana
❑ Design-a-Book. Vernieuwing en 
experiment uit België [tot 30/04] 

Boghossian Stichting – Villa Empain
❑ Family Matters – Elke Andreas Boon, 
Marie Schneider, Henry Moore, Bruce 
Nauman... [tot 28/05]

Botanique
❑ PHOTO | BRUT BXL #2 – Collection 
Bruno Decharme [tot 19/03]  
❑ La Cambre – In-form [30/03 tot 
16/04] ❑ La Cambre – When Words 
Become Form. Écritures plastiques 
[22/04 tot 13/05]

BOZAR
❑ Henry van de Velde Awards 2023 [tot 
02/04] ❑ Swedish Ecstasy. Hilma af 
Klint, August Strindberg and other 
visionaries [tot 21/05] ❑ Michel 
François [16/03 tot 21/07]  
❑ Barok in Firenze [26/04 tot 21/07] 

CENTRALE for contemporary art
❑ PHOTO | BRUT BXL – Collection 
Bruno Decharme & Angel Vergara [tot 
19/03] ❑ Cataplasme – Maud Gourdon 
[tot 19/03] ❑ Cardshark – Nelleke 
Cloosterman [tot 19/03] ❑ Robberto & 
Milena Atzori [16/03 tot 11/06] 
❑ Wolken boven Brussel (Nuages) – 
Yannick Ganseman [20/04 tot 17/09] 
❑ Le spectacle – Angélique Aubrit & 
Ludovic Beillard [20/04 tot 17/09] 
❑ Mehdi-Georges Lahlou – Candice 
Breitz [20/04 tot 17/09]

CIVA Stichting
❑ Research in Residence #1: After / 
D’après / Na – Vincent Meessen [tot 
26/03] ❑ Style Congo. Heritage & 
Heresy [17/03 tot 03/09]

CLEARING
❑ Circle and Square – Sebastien Black 
[tot 08/04] ❑ Daniel Dewar & Grégory 
Gicquel [18/04 tot 03/06]

Dépendance
❑ Richard Aldrich [tot 08/04]  
❑ Ed Atkins [19/04 tot 20/05] 

Design Museum Brussels
❑ Zéphir Busine. Designer [31/03 tot 
27/08]

Fondation A Stichting
❑ Lignes d’ombre – Graciela Iturbide 
[tot 02/04] 

Fondation CAB
❑ Expanding Art – André Cadere 
(1934-1978) [tot 15/07]

Galerie Greta Meert
❑ HUBBLE TROUBLE – Pieter 
Vermeersch [tot 23/04] ❑ I picked up 
the pieces – Johannes Esper [tot 23/04] 

Hopstreet
❑ Images contact – Sara Imloul [tot 
29/04]

iMAL
❑ The Artwork As A Living System 
[14/04 tot 24/09] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ Memories Gone Wild – Fictive Archive 
Investigations [tot 25/03]

Jan Mot
❑ Robert Filliou: Funny Bones – curated 
by François Curlet [18/03 tot 29/04] 

Joods Museum van België
❑ Marokkaanse vrouwen – Tussen ethiek 
en esthetiek [tot 30/04]  
❑ 236 – Land(es)capes from the 20th 
Convoy – Jo Struyven and Luc Tuymans 
[tot 14/08] ❑ Four Sisters – Chantal 
Akerman, Marianne Berenhaut, Sarah 
Kaliski, Julia Pirotte [24/03 tot 27/08]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ Onze verzameling in vraag [tot 30/07] 
❑ For Love’s s(n)ake! – Johan Van 
Mullem [31/03 tot 23/07]

La Loge
❑ Entity of Decolonization – DAAR – 
Sandi Hilal and Alessandro Petti [tot 
02/04] 

La Verrière
❑ Chryséléphantine – Marion Verboom 
[tot 22/04]

Mendes Wood DM
❑ Victor Bengtsson [tot 08/04]  
❑ Luiz Roque [tot 08/04]  
❑ Vojtech Kovarik [19/04 tot 27/05] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ D POSSESSIONS – Danai Anesiadou 
[tot 23/04] ❑ Nuit américaine – Marc 
Camille Chaimowicz [tot 13/08] 

Xavier Hufkens
❑ Scry if you want to – Evan Holloway 
[tot 01/04] ❑ Oranges et lavande – 
Constantin Nitsche [tot 08/04] ❑ Recent 
Drawings – Roni Horn [17/03 tot 06/05] 
❑ Milton Avery [20/04 tot 10/06] 

Charleroi

BPS 22
❑ Stayin’ Alive. Discover the Collections 
[tot 23/04] ❑ l’ lieux et liens (1972-1980) 
– Jean-Pierre Ransonnet [tot 23/04]  
❑ il y a quelque chose de beau dans les 
objets qui nous entourent – Jean-Pierre 
Point (1941-2023) [tot 23/04]  
❑ Merci Facteur ! Mail art #5: (Grand) 
Poste liégeoise – Jacques Charlier, Pol 
Piérart, Jean Spiroux [tot 23/04]  
❑ Par Elles (à la Maison de la Laïcité) 
– Orlan, Guerrila Girls, Liliane Vertessen, 
Elodie Moreau, Véronique Vercheval... 
[tot 31/03]

Musée de la Photographie
❑ Corée du Nord – Stéphan Gladieu [tot 
21/05] ❑ War-Toys – Brian McCarty [tot 
21/05] ❑ Ciseler l’ombre – Vasco 
Ascolini [tot 21/05] ❑ Earth in the 
Mouth – Ewelina Rosinska [tot 21/05] 
❑ Syllogomanie – Dimitri Michaux [tot 
21/05]

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ Marc Goddefroy, Emma Mortier, Joke 
Raes [tot 19/03]

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ Zondagsrust – Gustave Van de 
Woestyne [tot 05/05]

Dendermonde

Zaal ’T Sestich, Bibliotheek 
Dendermonde
❑ Celbeton – Dendermonde – 1957-
1975. Vrijplaats voor kunst en kritiek 
[12/05 tot 30/07] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ Beeldentuin: Frame Series, Work No. 
10 – Meta Drčar [tot 25/08] 
❑ Beeldentuin: Moon in the Tree – Martine 
Feipel / Jean Bechameil [tot 15/09] 

❑ Beeldentuin: Not Yet Titled – Alma 
Allen [tot 15/09] ❑ Het Erf. De collectie 
van Irma en Jules Dhondt-Dhaenens [tot 
21/05] ❑ Antichambre #5 – Peter 
Lemmens [tot 21/05] ❑ Sorry-installatie 
– Guillaume Bijl [tot 21/06]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ DAUERGLOSS – Merle Vorwald [tot 
16/04] ❑ WESTALGIE – Henrike 
Naumann [tot 16/04] 

Genk

C-mine
❑ Designerscollectief HET LABO: LABO 
ENZOo [tot 29/05] ❑ Enzo Mari (1932 
– 2020). Curated by Hans Ulrich Obrist 
with Francesca Giacomelli – 
OpenStructures, Tacita Dean, Mimmo 
Jodice, Adrian Paci, Rirkrit Tiravanija, 
Nanda Vigo, Danh Vo, Virgil Abloh [tot 
29/05] ❑ Design is dead – LUCA School 
of Arts [tot 29/05]

Jester
❑ Charming for the Revolution – Carly 
Rose Bedford, Pauline Boudry & Renate 
Lorenz, Toon Fibbe [tot 02/07]

Gent

019
❑ Radiator – Koenraad Dedobbeleer, 
Ilke Gers, Maria Gondek, Eline Harmse, 
Oscar Tuazon... [tot 20/03]

AYNITL private art lab
❑ Bart Baele [tot 09/04]  
❑ Frank Bassleer [05/05 tot 14/05] 

CONVENT Space for Contemporary Art
❑ ‘pas a pas’ – tentoonstelling/
boekvoorstelling rond het boek ‘aa’ 
– RETOUR (Clara Borg Verbeke & 
Judith Herman) ism Lieselotte 
Vloeberghs [tot 19/03]  
❑ CONVENT invites Jelle Martens & 
Veva Leye [14/04 tot 21/05]

Herbert Foundation
❑ Distance Extended / 1979-1997. Part 
II – Dan Graham, Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Michelangelo Pistoletto, 
Dieter Roth, Franz West, Heimo Zobernig 
[tot 04/06] ❑ It is…, it isn’t… The 
Collection of Annick and Anton Herbert 
[tot 04/06]

Kiosk
❑ Gent, speelveld van de beeldende 
kunst, 1957-1987 – Het brievenproject 
[tot 31/10] ❑ Tashattot Collective [tot 
19/03] ❑ van eierstokken en 
baarmoeder – Lien Anckaert [tot 19/03] 
❑ ACADEMIA – Various Artists [01/04 
tot 04/06] ❑ Thematic Apperception 
Test: Tell us a Story with a Beginning and 
an End – No Sovereign Author [01/04 tot 
04/06] ❑ R.S.V.P. portrait series II – 
Kristien Daem [01/04 tot 04/06]

Kristof De Clercq Gallery
❑ Negar Ghiamat [tot 02/04]

Kunsthal Gent
❑ Endless Exhibition – permanently on 
view [tot 31/01/2024] ❑ Bootleg 
Paintings – Dieter Durinck [tot 14/05] 
❑ Casting Call – Eleni Kamma [tot 14/05]

Museum Dr. Guislain
❑ Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers [tot 31/12] 
❑ Connective Material [tot 30/03]  
❑ De Windstoot. Over de macht van de 
beperking [25/03 tot 01/10]  
❑ Un Abécédaire de la Psychiatrie – No 
Sovereign Author [01/04 tot 04/06]

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ Theodoor Rombouts (1597-1637). 
Virtuoos van het Vlaamse Caravaggisme 
[tot 23/04] 

SMAK
❑ Broodthaerskabinet [tot 01/10] 
❑ Marc De Cock: Een denkbeeldig 
portret in kunstwerken. Uit de Collectie 
Matthys-Colle & S.M.A.K. [tot 30/04] 
❑ picky people notice…, – Rose Wylie 
[tot 30/04] ❑ Healing the Museum 
– Grace Ndiritu (Artist in Residence) 
[25/03 tot 27/08]  
❑ Oei – Guy Rombouts [31/03 tot 14/05] 
❑ Healing The Museum – Grace Ndiritu 
[01/04 tot 10/09]  
❑ Several Reenactments – Haegue Yang 
[22/04 tot 10/09]

Tatjana Pieters
❑ Second Mountain – Ben Edmunds [tot 
19/03] ❑ Search Party – Curated by Ben 
Edmunds [tot 19/03] ❑ Symphony no. 7 
– Ode to The Blue Planet – Elizabeth 
Ibarra [26/03 tot 07/05] ❑ Easy Fun 
– Michael Pybus [26/03 tot 07/05] 
❑ Fleur De Roeck [12/05 tot 18/06] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ DeCODE. Een selectie uit de collectie 
VANDENHOVE [tot 25/03]  
❑ Plants, Shadows and Models (mural) 
– Koen van den Broek [tot 25/03] 
❑ Gent Herbestemt – herbestemmings-
trajecten van tien Gentse monumenten, 
van de middeleeuwen tot vandaag [24/03 
tot 01/04] ❑ Beelden van de 
boekentoren – Kristien Daem, Jan 
Kempenaers, François Schuiten, Candida 
Höfer, Aglaia Konrad... [21/04 tot 17/06]

Grimbergen

Prinsenbos
❑ Under a Cloud I: Yawning stones, 2021 
– Michel François & Douglas Eynon [tot 
30/06] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ CCHA omkaderd: Al 50 jaar een 
levendig modernistisch gebouw [tot 
28/05] ❑ East Enders II – Koen Broos, 
Sébastien Cuvelier, Lieven Gouwy, Annika 
Haas [tot 01/04]

Modemuseum Hasselt
❑ Bags: Inside Out. De tas 
binnenstebuiten [tot 14/05]

Z33
❑ Cornershop of Daydreams – Ila Colley, 
Metincan Güzel, Yun-Chu Liang [02/04 
tot 04/06]  
❑ Healing Water [02/04 tot 20/08] 
❑ FORMAT 2023: water expeditions 
[02/04 tot 20/08]  
❑ River of Rebirth [02/04 tot 27/08]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ Futuro Gentile – Michele De Lucchi 
and AMDL CIRCLE [tot 27/08]

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 
19/03] ❑ Dans l’instant – Angel Vergara 
[23/04 tot 08/10]

Kemzeke

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

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ Boekpresentatie Erased and Not 
Erased, Fabrice Souvereyns [29/04 tot 
30/04] 

Leuven

M Leuven
❑ M-collectie: Alles voor de vorm / 
Bewogen / Neem je Tijd / Museum in 
beweging / Maria Lactans [tot 
31/03/2024]  
❑ Cera-expo: Sprekend Floris [tot 14/04] 
❑ The Migration of the Wings – Jill 
Magid [07/04 tot 10/09]  
❑ Leen Voet [07/04 tot 10/09]

PARCUM
❑ Fragile – Patrick Van Caeckenbergh 
[tot 26/03]

Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid
❑ like snakes, the roots of trees. Coil 
themselves from rock and sand – Elise 
Eeraerts en Roberto Aparicio Ronda 
[22/03 tot 17/05] 

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
❑ 2 strong for 2 long – Luna Mahoux 
avec Harilay Rabenjamina, Shamiran 
Istifan, Ethan Assouline, Krista Gay, 
Kadiatou Mallé [tot 13/05]

Galerie Satellite
❑ Faiseuses d’histoires – Barbara 
Salomé Felgenhauer [tot 16/04]  
❑ Feu collectif – Layla Saâd [19/04 tot 
18/06] 

Gare de Liège-Guillemins
❑ Comme tombées du ciel, les couleurs 
in situ et en mouvement – Daniel Buren 
[tot 15/10] 

La Boverie
❑ Private Views. Collections privées 
d’art contemporain – Liège [28/04 tot 
13/08] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ Standing water singing stones – Imge 
Özbilge / Warre Mulder [tot 16/04] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ Het niets, het licht en de dingen. Een 
greep uit de collectie van het Roger 
Raveel Museum [tot 29/10] 
❑ Unreadiness – Jan Vercruysse, Nel 
Aerts, John Murphy [16/04 tot 10/09] 

Mechelen

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ The Seduction of The Bureaucrat – 
Ariane Loze, Herman Van Ingelgem, 
Anna Bella Geiger, Lieven Segers, 
LAb[au]... [tot 04/06]

Galerie Transit
❑ SPEEL GOED! – Wouter Feyaerts, 
Allart Lakke, Christophe Terlinden, 
Annelies Vanderkleuren [tot 02/04] 

Museum Hof van Busleyden
❑ Verborgen Parels. Zeven eeuwen 
meesterwerken uit Mechelen [tot 25/06]

Merksem

cc Merksem
❑ kunstINgang #22 – Matthijs Kimpe 
[tot 01/04] 

Oostende

Ensorhuis
❑ Kubin/Ensor [tot 23/04] 

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ Friends in a Field: Conversations with 
Raoul De Keyser – Betty Parsons, 
Forrest Bess, René Daniëls, Luc Tuymans, 
Vincent Fecteau, Lesley Vance, Rebecca 
Morris, Richard Aldrich... [tot 21/05]

Otegem

Galerie 10a
❑ Close to twilight – Francis Bekaert / 
Kobe De Peuter / Elia Vanderheyden [tot 
26/03]  
❑ Jonas Loellmann / Dominique 
Vangilbergen [13/05 tot 18/06]

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ Déboires de l’âme – Dirk Braeckman 
[tot 04/06]

Strombeek-Bever

Kunsthal CC Strombeek
❑ Second Sight – Nienke Baeckelandt, 
Lore Stessel, Nadia Guerroui, Ariane 
Loze, Hilde Borgermans [tot 23/04] 
❑ Jubileum [05/05 tot 04/06] 

Turnhout

De Warande
❑ Don’t tell me to not tell you what to do 
– Dennis Tyfus [30/04 tot 13/08]

Veurne

Emergent
❑ Zindering – Marcel Berlanger, Jan De 
Nys, Benjamin Installé, Victoria Palacios, 
Guy Woueté [tot 16/04]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ Pantha Rhei, Spiegelrei – Ria 
Verhaeghe [tot 30/04]

Watou

Hilde Vandaele Gallery
❑ Lien Buysens [tot 02/04]  
❑ Johan De Wit [tot 02/04] 

Welle

Galerie EL
❑ Jerry Galle – Amanda E. Metzger – 
Julien Jonas [tot 02/04]  
❑ Topography of the invisible – Frank 
JMA Castelyns [16/04 tot 14/05]

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ screen time – digitale wirklichkeiten 
– Catherina Cramer, Manual Graf, Li 
Hyung Song, Louisa Clement... [tot 
26/03]

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ Palmipeda. Latin American graphics, 
installation and painting of the 80s and 
90s [tot 23/04] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ Transformers. Masterpieces from the 
collection in dialogue with artificial 
beings [tot 30/04]  
❑ The King Is Dead, Long Live the 
Queen. Thirty-one contemporary women 
artists [13/05 tot 08/10] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ An Imaginary Audience. A brief 
history of performance art at the 
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden – 
Tracey Emin, Rebecca Horn, Jürgen 
Klauke, Eva Koťátková... [tot 23/04] 
❑ Whiteface – Candice Breitz [tot 
02/04]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ Käthe Kollwitz Prize 2022 – Nan 
Goldin [tot 19/03]

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ Picture Cellar. Murals [tot 27/12] 
❑ POWER SPACE VIOLENCE. Planning 
and Building under National Socialism 
[19/04 tot 16/07]

DAAD Galerie
❑ Klosterruine: Displayed Words – 
Displaced – Athena Farrokhzad, Don Mee 
Choi, Volha Hapeyeva [tot 16/04] 
❑ From Paradigm To Paradigm, Into the 
Biomic Time – Nandita Kumar [tot 
26/03] 

Deutsches Historisches Museum
❑ Roads not Taken. Oder: Es hätte auch 
anders kommen können [tot 24/11] 
❑ Progress as a Promise. Industrial 
photography in divided Germany [tot 
29/05]

Gemäldegalerie
❑ Hugo van der Goes (ca. 1440–1482) 
[31/03 tot 16/07]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ I Build My Skin With Rocks – Sandra 
Mujinga [tot 01/05]  
❑ Broken Music Vol. 2. 70 Years of 
Records and Sound Works by Artists [tot 
14/05] ❑ Dreams Have No Titles – Zineb 
Sedira [tot 30/07] ❑ Collapsed Time 
– Christina Quarles [24/03 tot 17/09] 
❑ Fred Sandback: Simple Facts [31/03 
tot 17/09]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ all of a quiver – Mona Hatoum [tot 
14/05] ❑ As If No Misfortune Had 
Occurred in the Night – Larissa Sansour / 
Søren Lind [tot 02/07]  
❑ OMOS – Rhys Hollis, Andrea Baker, 
Divine Tasinda & Kheanna Walker [tot 
30/07] ❑ Coming Home Was As 
Beautiful As Going Away – Friedrich 
Kunath [26/03 tot 30/07]

Kunstgewerbemuseum
❑ Retrotopia. Design for Socialist 
Spaces [25/03 tot 16/07] ❑ Four 
Elements. Design and Decorative Arts 
from Paris and Berlin [31/03 tot 30/04]

Kunsthaus Dahlem
❑ Erich Buchholz (1891-1972): Art 
History is Nothing but a Fake [tot 02/04] 
❑ Tinged – Lena-Elise Aicher [17/03 tot 
02/04] ❑ Paul Jaray (1889-1974) – the 
rationality of the streamline [29/04 tot 
03/09]

KW Berlin
❑ Innenportrait – Win McCarthy [tot 
14/05] ❑ Malicious Mischief – Martin 
Wong [tot 14/05] ❑ Noise – Karen 
Lamassonne Ruido [tot 14/05]
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Martin-Gropius-Bau
❑ RAINBOW SERPENT (VERSION) 
– Daniel Boyd [24/03 tot 09/07] 
❑ Indigo Waves and Other Stories: 
Re-Navigating the Afrasian Sea and 
Notions of Diaspora [06/04 tot 13/08] 

Museum für Fotografie
❑ Flashes of Memory. Photography 
During the Holocaust [24/03 tot 20/08]

Neue Nationalgalerie
❑ The Art of Society 1900–1945: The 
Nationalgalerie Collection [tot 02/07] 
❑ I do You – Monica Bonvicini [tot 30/04] 
❑ Tehching Hsieh [01/04 tot 30/07] 
❑ Gerhard Richter: 100 Works for Berlin 
[01/04 tot 31/12/2026] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ n.b.k. Facade: VOL. XXVIII – Haris 
Epaminonda [tot 31/08]  
❑ Realities Left Vacant [tot 07/05] 
❑ No Jobs, No Country – Sung Tieu [tot 
07/05] ❑ Billboard: Queen B – Carrie 
Mae Weems [tot 27/08]

Pergamonmuseum
❑ Filtered Time – Liam Gillick [06/04 
tot 15/10]

Sammlung Scharf-Gerstenberg
❑ Phantoms of the Night. 100 Years of 
Nosferatu [tot 23/04]

Schinkel Pavillon
❑ Human Is. A re-examination of 
humanism via the orbit of science fiction 
– Diane Severin Nguyen, Mike Kelley, 
Laurie Anderson, Sondra Perry, Tishan 
Hsu... [17/03 tot 23/07] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ Insulae – Aldo Rossi [tot 14/05]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
❑ Bad Color Combos – Yto Barrada 
[25/03 tot 30/07] ❑ Summit – Aurel 
Dahlgrün [25/03 tot 30/07] 
❑ miteinander gegenüber #7 [25/03 tot 
30/07]

Kunstverein Bielefeld
❑ Tolia Astakhishvili [tot 16/04] 
❑ Angélique Aubrit and Ludovic Beillard 
[tot 16/04] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ The First Finger – Tolia Astakhishvili 
[25/03 tot 30/07] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ Ridiculously Yours! Art, Awkwardness 
and Enthusiasm [tot 10/04] ❑ The last 
of their kind. Crafts and Professions in 
Transition [tot 02/04] ❑ 1920s! In the 
Kaleidoscope of Modernism [01/04 tot 
30/07] ❑ Interactions [30/04 tot 15/10]

Kunstmuseum Bonn
❑ Space for Imaginative Actions. New 
Presentation of the Collection [tot 
31/01/2024] ❑ Creative togetherness. 
Clemens Fahnemann’s Print Editions [tot 
26/03] ❑ Expect the Unexpected. 
Current Concepts of Photography [tot 
30/04] ❑ Bonn Art Award – Eva 
Berendes [tot 30/04] ❑ VIDEONALE.19 
– Festival for Video und Time-Based Arts 
[31/03 tot 14/05] 

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
❑ Franziska Bauer Kleister [tot 26/03] 
❑ Prophetic Complaints – Dudu 
Quintanilha [tot 26/03] ❑ Crystal Room 
[tot 11/06] ❑ Doch alle eine Insel? 
[15/04 tot 18/06]

Kunsthalle Bremen
❑ Who was Milli? An Intervention by 
Natasha A. Kelly [tot 30/04]  
❑ Sunset. A Celebration of the Sinking 
Sun [tot 02/04] ❑ The Collection 
Osmers: From Archipenko to Zero [tot 
26/03] ❑ Art Unites! The early years of 
the collection [22/04 tot 20/08] 
❑ Rebels with a cause*. Overcoming 
crisis [14/05 tot 10/09]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
❑ E.W. Nay – Retrospektive [24/03 tot 
06/08] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ Irmel Kamp. Architekturbilder [tot 
23/04] ❑ Blank, Raw, Illegible. Artists’ 
Books as Statement (1960-2022) [15/05 
tot 03/09] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Poetry of Colors – Etel Adnan [01/04 
tot 16/07] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Der Mucha – An Initial Suspicion – 
Reinhard Mucha [tot 07/05]  
❑ Jenny Holzer [tot 06/08] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ Phantoms and Other Illusions [tot 
03/09]

KIT – Kunst im Tunnel
❑ 13 Mornings. A Literary Exhibition 
with Jana Buch and Thea Mantwill [tot 
04/06] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ Mur Brut 25: tschüss – Jeehye Song 
[tot 23/04] ❑ IM FOYER: l‘archive 
d‘Amuse – Matthias Wollgast [tot 21/05] 
❑ there are a couple of things that 
bother me – Peter Piller [tot 21/05] 

Museum Kunst Palast
❑ Into the Light. The Liberation of 
Nature [tot 07/05]  
❑ Refik Anadol [tot 23/04] 
❑ Landsberg-Prize 2022 – Alex Grein 
[tot 09/04] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ Truth is dead – Alison Jackson [tot 
14/05] ❑ Out Of Sight – Andreas 
Gefeller [tot 14/05] 

Essen

Museum Folkwang
❑ New Worlds. Discovering the 
Collection [tot 30/12] ❑ “Even the 
expert marvels!” Works from the Olbricht 
Collection [tot 23/04] ❑ Stopover 2023. 
M.A. Photography [tot 11/06] ❑ Planet 
Earth: 21st Century – Daniela Comani 
[tot 11/06] ❑ 6 ½ Weeks – WENATURE 
– Odonchimeg Davaadorj [tot 10/04] 
❑ Color, Code, Communication – Rafaël 
Rozendaal [21/04 tot 20/08]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
❑ And This is Us 2023 – Young Art from 
Frankfurt [30/03 tot 11/06] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Rosemarie Trockel [tot 18/06] 
❑ Cameron Rowland [tot 15/10]

Portikus
❑ Tales of the Altersea – Lap-See Lam 
[tot 28/05]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Niki de Saint Phalle [tot 21/05] 
❑ Monster Chetwynd [tot 29/05] 
❑ Elizabeth Price [23/03 tot 29/05] 

Städel Museum
❑ Michael Müller [tot 23/04]  
❑ Images of Italy. Places of Longing in 
Early Photography [tot 03/09] 
❑ Phantom Islands – Philipp Fürhofer 
[13/05 tot 08/10]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ Mock Kings – Jala Wahid [01/04 tot 
14/05]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ Gabriele Münter. Menschenbilder [tot 
21/05] 

Deichtorhallen
❑ Where the world is Melting – Ragnar 
Axelsson [17/03 tot 04/06] ❑ Secret of 
Light – Ralph Gibson [21/04 tot 20/08] 
❑ All Systems Fail – Sarah Morris 
[04/05 tot 20/08] ❑ Ridiculously Yours! 
Art, Awkwardness and Enthusiasm 
[13/05 tot 27/08]

Hamburger Kunsthalle
❑ Eight Centuries of Art. The Permanent 
Collection of the Hamburger Kunsthalle 
❑ Making History. Hans Makart and the 
Salon Painting of the 19th Century [tot 
31/12] ❑ On Hybrid Creatures. Sculpture 
in Modernism [tot 31/07] 
❑ Impressionism. Franco-German 
Encounters [tot 31/12] ❑ Collection 
– something new, something old, 
something desired [tot 18/02/2024] 
❑ Femme Fatale. Gaze – Power – 
Gender [tot 10/04] ❑ Paris Is My 
Library. Drawings and Prints by Félicien 
Rops [tot 07/05] ❑ No Illusions. 
Painting in Space – Cornelia Baltes, 
Shila Khatami, Ingo Meller, Rolf Rose 
[31/03 tot 31/10] ❑ 1923: THE FACES 
OF AN ERA [28/04 tot 24/09]  
❑ Double Vision – Vija Celmins / Gerhard 
Richter [12/05 tot 27/08]

Kunsthaus Hamburg
❑ Eccentric 80s: Tabea Blumenschein, 
Hilka Nordhausen, Rabe perplexum, and 
Contemporary Accomplices – Ergül 
Cengiz, Burcu Dogramaci, Philipp Gufler, 
Mareike Schwarz, Angela Stiegler 
[25/03 tot 21/05] 

Kunstverein in Hamburg
❑ The Educational Web – Afterall 
ArtSchool, AGENCY, BPA// Berlin 
Program for Artists, Chto Delat School of 
Emergencies, MASS Alexandria, 
Maumaus, RAW Material Company, 
SCCA-Tamale [31/03 tot 06/08] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ Bañistas – Diango Hernández [tot 
25/05] ❑ To Infinity – Klára Hosnedlová 
[tot 04/06] ❑ everything I have ever 
touched – Diedrick Brackens [tot 04/06] 
❑ The Institute of Queer Ecology 
Hysteria [tot 04/06] ❑ Flux of Things – 
Rodrigo Hernández [tot 04/06] 
❑ [ɡəˈzɛlʃaft] [tot 04/06] 

Sprengel Museum Hannover
❑ Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst ❑ Breach – Phyllida Barlow [tot 
19/03] ❑ Fotografien der Fotografie. 
Generative Systeme 1960 bis 2020 – 
Gottfried Jäger [tot 23/04] ❑ The Real 
Thing – Glenn Brown [tot 18/06] 
❑ Abenteuer Abstraktion [23/04 tot 
31/12] ❑ Welche Moderne? Insider und 
Outsider der klassischen Avantgarden 
[06/05 tot 17/09]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ a e i o u – Ilse Garnier [tot 16/04] 
❑ Concrete Experience –Mirella 
Bentivoglio, Irma Blank, Betty Danon, 
Liliane Lijn, Chima Sunada… [tot 16/04]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ Walter Giers. Electronic Art [tot 
16/04] ❑ Matter. Non-Matter. 
Anti-Matter. Past Exhibitions as Digital 
Experiences [tot 23/04] ❑ Spaces of life 
– Ole Scheeren [tot 04/06] ❑ Playful 
Architectures. [tot 16/04] ❑ From Body 
to Code – Analivia Cordeiro [tot 23/04] 
❑ The intelligent.museum is around the 
corner [tot 04/06] ❑ Der durchsichtige 
Mensch – Lutz Mommartz [tot 10/04] 
❑ Renaissance 3.0 – A Base Camp for 
New Alliances of Art and Science in the 
21st Century [25/03 tot 07/01/2024]

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ Lovis Corinth – The Prints [tot 23/04]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ Zwischen Gestern und Morgen. Klasse 
Pia Fries [tot 19/03]  
❑ Jürgen Paatz [19/03 tot 11/06]

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ram spin cram – Marie Angeletti 
[01/04 tot 02/07]

Kolumba Kunstmuseum
❑ »making being here enough« Place & 
Self – Roni Horn, Lutz Fritsch, Merlin 
Bauer, Terry Fox... [tot 14/08]

Museum Ludwig
❑ Schultze Projects#3 – Minerva Cuevas 
[tot 30/11/2024] ❑ 2022 Wolfgang 
Hahn Prize – Frank Bowling [tot 19/03] 
❑ Ursula – That’s Me. So What? [18/03 
tot 23/07] ❑ Image/Counterimage – 
Tarrah Krajnak / VALIE EXPORT, Sanja 
Ivecović, Ana Mendieta, Carrie Mae 
Weems [22/04 tot 27/08]

SK Stiftung Kultur
❑ Frames of Reference – Lucinda Devlin 
[tot 16/07] 

Temporary Gallery
❑ Unruly Kinships [tot 30/04] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ Die Karlsruher Passion. Ganz – Schön 
– Heftig [tot 16/04] ❑ Sensation des 
Sehens. Die Sammlung Nekes: Vol. 1 
Barock [tot 23/04] ❑ Das ganze Drama? 
Shakespeares „First Folio“ (1623) [tot 
11/06]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ Productive Spaces. Art and Design 
from Krefeld [26/03 tot 10/09] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ On Air. The Sound of the Material in 
the Art of the 1950s to 1970s [tot 
26/03] ❑ Friends of Art – 40 Years of 
Collecting [29/04 tot 15/10]

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ spielzeit [tot 14/05] ❑ Werkschau 
zum 90. Geburtstag: Die Menschenrechte 
sind Kunstwerke! – Wolf Vostell [tot 
14/05] ❑ Obsession – Collection. 
Sammlung Gerhard Theewen [tot 14/05] 
❑ Witches`Cottage – Mark Dion [tot 
31/05/2026] ❑ Schauraum [13/05 tot 
31/12]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ Focus Collection Newly Presented 
❑ CryptoGallery #ONE – Christoph 
Faulhaber [tot 15/10] ❑ From Surface 
to Space. Drawings by Sculptors Since 
1945 [tot 23/04] ❑ Reload: Feminism 
[tot 25/06] ❑ 1.5 Degrees. Inter-
dependencies between Life, the Cosmos, 
and Technology [07/04 tot 08/10] ❑ The 
Insect. On Depiction in the Art of Drawing 
and in Science [12/05 tot 20/08]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ Fluxus-Kollektion von Erik Andersch 
(1940-2021) – Feldversuch #2: Brecht 
– Filliou [tot 06/08]  
❑ 100 Jahre Stiftung Walter Kaesbach 
– Expressionismus am Museum 
Abteiberg [tot 07/01/2024] 
❑ Hochsicherheitsgesellschaft – Julia 
Scher [26/03 tot 20/08]

München

Haus der Kunst
❑ Archive Gallery: Historical 
documentation [tot 26/03] ❑ Tune – Ihor 
Okuniev [tot 30/04] ❑ Wonderland 
– Karrabing Film Collective [tot 30/07] 
❑ Ooooooooo-pus – Katalin Ladik [tot 
10/09] ❑ All-Over – Hamid Zénati 
[16/03 tot 23/07] ❑ Trace – Formations 
of Likeness. Photography and Video from 
The Walther Collection [14/04 tot 
23/07] ❑ Holy. Energy. Masters. ars viva 
2023 [05/05 tot 09/07]

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ The Remains of 100 Days … 
documenta and the Lenbachhaus [tot 
21/05] ❑ Art and Life, 1918 to 1955 
[tot 16/04] ❑ Life? or Theater? – 
Charlotte Salomon [31/03 tot 10/09] 

Museum Brandhorst
❑ Brandhorst Flag Commission: Nora 
Turato [tot 31/03] ❑ From Andy Warhol 
to Kara Walker. Scenes from the 
Collection [tot 14/07/2024] ❑ What 
Happened – Nicole Eisenman [24/03 tot 
10/09] ❑ La vie en rose – Brueghel, 
Monet, Twombly [05/05 tot 22/10] 

NS-Dokumentationszentrums 
München
❑ TO BE SEEN. queer lives 1900–1950 
[tot 21/05]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ Mix & Match. Rediscovering The 
Collection ❑ Uncombed Paintings. Art 
since 1960 from the Collection of Duke 
Franz of Bavaria [12/05 tot 03/10]

Villa Stuck
❑ Dancing with my Camera – Dayanita 
Singh [tot 19/03] ❑ Mehrfamilienhaus 
– Alice Rekab [tot 14/05] ❑ We Rise by 
Lifting Others – Marinella Senatore 
[04/05 tot 10/09] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ Wellenlänge [tot 26/03]  
❑ Where is the secret? [02/04 tot 04/06]

Westfälischer Kunstverein
❑ Canvas Automata – Taslima Ahmed 
[18/03 tot 11/06] ❑ RADAR: Sophie 
Rebentisch [18/03 tot 11/06] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ Controlled Burn – Julian Charrière 
[tot 06/08]

Thomas Schütte Foundation
❑ Skulpturen – Thomas Schütte [tot 30/07]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ Blinde Passagiere – Oliver van den 
Berg [tot 04/06]

Neues Museum Nürnberg
❑ Am Hebel der Welt – Sebastian Tröger 
[tot 19/03] ❑ Roundabout. Video works 
2010-2022 – Christoph Brech [tot 
23/04] ❑ Material+ Questions of the 
Future in Design [21/04 tot 03/09] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ In the Mirror of Photography – 
Francis Bacon [tot 26/03]  
❑ New Discoveries. Lambrecht-
Schadeberg Collection and Contemporary 
Art Collection in the MGKSiegen [tot 
11/02/2024]  
❑ Maintaining and Disappearing – 
Laurenz Berges [17/03 tot 06/08]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Frischzelle_29: Hannah J. Kohler [tot 
17/09] ❑ AI and a future community. 
Shift [tot 21/05]  
❑ From 1914 till Ukraine [tot 23/07]

Staatsgalerie Stuttgart
❑ Sound and Space – Alison Knowles 
[17/03 tot 09/07]  
❑ Anti-Fashion – Cindy Sherman [21/04 
tot 10/09] 

Württembergischer Kunstverein
❑ In the Long Run, Only Power Helps! 
[tot 07/05] ❑ Defiant Muses. Delphine 
Seyrig and the Feminist Video Collectives 
of 1970s and 1980s France [tot 07/05] 

Württembergisches Landesmuseum
❑ Wir sind Hanau [tot 09/04] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ Blow Up! The growth of things [tot 
19/03]  
❑ Re-Inventing Piet. Mondrian and the 
Consequences [tot 16/07]  
❑ Friendships. Works in Common from 
Dada to Now [13/05 tot 24/09] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ Saving. Die Kunst des Sparens und 
Bewahrens – Rufai ZakariInken, Inken 
Reinert, Daniele Lauriola, Nana Petzet 
[tot 07/05]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
❑ Fokus Von der Heydt: ZERO, Pop und 
Minimal – Die 1960er und 1970er Jahre 
[tot 16/07]

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ HORIZON(S) – Ria Pacquée, Hans 
Haacke, Roy Lichtenstein, Helen Mirra... 
[tot 23/04]  
❑ Of Their Time (7), A Look at Private 
Collections [tot 23/04]

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ Sculptures pour amoureux – Thomas 
Houseago [tot 24/04]  
❑ Les Portes du possible. Art & 
science-fiction [tot 10/04]  
❑ La Répétition [tot 27/01/2025]  
❑ Un monde à soi – Suzanne Valadon 
(1865-1938) [15/04 tot 11/09]

Paris

Centre Pompidou
❑ Serge Gainsbourg. Le mot exact [tot 
08/05] ❑ Sayed Haider Raza 
(1922-2016) [tot 15/05] ❑ Germaine 
Richier (1902-1959) [tot 12/06]  
❑ Moï Ver [12/04 tot 28/08] 
❑ Laboratoires / observatoires – Lynne 
Cohen / Marina Gadonneix [12/04 tot 
28/08] ❑ Norman Foster [10/05 tot 
07/08]

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

Fondation Henri Cartier Bresson
❑ Paul Strand ou l’équilibre des forces 
[tot 23/04] ❑ Mexico – Henri 
Cartier-Bresson / Helen Levitt [tot 23/04] 

Fondation Louis Vuitton
❑ Parcours architectural Frank Gehry 
[tot 02/04] ❑ Basquiat x Warhol, à 
quatre mains [05/04 tot 28/08] 

Jeu de Paume
❑ Le bégaiement de l’histoire – Thomas 
Demand [tot 28/05] 

Lafayette Anticipations
❑ Atelier en résidence: Cécile B. Evans 
[tot 30/06] ❑ Au-delà. Rituels pour un 
monde nouveau – Hildegard von Bingen, 
Ana Mendieta, Eva Hesse, Wifredo Lam, 
Romeo Castellucci... [tot 07/05]

Le Bal
❑ Entre nous – Joanna Piotrowska [tot 
21/05] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ L’ Irrésolue [tot 23/04] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ The Josef and Anni Albers Foundation 
[tot 25/06] ❑ Voyage vers l’intérieur 
– Anna-Eva Bergman (1909-1987) 
[31/03 tot 16/07]

MEP – Maison Européenne de la 
Photographie
❑ de la mer à la terre – Cédrine 
Scheidig [tot 26/03]  
❑ Zanele Muholi [tot 21/05]  
❑ Diane Severin Nguyen [31/03 tot 21/05]

Musée d’Orsay
❑ Architecture de la santé et de la 
bienfaisance [tot 28/03] ❑ Les Amours 
de Marthe – Maurice Denis [tot 14/05] 
❑ Pastels du musée d’Orsay [tot 02/07]

Musée de l’Orangerie
❑ Matisse. Cahiers d’art, le tournant des 
années 30 [tot 29/05]  
❑ Contrepoint contemporain – Philippe 
Cognée [tot 04/09] 

Musée National Eugène Delacroix
❑ Delacroix et les arts. “Un pont 
mystérieux” [tot 18/09]

Palais de Tokyo
❑ Exposé·es – Felix Gonzalez-Torres, 
Jean-Luc Moulène, Zoe Leonard, Derek 
Jarman, Black Audio Film Collective... 
[tot 14/05] ❑ Ma pensée sérielle – 
Miriam Cahn [tot 14/05] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ Sarah Bernhardt. Et la femme créa la 
star [14/04 tot 27/08] 

Tours

Jeu de Paume – Château de Tours
❑ 1, 2, 3... Couleur ! L’autochrome 
exposée [tot 28/05]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ Nouveau parcours de la collection 
permanente [tot 31/12] ❑ Sculpter le 
monde – Isamu Noguchi [tot 02/07]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Barbara Hepworth: Art & Life [tot 
01/05]

Leeds

Henry Moore Institute
❑ Les Praticiennes – Rebecca Fortnum 
[tot 04/06]  
❑ Michael E. Smith [24/03 tot 18/06] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ Liverpool Mountain – Ugo Rondinone 
[tot 31/10] ❑ Love Story – Candice 
Breitz [tot 14/05] ❑ Dark Waters – 
JMW Turner with Lamin Fofana [tot 
04/06] ❑ Turner Prize 2022 – Heather 
Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan, 
Sin Wai Kin [tot 19/03]

London

Barbican Art Gallery
❑ Hot Off The Griddle – Alice Neel [tot 
21/05]

Royal Academy of Arts
❑ London Masque – John Hejduk [tot 
21/05] ❑ Collapsed Whaling Station 
Deception Island, Antarctica: a work in 
focus – Emma Stibbon [tot 01/04] 
❑ Spain and the Hispanic World. 
Treasures from the Hispanic Society 
Museum & Library [tot 10/04]  
❑ Souls Grown Deep like the Rivers. 
Black Artists from the American South 
[17/03 tot 18/06] 

galerie TRANSIT
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Tate Britain
❑ Display: Walk Through British Art – 
from 1545 to the present day [tot 31/12] 
❑ Art Now: Hannah Quinlan and Rosie 
Hastings [tot 07/05] ❑ The Rossettis 
[06/04 tot 24/09] ❑ What Freedom is to 
Me – Isaac Julien [26/04 tot 20/08]

Tate Modern
❑ Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms 
[tot 02/04] ❑ A Year in Art: Australia 
1992 [tot 14/05] ❑ Thamesmead Codex 
– Bob and Roberta Smith [tot 07/05] 
❑ Maria Bartuszová [tot 25/06] 
❑ Hyundai Commission: Brain Forest 
Quipu – Cecilia Vicuña [tot 16/04] 
❑ Every Tangle of Thread and Rope 
– Magdalena Abakanowicz [tot 21/05] 
❑ Forms of Life – Hilma af Klint & Piet 
Mondrian [20/04 tot 03/09]

The Courtauld Gallery
❑ Peter Doig [tot 29/05]

The National Gallery
❑ My Reality is Different – Nalini 
Malani [tot 11/06]  
❑ The Ugly Duchess: Beauty and Satire 
in the Renaissance [16/03 tot 11/06] 
❑ After Impressionism: Inventing 
Modern Art [25/03 tot 13/08]  
❑ Saint Francis of Assisi [06/05 tot 30/07] 

Victoria and Albert Museum
❑ Beguiling Beni: Safflower Red in 
Japanese Fashion [tot 31/03/2024] 
❑ Sokari Douglas Camp [tot 14/05] 
❑ Africa Fashion [tot 16/04] ❑ OSPAAAL: 
Solidarity and Design [tot 31/03] 
❑ Hallyu! The Korean Wave [tot 25/06] 
❑ Donatello: Sculpting the Renaissance 
[tot 11/06]

Whitechapel Art Gallery
❑ House Gods, Animal Guides and Five 
Ways 2 Forgiveness – Zadie Xa [tot 
30/04] ❑ Escape the Slick – Duchamp & 
Sons, Whitechapel Gallery’s youth 
collective, Gaby Sahhar [tot 07/05] 
❑ Action, Gesture, Performance: 
Feminism, the Body and Abstraction [tot 
07/05] ❑ The House of Le Bas – Delaine 
Le Bas / Damian Le Bas [tot 31/05] 
❑ Action, Gesture, Paint. Women Artists 
and Global Abstraction 1940–70 [tot 07/05]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ an·other voice – Judith Deschamps 
[tot 16/04] ❑ Endodrome – Dominique 
Gonzalez-Foerster [tot 16/04] 
❑ Ecosystem Assembly [tot 16/04] 
❑ Tills – Raphaël Lecoquierre [06/05 tot 
10/09] ❑ Bodies of identities [06/05 tot 
10/09] 

Mudam Luxembourg
❑ 25 years of the Mudam Collection [tot 
29/05] ❑ Face-à-Face. Group exhibition 
[tot 02/04] ❑ i am happy to own my 
implicit biases – Nora Turato [tot 04/05] 
❑ Pleasure and Pollinator – Tourmaline 
[tot 15/10] ❑ SINNMASCHINE 
– Michel Majerus [31/03 tot 01/10] 
❑ Conduits: Paintings from the 1980s 
– Peter Halley [31/03 tot 15/10] 
❑ Dancing with my Camera – Dayanita 
Singh [12/05 tot 10/09]

Nederland
Amersfoort

Kunsthal KAdE
❑ Folkert de Jong [tot 07/05]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ Wij kussen de aarde. Deense moderne 
kunst 1934-1948 [tot 14/05] ❑ Je est un 
autre – Ernest Mancoba en Sonja Ferlov 
[tot 14/05] ❑ Becoming Ovartaci [tot 
14/05] ❑ Nederlandse Cobra-
kunstenaars uit de collectie [tot 14/05] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ As a seed, as a plant – Erik Andriesse, 
Carel Blotkamp, Cuny Janssen, 
Antonietta Peeters, Diana Scherer [tot 
18/03] ❑ Les Fleurs du Mal – Natasja 
Kensmil [25/03 tot 13/05] 

Art Singel 100
❑ Esther Levigne [21/04 tot 07/05] 

De Appel
❑ Beautiful Soup – Five Inclusion Tactics 
for Seven Curators [tot 25/03]  
❑ After the Last Sky – Inas Halabi 
[31/03 tot 20/05] 

De Oude Kerk
❑ Garden of Scars – Ibrahim Mahama 
[tot 10/04]

EENWERK
❑ Horizon – Koos Breukel [tot 06/05]

EYE Film Instituut Nederland
❑ 18 000 Worlds – Saodat Ismailova [tot 
04/06]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ House of Bondage – Ernest Cole [tot 
14/06] ❑ The Start of Something – 
Gülşah Ayla Bayrak [tot 18/06]  
❑ Haufi nyana? I’ve come to take you 
home – Lebohang Kganye [tot 21/05] 

Framer Framed
❑ Charging Myths / On-Trade-Off [tot 
04/06]

Galerie Ron Mandos
❑ In the depths of memory – Levi van 
Veluw [18/03 tot 23/04]  
❑ Daniel Arsham [13/05 tot 11/06] 

Galerie Van Gelder
❑ Direct art [18/03 tot 28/04]

Hermitage Amsterdam
❑ Museum van de Geest. Outsider Art 
– 31553580 (obsessie) voor Nummers & 
Schema’s [tot 27/08] ❑ Rembrandt & 
tijdgenoten, historiestukken uit The 
Leiden Collection [tot 27/08] 

Huis Marseille
❑ Colours and Contrasts of Spain – 
Carlos Pérez Siquier (1930-2021) 
[25/03 tot 18/06] 

Kunstverein
❑ G.B. Jones [tot 01/04]  
❑ An Emergency Exit Sealed Shut – 
Alexis Hunter and Lou Hubbard [22/04 
tot 03/06] 

No Limits! Art Castle
❑ 70% – Titia Frieling en Gijs Frieling 
[13/04 tot 21/05] 

Nxt Museum
❑ UFO – Unidentified Fluid Other [tot 
30/04]

P/////AKT
❑ Turning to Dust and Bones, part 6 – 
Rodrigo Hernández [19/03 tot 23/04]
❑ The guest, the host & the ghost – 
Lorena Solis Bravo [19/03 tot 23/04]

PS
❑ Boekpresentatie met tijdelijke 
tentoonstelling – Paul Andriesse [tot 
29/04] ❑ Salomé Ghazanfari - Riette 
Wanders [07/04 tot 09/04]
❑ Three Paintings – Tim Ayres, Ronald 
de Bloeme, Harry Markusse [16/04 tot 
27/05]

Rijksmuseum
❑ Kunst + Boeken. De onlosmakelijke 
verbinding tussen kunst en boeken – Irma 
Boom [tot 07/05] ❑ Vrouwen op papier. 
Vrouwelijke kunstenaars in de spotlight 
[tot 30/05] ❑ Vermeer. Niet eerder zijn 
er zoveel Vermeers bij elkaar gebracht 
[tot 04/06]

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is 
a rose
❑ Four Months, Four Million Light Years 
– Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) 
[tot 09/04] 

Slewe
❑ Various Thoughts II – Michael Jacklin 
[tot 08/04] ❑ Werken op papier – Joris 
Geurts, Ronald Noorman [14/04 tot 20/05] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ When Things Are Beings. Voorstellen 
voor de Museumcollectie [tot 10/04] 
❑ Sigmar Polke & Cosima Von Bonin 
[tot 01/05] ❑ GENERAL IDEA [01/04 
tot 16/07] ❑ Apocalypse – Felix de Rooy 
[22/04 tot 03/09]

Tot Zover – Nederlands Uitvaart 
Museum
❑ Dutch Death Design [tot 16/04]

Van Gogh Museum
❑ Kiezen voor Vincent. Portret van een 
familiegeschiedenis [tot 10/04] 

W139
❑ Dead Skin Cash – Salim Bayri & Ghita 
Skali [tot 19/03] ❑ Substitutes – Philipp 
Gufler [22/04 tot 18/06] 

Zone2source
❑ Soil works – When rocks weather – 
Elena Khurtova [tot 16/04] 

Arnhem

Museum Arnhem
❑ Open [tot 01/01/2024] ❑ How Dare 
You Make Me Feel This Way [tot 14/05] 
❑ Kunst voor het volk – Hans Baluschek 
& Carel Willink [tot 25/06] ❑ Unending 
Lightning – Cristina Lucas [tot 25/06] 
❑ Het Lam Gods – Merel Jansen [14/05 
tot 28/05]

Breda

Club Solo
❑ Peter Morrens [tot 19/03]

Bunnik

Landhuis Oud Amelisweerd
❑ Hannah van Bart [01/04 tot 20/08]

Delft

38CC
❑ Happy to hear you’re doing fine – 
William Ludwig Lutgens [tot 30/04] 

Galerie De Zaal
❑ 40 schilderijen 1981-2022 – Philip 
Akkerman [tot 19/03] ❑ Grondtekening 
– Jos van Merendonk [02/04 tot 14/05] 

RADIUS – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst en Ecologie
❑ Naturecultures Chapter 1. The Measure 
of the World [tot 14/05]

Den Bosch

Design Museum Den Bosch
❑ Sneller, beter, mooier – de vormgeving 
van de vooruitgang [tot 03/09]

WILLEM TWEE
❑ The Part and the Whole – Simone 
Albers [tot 09/04]

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ The Chiral Gate – Paul DD Smith [tot 
02/04] ❑ Where did all the watering 
cans go? – Ghita Skali [28/04 tot 09/07] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ Alexandre Lavet [tot 16/07]  
❑ New British Views – Marwan 
Bassiouni [tot 26/03] 

Fotomuseum Den Haag
❑ Portretten van Amerika – Judith Joy 
Ross [tot 26/03] ❑ Koningen van een 
beroofd land – Arko Datto [tot 21/05] 
❑ Strike a Pose. Mondriaan en fotografie 
[tot 21/05]

Galerie Maurits van de Laar
❑ Peinture Fraîche – Andrea Freckmann, 
Tobias Lengkeek, Lotte van Lieshout, 
Erik Pape, Ronald Versloot, Peter Vos 
[tot 16/04] ❑ Geologieën – Henri Jacobs 
[23/04 tot 04/06] 

Galerie Ramakers
❑ Be my guest – Eelco Brand / Frank 
Halmans [tot 26/03]  
❑ Imagine – Marian Bijlenga, Mat van 
der Heijden, Judith Maria Kleintjes 
Johan de Wit, Ien Lucas [02/04 tot 
07/05] ❑ It is time to tell – Michel 
Hoogervorst [14/05 tot 11/06]

KM21
❑ Een alligator in de wolken – Basim 
Magdy [tot 23/04] ❑ Samara Scott 
[06/05 tot 08/10]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 mei 2023. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 2023 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 May 15th, 2023.
Please send your information before
April 15th, 2022 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Bern

Kunsthalle Bern
❑ 7 Winds – 7 Winds reading room & 7 
Winds cinema [tot 28/05]  
❑ Heavy Rotation Infra-habibi-technics 
– Lantian Xie, ... [tot 30/04]  
❑ Jackie Karuti [13/05 tot 09/07] 
❑ Archival Ramblings [13/05 tot 09/07] 

Kunstmuseum Bern
❑ Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim [tot 31/12]  
❑ Studio Paintings, 1988–2022 – 
Katharina Grosse [tot 25/06] 

Zentrum Paul Klee
❑ Paul Klee: About Technical Frenzy [tot 
21/05] ❑ Joan Miró – New Beginnings 
[tot 07/05] 

Lugano

MASI Lugano
❑ Unseen Colour – Werner Bischof  
[tot 02/07] ❑ Hidden – Rita Ackermann 
[tot 13/08] ❑ At the studio [26/03 tot 
04/06] ❑ Alexej von Jawlensky in 
Ascona ‘… the three most interesting 
years of my life …’ [23/04 tot 01/08]

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ Fumetto Comic Festival Luzern 2023 
[18/03 tot 26/03] ❑ Sorgen Sie dafür, 
dass nach Ihrem Ableben Ihr 
Vorsterbekapital in richtige Hände 
kommt – Quido Sen [21/04 tot 04/06] 

Kunstmuseum Luzern
❑ Serious Moonlight – Betye Saar [tot 
18/06] ❑ ABC der Bilder. Die Sammlung 
lesen [tot 19/11] ❑ We, we or me – 
Jakup Ferri [18/03 tot 28/05] 

St.Gallen

Kunsthalle St.Gallen
❑ Moving Jealousy – Gina Proenza [tot 
19/03] ❑ Notebook – Alexandra 
Bachzetsis [01/04 tot 18/06] 

Kunstmuseum St. Gallen
❑ Perfect Love. On Love and Passion 
[tot 30/07] ❑ Memory of Light – Light 
of Memory – Alexander Hahn [tot 02/04] 
❑ a little bit of a lot of things – Sheila 
Hicks [tot 14/05] ❑ Inside Out – 
Tschabalala Self [tot 18/06] 
❑ Unexpected Encounters. New 
Perspectives on the Collection [tot 18/06] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ Aphasia – Adji Dieye [tot 29/05] 
❑ VALIE EXPORT – The Photographs 
[tot 29/05] 

Kunsthalle Winterthur
❑ Playing Circles, Hidden Trains – Sarah 
Hablützel & Marko Mijatovic [tot 16/04] 
❑ Mario Pfeifer [07/05 tot 25/06] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ Christoph Rütimann [tot 19/03] 
❑ Building – Oscar Tuazon [tot 30/04] 
❑ Rêve et Réalité – Odilon Redon 
(1840-1916) [tot 30/07] ❑ Portrait 
Tales. Portrait and Tronie in Dutch Art 
[tot 05/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ Act Like You Know Me – Pippa 
Garner [tot 14/05]  
❑ Pain Relief Drawings – Ibrahim 
El-Salahi [tot 14/05] 

Kunsthaus Zürich
❑ Mode – Fetisch – Fantasie – Füssli 
[tot 21/05] ❑ Re-Orientations. Europe 
and Islamic art, from 1851 to today 
[24/03 tot 16/07] ❑ Dream gardens – 
Giacometti – Dalí [14/04 tot 03/07] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ Acts of Friendship – Acts 1 & 2. 
Sammlung Migros Museum für 
Gegenwartskunst [tot 28/05]  
❑ The Visitors – Ragnar Kjartansson [tot 
28/05] 

Museum für Gestaltung
❑ Thinking with Your Hands – Willy Guhl 
[tot 26/03] ❑ Game Design Today [tot 
23/07] ❑ The Modulor – Measure and 
Proportion [21/04 tot 26/11]

Helmond

Kunsthal Helmond
❑ A. Roiter NOW [tot 02/04]  
❑ Errand and Epiphany / Photographs 
1978-2022 – Alex Webb [25/03 tot 24/09] 
❑ Uniform. Kunst uit de collectie Mens 
& Werk [15/04 tot 10/09] 

Laren

Museum Singer Laren
❑ Impressionisme & modernisme in 
Nederland [tot 01/05] ❑ Hoogtepunten 
uit de ABN Amro- kunstcollectie [tot 
14/05] ❑ Kees van Dongen. Durf en 
verleiding [tot 07/05]

Leeuwarden

Fries Museum
❑ Hindeloopen ❑ Hindeloopen: Éric Van 
Hove ❑ Fertile grounds – Christien 
Meindertsma [tot 10/04]  
❑ Vrijheid, Vetes & Vagevuur: de 
middeleeuwen in het Noorden [tot 07/05] 
❑ Herenigd door Mondriaan [tot 04/06] 
❑ Katja Novitskova [tot 03/09]  
❑ Seeds of Memory [15/04 tot 
24/03/2024]

Keramiekmuseum Princessehof
❑ Winnaar Van Achterbergh-prijs – 
Alexandra Engelfriet [tot 09/04] 
❑ Handle with care [tot 29/10] 
❑ EKWC@Princessehof: Carbon Copies 
– Keeley Haftner [29/04 tot 29/10] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ Raul Marroquin [tot 26/03]  
❑ The Other Side of Silence – Hrair 
Sarkissian [tot 14/05]  
❑ The Studio #7: Minne Kersten [tot 
04/06] ❑ Piet Killaars 100 jaar [tot 
07/01/2024] ❑ A Room of One’s Own 
– werk en denken van vrouwelijke 
kunstenaars in de collectie [tot 
07/01/2024] ❑ Tussen Kunst en Kopie 
– de Academische Gipsotheek Maastricht 
[tot 25/02/2024] ❑ Vaandeldrager on 
Tour [tot 30/03] ❑ Restoring Ferdi 
[20/04 tot 14/04/2024]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ Bevroren Muziek. Over de vormgeving 
van ruimte en geluid [tot 28/05] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ Táctica Sintáctica. Touching with your 
eyes, seeing with your hands – Diego 
Bianchi & Mariano Mayer / David 
Hockney, Julia Spínola, Bruce Talamon, 
Dan Flavin, Dora García, Jimmie 
Durham, Günther Förg, Joachim 
Koester... [tot 28/05]

Middelburg

Stichting IK
❑ Keyworks – Steven Aalders [17/03 tot 
16/07]

Vleeshal Middelburg
❑ Song Sing Soil – Eglė Budvytytė & 
Marija Olšauskaitė [tot 02/04]  
❑ Emma Jääskeläinen [16/04 tot 02/07] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ Anselm Kiefer: drie werken, drie 
dichters; Paul Celan, August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben en Velimir 
Chlebnikov [tot 10/04]  
❑ Nove opere, negen arte povera werken 
uit de collectie [tot 10/04] 
❑ Restauratie Wall Drawing #120 van 
Sol LeWitt [tot 19/05] ❑ Analoog aan 
Léger. Twee videowerken – Harm van 
den Dorpel / Jan Robert Leegte [tot 
02/04] ❑ Fernand Léger en de daken 
van Parijs [tot 02/04] ❑ Dan Flavin. 
Vroege lichtwerken [tot 29/05]  
❑ Colour – Free and Connected – José 
Heerkens [tot 02/07] ❑ Het futurisme & 
Europa. De esthetiek van een nieuwe 
wereld [29/04 tot 03/09]

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ Beyond a Certain Point There Is No 
Return – Martine Stig, Jill Magid, David 
Horvitz, Dora García... [tot 09/04] 
❑ Housing. A case study by Remco 
Torenbosch – Carolyn Lazard, Ghislaine 
Leung, Park McArthur, Ima-Abasi Okon, 
Bik Van der Pol, Het Nieuwe Instituut 
[22/04 tot 18/06] 

Chabot Museum
❑ Roaring Twenties Rotterdam – Van 
Josephine Baker tot Bombardement. 
Collectie Kees Schortemeijer 
(1894-1979) [tot 19/03]  
❑ Hendrik Chabot Prijs 2022: Up in the 
clouds – Eveline Visser [06/04 tot 03/09]

Garage Rotterdam
❑ Screen, Screen on my Phone, Who’s 
the Fairest of Them All? [tot 09/04] 

Het Nieuwe Instituut
❑ Het Ontwerp van het Sociale [tot 
07/07/2024] ❑ Open Archief 3.0 [tot 
09/04] ❑ 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) 
[tot 09/04] ❑ Workwear [26/03 tot 10/09]

Joey Ramone
❑ Works That Scare My Dog – Domas 
van Wijk [tot 01/04]  
❑ Anna Moreno [15/04 tot 01/07] 

Kunsthal Rotterdam
❑ In the Black Fantastic – Ellen 
Gallagher, Kara Walker, Wangechi Mutu, 
Cauleen Smith... [tot 09/04] 
❑ Vrouwenpalet 1900-1950 [tot 10/04] 
❑ Hafiz – Sabiha Çimen [tot 07/05] 
❑ Body of Work – Madeleine Berkhemer 
[tot 07/05] ❑ Metamorphosis – Patricia 
Piccinini [tot 04/06] 

Kunstinstituut Melly
❑ 84 STEPS [tot 05/11]  
❑ Still Shifting, Mother Field – Jennifer 
Tee [tot 21/05] ❑ Soft Destructions 
– Anna Witt [tot 08/10] ❑ Soliloquy 
– Tromarama [tot 08/10] ❑ Sijben Rosa: 
een nieuw werk in opdracht [tot 31/12]

Nederlands Fotomuseum
❑ Siberian Exiles: Baltische 
getuigenissen van Sovjetonderdrukking 
[tot 21/05] ❑ Polaroids and Portraits 
– Pieter Vandermeer [tot 26/03]  
❑ Out of this World – Sanja Marušić [tot 
18/06] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ Spirituele Urgentie . Open de deur 
naar andere realiteiten [tot 10/04] 
❑ Onzichtbare handen – Narges 
Mohammadi [tot 10/04] ❑ Stipendium 
Schiedams Water 2022 – Julia Gat, 
Florian Braakman, Bram Petraeus [tot 
16/04] ❑ We Once Were One – Femmy 
Otten [tot 25/06] ❑ De reizen van 
Rooskens. Een Cobra-kunstenaar op zoek 
naar inspiratie [tot 25/06] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ Autopia – Olaf Mooij [tot 02/04]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ Kunu – Onias Landveld [tot 30/04] 
❑ Collectie opstelling [tot 27/08] 
❑ KRAAAN – Raphaela Vogel [tot 
27/08] ❑ HUMBLE – At birth you are a 
promise but at the same time also the 
greatest possible risk – Renée van Trier 
[13/05 tot 03/09] 

Uden

Museum Krona
❑ In het LICHT – James Turrell, Ann 
Veronica Janssens, Gabriel Lester, 
Marinus Boezem... [tot 10/04]

Utrecht

Centraal Museum
❑ Sara Sejin Chang (Sara van der 
Heide) [tot 04/06]  
❑ De Bentvueghels. Een berucht 
kunstgenootschap in Rome [tot 04/06]

Museum Catharijneconvent
❑ Gospel. Muzikale reis van kracht en 
hoop [tot 10/04]  
❑ Ode aan Antwerpen [14/05 tot 17/09]

Velp

Art Gallery O-68
❑ Frosty Rainbows And Other Dark 
Fantasies – Inge Reisberman, Jan 
Maarten Voskuil, Rob Bouwman [tot 
26/03] ❑ Wirklich – Johan Clarysse, 
Thijs Linssen, Wanda Tuerlinckx [09/04 
tot 07/05] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ Rinus Van de Velde [tot 29/05]

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre
❑ Aether – Giuseppe Licari [tot 07/05] 
❑ Trouble wandering (to eternity) [tot 
07/05] ❑ Wandkleden van Nathalie 
Brans in Kamer Eyck [tot 07/05]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
❑ Van Gogh. Prediker – Johan Tahon 
[26/03 tot 06/08]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ Het veranderlijke landschap – van 
Voerman tot Van der Linden [tot 11/06] 
❑ Fundatie Collectie: het Portret – Van 
statussymbool naar zelfreflectie [tot 
11/06] ❑ Brave New World – 17 
schilders voor de 21e eeuw [tot 11/06]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ Collection 23. Swiss art from the 18th 
century to the present day [tot 29/05] 
❑ Vitamin – Augustin Rebetez [tot 
29/05] ❑ small gestures, grand gestures 
– Camille Kaiser [01/04 tot 29/05] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ Palimpsest – Doris Salcedo [tot 
17/09] ❑ Wayne Thiebaud (1920–2021) 
[tot 21/05] ❑ Artist and model – Last 
Paintings – Picasso [tot 01/05]

Kunsthalle Basel
❑ Back wall project: Verkleidung – 
Ketuta Alexi-Meskhishvili [tot 06/08] 
❑ LuYang Vibratory Field [tot 21/05] 
❑ Gift – Iris Touliatou [tot 07/05]

Kunstmuseum Basel
❑ Fun Feminism – Pipilotti Rist, 
Rosemarie Trockel, Lily van der Stokker, 
Monika Baer, Guerrilla Girls, Jana 
Euler... [tot 19/03]  
❑ soft and fluffy is my soul − my tommy 
juices don’t worry − are sweet like a 
liquorice roll – Vivian Suter [tot 01/10] 
❑ Collection presentation: Robert Gober 
[tot 26/03] ❑ The Acid Lab. Etchings 
from Albrecht Dürer to William 
Kentridge [tot 14/05]  
❑ Born in Ukraine. The Kyiv National 
Art Gallery in Basel [tot 02/07] 
❑ Existentialist and Popular Artist – 
Bernard Buffet [tot 03/09]  
❑ Form as Experiment – Shirley Jaffe 
[25/03 tot 30/07] ❑ The Heart of 
Relations – Andrea Büttner [22/04 tot 
01/10]

Museum Tinguely
❑ Universal Tongue – Anouk Kruithof 
[tot 29/03] ❑ La roue = c’est tout. New 
permanent exhibition [tot 21/05/2025] 
❑ Sousveillance. Staring at the Bin — 
Swiss Edition [tot 26/03]  
❑ À bruit secret. Hearing in Art [tot 
14/05] ❑ Call of the Void – Roger Ballen 
[19/04 tot 29/10] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ Tijdloze inspiratie [tot 07/05]  
❑ Hein Andrée [tot 07/05]  
❑ Schenkers – Aldo Bakker [tot 07/05] 
❑ Chinese glazuren als inspiratie [tot 
07/05] ❑ Lichtpunten [tot 07/05]  
❑ Het laatste werk: Scrutant l’horizon 
(1964) – Hans Arp [tot 16/04] 
❑ Groeipijn [tot 04/06]  
❑ Escher – Andere wereld [tot 10/09] 
❑ Maarten Ploeg [tot 11/06]  
❑ Vlaams expressionisme [25/03 tot 
20/08] ❑ De toekomst van ons geld – Carlijn 
Kingma & Follow the Money [15/04 tot 
10/09] 

Museum Beelden aan Zee
❑ Tuin der Lusten – Elmar Trenkwalder 
[tot 19/03] ❑ Piet en Fransje Killaars 
– Piet en Fransje Killaars [tot 14/05] 
❑ Henry Moore (1898-1986) [07/04 tot 
22/10]

Museum Panorama Mesdag
❑ Ulrike Heydenreich [01/04 tot 17/09] 

Nest – ruimte voor kunst
❑ The Grand Palace of Everyone [tot 
07/05] 

Stroom Den Haag
❑ Positions: Elsewheres [tot 02/07] 

WEST DEN HAAG
❑ The Artist as Revolutionairy – Paul 
Robeson [tot 09/04] ❑ Rethinking the 
Embassy II. Delft University of 
Technology [tot 09/04] ❑ Part One of 
Many Parts. Looking Art Video Art [tot 
16/04] ❑ Will Beauty Save the World? 
– Marta Volkova & Slava Shevelenko [tot 
16/04] ❑ Gödel, Escher, Bach. Group 
exhibition: Self-reference in the arts 
[28/04 tot 20/08] ❑ Alphabetum XIII 
– Le Livre de Mallarmé [24/03 tot 
25/06] ❑ Marc Trujillo i.c.m. Jurriaan 
Benschop [07/05 tot 16/07]

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ ex positie / ex hibition – Matthijs 
Vermeulen & Kate Moore [tot 31/03]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ Deep Drawing – Zakia el Abodi, 
Rachel Bacon, Isabell Schulte [tot 14/05]

Eindhoven

MU Hybrid Art House
❑ Beyond Borders and Binaries [tot 16/04]

Van Abbemuseum
❑ Dwarsverbanden. Ervaar kunst door te 
ruiken, horen, voelen en zien  
❑ Turn Panic into Magic – Erwin 
Thomasse [tot 30/04] ❑ Vitrines 
Eindhoven Airport: Alignment – Afaina 
de Jong / AFARAI & InnaVisions [tot 
01/10] ❑ You will play in nuance and 
grow community – Temitayo Ogunbiyi [tot 
07/04/2024] ❑ Rewinding 
Internationalism – Scènes van de jaren 
90 en nu [tot 30/04] ❑ Dwarsverbinding: 
Patricia Kaersenhout [tot 02/04] 
❑ Radically Mine 2023 – Solidariteit 
[19/04 tot 04/06] ❑ Positions #7 – Alles 
van waarde doe je met anderen [13/05 tot 
24/09] 

Enschede

Concordia
❑ Doublet #3 – Roos van Haaften & 
Heike Gallmeier [tot 30/04]

Rijksmuseum Twenthe
❑ Sofonisba Anguissola (ca. 1532–1625) 
[tot 11/06]  
❑ Armando – Gestalten [tot 20/08] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ Naïef Realisme. Van Rousseau tot 
Grandma Moses [25/03 tot 25/06] 

Groningen

Groninger Museum
❑ De Collectie [tot 31/12]  
❑ Collectie: Memphis Design [tot 31/12]  
❑ Grand Stairwell Installation + Tea & 
Coffee Piazza – Dale Chihuly [tot 31/03]  
❑ In het Ploegpaviljoen [tot 31/12] 
❑ Nymphenburg x Groninger Museum – 
Porselein. Kunst. Design. [tot 15/10] 
❑ Gianni Versace Retrospective [tot 
07/05] ❑ The Art of Hipgnosis [tot 
14/05] ❑ Rembrandts Vaandeldrager in 
het Groninger Museum [04/04 tot 07/05]

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ Het fenomeen Hals [tot 31/12]  
❑ The Rhythm of the Night. Een ode aan 
de nacht met videokunst – Matt Stokes, 
Kimberly Clark, Tianzhuo Chen, Rineke 
Dijkstra, Wu Tsang [tot 10/04] 
❑ Topstukken uit het Frans Halsmuseum 
[tot 31/12]

Teylers Museum
❑ De verzameling schrijversportretten in 
Teylers Museum [tot 26/03]  
❑ Realistic Science. Modellen en 
illustraties voor de levenswetenschappen 
in het Boekenkabinet [tot 23/07] 
❑ Surreal Science – Wonderkamer van 
Kunst en Wetenschap [tot 03/09] 
❑ Gifted Eye. Internationale 
hedendaagse tekeningen geschonken 
door Tanya Rumpff [31/03 tot 03/09] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ The End of Sitting – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12] ❑ U bevindt zich hier – 
Geschiedenis van het Glaspaleis [tot 
31/12] ❑ Bertien van Manen [18/04 tot 
03/09]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
❑ Het veranderlijke landschap – van 
Voerman tot Van der Linden [tot 11/06] 
❑ Zoeken naar Vermeer [18/03 tot 
11/06] 
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Jan-Willem Anker schrijft en dicht over klimaatveran-
dering. In april verschijnt zijn roman Boze zomer bij de 
Arbeiderspers.

Steyn Bergs is onderzoeker en kunstcriticus. Hij werkt aan 
een proefschrift met als werktitel Control Copy. Commodi-
fication of  The Digital Artwork (VU Amsterdam).

Mirjam Deckers is promovendus 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. 

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

Stuart Hall (1932-2014), cultuurtheoreticus en socioloog. 
Zijn Selected Writings verschenen in verschillende delen bij 
Duke University Press. In 1991 publiceerde Socialistische 
Uitgeverij Amsterdam de bundel Het minimale zelf  en andere 
opstellen. 

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

Astrid Harth is professor kunstgeschiedenis (City University, 
Hongkong), gespecialiseerd in renaissance- en barokschil-
derkunst en technische kunstgeschiedenis.

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

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

Anton Jäger is historicus en filosoof, verbonden aan het 
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). In 2018 
verscheen zijn boek Kleine antigeschiedenis van het populisme 
bij uitgeverij De Geus.

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

Sjoukje van der Meulen (PhD, Columbia University) is uni-
versitair docent moderne en hedendaagse kunst (Universiteit 
Utrecht), met een focus op kunst in de Europese Unie.

Gwen Parry was redacteur en coördinator bij Stedelijk 
Museum Amsterdam, Rijksmuseum en BAK. Vanaf  2023 is 
ze als onderzoeksmanager verbonden aan het Amsterdam 
Fashion Institute.

Daniël Rovers is schrijver en redacteur van De Witte Raaf. 
Begin 2022 verscheen de roman Vergeten meesters.

Merel van Tilburg is universitair docent kunstgeschiede-
nis (Rijksuniversiteit Groningen) en is als wetenschappelijk 
onderzoeker verbonden aan de Université de Genève.

Marina Vishmidt is auteur, redacteur, criticus en docent 
aan de University of  London. In 2018 verscheen Speculation 
As a Mode of  Production. Forms of  Value Subjectivity in Art and 
Capital bij Brill.

Masha van Vliet is freelance curator, redacteur en schrijver.
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—————————————————————————————————————————————

LE LIVRE DE MALLARMÉ 
ALPHABETUM XIII   24.03.2023 — 25.06.2023 
————————————————————————————————————————————— 

WILL BEAUTY SAVE THE WORLD? 
MARTA VOLKOVA & SLAVA SHEVELENKO   27.01.2023 — 16.04.2023
—————————————————————————————————————————————  

RETHINKING THE EMBASSY II 
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   27.01.2023 — 09.04.2023 
—————————————————————————————————————————————
PART ONE OF MANY PARTS LOOKING AT VIDEO ART   27.01.2023 — 16.04.2023 
—————————————————————————————————————————————
PAUL ROBESON THE ARTIST AS REVOLUTIONARY  TILL 09.04.2023
—————————————————————————————————————————————
GöDEL, ESCHER, BACH 
GROUP EXHIBITION: SELF-REFERENCE IN THE ARTS 28.04.2023 — 20.08.2023
—————————————————————————————————————————————
MARC TRUJILLO  I.C.W. JURRIAAN BENSCHOP  07.05.2023 — 16.07.2023
————————————————————————————————————————————— 
VENUE: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER  /  OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00  H. & THURSDAY 12:00  — 21:00 H.
—————————————————————————————————————————————

 


