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Autour et au-delà Broodthaers Onomwonden

een reeks tentoonstellingen, collectiepresentaties, filmvoorstellingen, debatten 
en andere tijdelijke ingrepen en bezigheden opgezet door studenten en culturele instellingen

een blik in de toekomst, beschaduwd door slagroom
Aangezwengeld en opgezweept door vzw AmuseeVous

Une série d’expositions, de projections, de débats et D’autres manifestations temporaires 
organisés par des étudiants des Beaux-Arts et des institutions culturelles. 

un regard sur le futur, embrumé par la crème fraîche. 
Montée et servie par AmuseeVous asbl

Broodthaers
onomwonden

13 september tot 30 
november 2008

AmuseeVous, hét relatiebureau 
voor jongeren en musea, bestaat 
uit een 70-tal jongeren. Ons be-
langrijkste wapenfeit is de pols-
bandactie i.s.m. Rock Werchter. 
Vorig jaar organiseerden we onze 
eerste hedendaagse kunstten-
toonstelling ‘Silent Revolutions’ 
met jonge en meer gevestigde 
kunstenaars (Kruidtuin, Expo 
Tweebronnen Leuven). Dit najaar 
organiseren we een tweede ten-
toonstellingsproject in heel Bel-
gië (én Maastricht) rond de kun-
stenaar Marcel Broodthaers. 

Aanleiding

De aanleiding voor dit project 
is de tijdelijke opdracht van 
AmuseeVous en M (van Museum 
Leuven) om de Cera-collectie te 
ontsluiten voor een jong publiek. 
Cera bezit een mooie verzame-
ling archiefstukken uit de nala-
tenschap van Marcel Broodthaers. 
Een ander deel van dezelfde ver-
zameling stukken bevindt zich 
in het S.M.A.K. Samen vormen 
ze een belangrijke inspiratiebron 
voor dit project.

De ontsluiting van Broodthaers’ 
werk voor een breed én jong pu-
bliek staat centraal. Verschillende 
aspecten uit zijn oeuvre zullen 
jongeren zeker boeien.

Verder lezen op volgende pagina

Autour, au-delà et 
en deçà Broodthaers

Du 13 septembre au 30 
novembre 2008

AmuseeVous, le bureau d’en-
tremise pour les jeunes et les 
musées, compte quelque 70 ad-
hérents. Notre plus grand fait 
d’armes à ce jour a été notre 
initiative du bracelet en collabo-
ration avec Rock Werchter. Nous 
avons organisé l’année dernière 
notre toute première exposition 
d’art contemporain avec des ar-
tistes débutants et établis sous 
le nom ‘Silent Revolutions’ (au 
Botanique et à Expo Tweebron-
nen Leuven). Nous montons cet 
automne un deuxième projet 
d’exposition dans toute la Bel-
gique et à Maastricht autour de 
l’artiste Marcel Broodthaers. 

Demande ponctuelle

Ce projet a été lancé à la suite 
d’une demande ponctuelle faite 
à AmuseeVous et à M (pour Mu-
seum Leuven) de faire connaî-
tre la collection Cera à un jeune 
public. Cera possède une belle 
collection d’archives provenant 
de la succession de Broodthaers. 
Une autre partie de cette même 
collection se trouve au S.M.A.K. 

L’une et l’autre ont constitué une 
importante source d’inspiration 
pour ce projet, dont l’objectif 
premier est de présenter l’œuvre 
de Broodthaers à un public jeune 

Suite à la page suivante…

Wie was Marcel Broodthaers ?
 
Niemand weet wie Marcel Brood-
thaers was. Niemand heeft het 
ooit geweten. Naar verluidt wist 
zelfs Broodthaers niet wie hij 
was. Hij gebruikte het woord 
identiteit anders dan de heren en 
dames van de pers. Zijn woorden 
stonden scheef en verloren. Als 
hij sprak, waren velen zozeer 
gecharmeerd door de wondere 
klank van zijn stem, dat ze zich 
niet konden concentreren. Ze 
had iets priesterlijks, zijn spraak, 
en ze struikelde in de vorm van 
orakelen of andere gezegden en 

beelden die tegelijk ernstig wa-
ren en grappig.

Hoe kan het dat iemand zichzelf 
niet kent? Hoe ontsnapt iemand 
op plechtstatige wijze aan eeu-
wige belachelijkheid als hij onaf-
gebroken de verkeerde definities 
hanteert en niet meer weet welke 
onderschriften bij welke prentjes 
te plakken? 

Mogen deze krant en de aange-
kondigde tentoonstellingen, de-
batten en filmvoorstellingen deze 
hopeloze verwarring op draaglij-
ke wijze voor u bestendigen.

Qui était Marcel Broodthaers ?

Personne ne sait qui était Marcel 
Broodthaers. Personne ne l’a ja-
mais su. Il paraît que Broodthaers 
lui-même ne savait pas qui il était. 
Il utilisait le mot identité autre-
ment que les dames et messieurs 
de la presse. Ses mots étaient 
bancals et seuls. Lorsqu’il parlait, 
ses auditeurs étaient tellement 
charmés par le son merveilleux 
de sa voix qu’ils en oubliaient de 
se concentrer. Ils avaient quel-
que chose d’un prêche, ses pro-
pos; ils tombaient sous la forme 
d’oracles, de prédicats ou d’ima-

ges qui étaient à la fois sérieux 
et rigolos. 

Comment est-ce possible de ne 
pas se connaître? Comment peut-
on échapper avec élégance à une 
ridiculité sans fin quand on ap-
plique sans cesse les mauvaises 
définitions et qu’on s’emmêle les 
pinceaux dans les légendes de 
ses propres œuvres?

Puissent ce journal et les exposi-
tions, les projections de films et 
les débats annoncés maintenir de 
manière agréable cette confusion 
sans espoir. 

Foto: J.M. De Witte

Ik ben een boa. Dat is wel het ergste 
dat een slang kan overkomen.
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SUITE…

et large. Son œuvre a en effet 
largement de quoi intéresser les 
jeunes. 

Vie

Marcel Broodthaers (Saint-Gilles 
1924 - Cologne 1976) est une 
des figures clés de l’art belge au 
vingtième siècle. Il était poète 
plasticien et cinéaste. Un artiste 
qui s’interrogeait sur le musée 
en tant qu’institution et laissait 
au visiteur le soin d’interpré-
ter ses œuvres. Les œuvres de 
Broodthaers sont drôles et sé-
rieuses à la fois, mais toujours 
fascinantes. Il a expérimenté 
avec diverses formes artistiques. 
Il a ainsi décidé de rendre les 50 
derniers exemplaires de son re-
cueil de poèmes Pense-Bête illisi-
bles en les coulant dans le plâ-
tre, travaillant à la frontière de la 
poésie et de l’art plastique. C’est 
d’ailleurs par là qu’il est entré 
dans l’univers de l’art plastique. 

Trois volets

Le projet Marcel Broodthaers est 
en trois volets: (1) la présentation 
des œuvres de Broodthaers dans 
les musées belges et néerlan-
dais, (2) des artistes contempo-
rains dans la mouvance ou aux 
antipodes de Broodthaers et (3) 
l’attitude actuelle à l’égard des 
idées de Broodthaers et de ses 
contemporains des années 60-
70. Ce dernier volet a été confié 
à des jeunes et des étudiants des 
beaux-arts. 

Du 15 septembre au 30 novem-
bre 2008, les musées exposent 
leur collection Broodthaers (en-
tière ou en partie), en y ajoutant 
parfois des œuvres provenant de 
collections privées. Le but n’est 
pas d’organiser une rétrospec-
tive. Afin de dresser un tableau 
de la scène artistique des années 
60 et 70, nous avons filmé des 
entretiens avec quelques-uns de 
ses contemporains. Ils appartien-
nent d’ailleurs tous à son entou-
rage: son épouse Maria Gilissen, 
les anciens galeristes Anny De 
Decker et Bernd Lohaus, les col-
lectionneurs Isi Fiszman, Herman 
Daled et Hubert Peeters, l’éditeur 
Yves Gevaert et les artistes Jac-
ques Charlier, Guy Rombouts, 
Bernd Lohaus et Walter Swennen. 
De son côté, le MuHKA organise 
une présentation de sa collec-
tion complétée avec des œuvres 
du FRAC et de la Cera d’amis de 
Marcel Broodthaers comme Pa-
namarenko, Robert Filliou, Bernd 
Lohaus, Guy Rombouts en Walter 
Swennen…
 Plusieurs villes ont encore 
invité des artistes contempo-
rains qui se retrouvent dans les 
conceptions de Broodthaers, 
mais en ont aussi une approche 
critique de par leur propre lan-
gage plastique. On songe no-
tamment au plasticien Guillaume 
Bijl, qui déclarait récemment 
dans une interview à <H>ART: « 
Je n’aurai naturellement jamais 
été si loin dans l’utilisation de la 
réalité sans Marcel Broodthaers » 
(mars 2008).

Un forum pour les jeunes

Nous voulons créer avec ce pro-
jet Broodthaers un forum pour 
les jeunes et les étudiants plas-
ticiens. Nous organisons un pro-
gramme varié de littérature et 
d’art plastique avec des artistes et 
des associations culturelles dans 
toute la Belgique. A titre d’exem-
ple: (1) une évocation de l’Occu-
pation de 68 au Palais des Beaux-
Arts. Nous invitons des rebelles 
de l’époque à une confrontation 
avec les rebelles d’aujourd’hui, 
des rebelles des cercles littérai-
res et artistiques: Roger Somville, 
Isi Fiszman, Maria Gilissen… (2) 
Nous organisons un itinéraire des 
kots à Leuven, Gand et Anvers en 
nous interrogeant sur la manière 
dont les jeunes présentent et col-
lectionnent leur patrimoine de 
nos jours. (3) Nous projetons des 
films de Broodthaers pendant no-
tre ‘Salon Broodthaers’ à Ostende 
(4). Il y a encore quantité d’activi-
tés de ce type organisées par les 
étudiants des Beaux-Arts de Sint-
Lukas à Bruxelles et à Gand, du 
KASK, de l’Académie d’Anvers et 
de la Cambre…

Isabel Lowyck, Lore Van Hees, 
Stijn Maes

VERDER LEZEN…

Leven

Marcel Broodthaers (Sint-Gillis 
1924 - Keulen 1976) geldt als één 
van de sleutelfiguren van de Bel-
gische kunst uit de 20ste eeuw. 
Broodthaers was zowel dichter 
als plastisch kunstenaar en ci-
neast. Hij stelde het museum als 
instituut in vraag. Hij legde een 
groot deel van de betekenis van 
zijn werken in handen van de be-
zoeker. Broodthaers’ werken zijn 
grappig en serieus tegelijk, maar 
altijd boeiend. Hij experimenteer-
de met verschillende kunstvor-
men. Zo besloot hij – op de grens 
tussen dichtkunst en beeldende 
kunst – 50 resterende exempla-
ren van zijn dichtbundel ‘Pense-
Bête’ onleesbaar te maken door 
ze in gips te vatten. Zo werd hij 
geïntroduceerd in de wereld van 
de beeldende kunst. 

Drieluik

Het Marcel Broodthaers project is 
een drieluik: (1) presentatie wer-
ken Broodthaers in Belgische en 
Nederlandse musea, (2) heden-
daagse kunstenaars ver of dicht-
bij Broodthaers en (3) actuele 
omgang met het gedachtegoed 
van Broodthaers en de tijdgeno-
ten van ’60-’70. Dit laatste luik is 
in handen van jongeren en kunst-
studenten. 

Musea

Van 15 september tot en met 30 
november 2008 tonen musea 
hun collectie Broodthaers (of een 
deel ervan), af en toe aangevuld 
met werken uit privé-bezit. Het 
is niet de bedoeling een retro-
spectieve te organiseren. Om 
een beeld te krijgen van de he-
dendaagse kunstscène van de 
jaren ’60 en ’70, leggen we ge-
sprekken met enkele tijdgeno-
ten op beeld vast. Ze behoorden 
bovendien allen tot de entourage 
van Broodthaers (zijn echtgenote 
Maria Gilissen, de voormalige 
galeriehouders Anny De Decker 
en Bernd Lohaus, de verzame-
laars Isi Fiszman, Herman Daled 
en Hubert Peeters, de uitgever 
Yves Gevaert en de kunstenaars 
Jacques Charlier, Guy Rombouts, 
Bernd Lohaus en Walter Swen-
nen. Het MuHKA organiseert een 
collectiepresentatie met werk 
van Kunstplatform FRAC en Cera 
over de tijdgenoten van Marcel 
Broodthaers zoals Panamarenko, 
Robert Filliou, Bernd Lohaus, Guy 
Rombouts en Walter Swennen…

Hedendaagse kunstenaars

Daarnaast zijn er in verschillen-
de steden hedendaagse kunste-
naars uitgenodigd. Kunstenaars 
die zich het gedachtegoed van 

Broodthaers toe-eigenen, maar 
ook kritisch benaderen vanuit 
hun persoonlijke beeldtaal. Zoals 
beeldend kunstenaar Guillaume 
Bijl het in een recent interview in 
<H>ART stelde: ‘Natuurlijk had ik 
zonder Marcel Broodthaers niet 
zo ver kunnen gaan in het ge-
bruik van realiteit’. (maart 2008)

Een forum voor jongeren

Met dit Broodthaersproject wil-
len we een forum creëren voor 
jongeren en kunststudenten. We 
organiseren een gevarieerd pro-
gramma in samenwerking met li-
teraire en plastische kunstenaars 
en culturele verenigingen uit heel 
België. Een greep uit het aanbod: 
(1) de Bezetting van ’68 in het 
Paleis voor Schone Kunsten tot 
leven brengen. We nodigen rebel-
len van die tijd uit en plaatsen ze 
t.o.v. de rebellen van vandaag. 
Zowel beeldende als literaire kun-
stenaars worden uitgenodigd. 
(Roger Somville, Isi Fiszman, Ma-
ria Gilissen…) (2) We organise-
ren een kotroute voor studenten 
in Leuven, Gent en Antwerpen. 
Hiervoor buigen we ons over de 
vraag hoe verzamelen/presen-
teren jongeren vandaag hun erf-
goed/kunst? (3) We tonen films 
van Broodthaers tijdens het Sa-
lon Broodthaers in Oostende (4). 
Daarnaast zijn er nog vele ad hoc 
initiatieven die door de kunststu-
denten (Sint-Lukas Brussel-Gent, 
KASK, Academie Antwerpen, La 
Cambre) worden genomen.

Isabel Lowyck, Lore Van Hees, 
Stijn Maes

Foto: Philippe De Gobert

LEVEN EN WERK…

1924 Geboorte van Broodthaers 
op 28 januari in Brussel.

1942 Volgt één cursusjaar schei-
kunde aan de ULB.

1943 Richt zich volledig op het 
schrijven van gedichten, waar-
mee hij enkele jaren eerder was 
begonnen. Wordt lid van de com-
munistische partij.

1945 Publiceert het gedicht 
‘L’île sonnante’ in het blad ‘Le 
Ciel Bleu’. Maakt zijn debuut als 
journalist in het tijdschrift ‘Le Sa-
lut Public’ (Hebdomadaire de pré-
cision politique et littéraire) met 
bijdragen over politiek, literatuur 
en film die gedeeltelijk onder de 
pseudoniemen Marcel Canal en 
Annecour verschijnen. Ontmoet 
de dichters Marcel Lecomte en 
Paul Nougé en heeft zijn eerste 
ontmoeting met Magritte.

1946 Vestigt zich als boekhan-
delaar in de Ons-Heerstraat in 
Brussel en verkoopt boeken op 
luizenmarkten.

1948 Publiceert het gedicht ‘Pro-
jet pour un film’ in het slechts 
eenmaal verschenen blad ‘Le Sur-
réalisme Révolutionnaire’. 

1950 Organiseert een openbare 
verkoop van boeken in Galerie 
Themis in Brussel.

1954-56 Publiceert gedichten in 

kranten en tijdschriften die hij 
met zijn eigen foto’s illustreert.

1958-59 Geeft rondleidingen op 
tentoonstellingen ter gelegen-
heid van de wereldtentoonstel-
ling Expo 58, en organiseert het 
filmprogramma ‘Poésie Cinéma’ 
in het Paleis voor Schone Kun-
sten in Brussel.

1960 Publiceert de dichtbun-
del ‘Minuit’, waarvan een aantal 

exemplaren geïllustreerd worden 
door Serge Vandercam.

1961 Schrijft een reeks artike-
len voor het Journal des Beaux-
Arts, onder de titel ‘Un poète en 
voyage… à Londres’, waarvoor 
hij verschillende keren naar Lon-
den reist.
Verblijft in de zomermaanden in 
Parijs, waar hij als loodgieter en 
nachtportier werkt.
Werkt in Brussel aan zijn eerste 
diaprojectie, waarvoor hij illus-
traties en karikaturen van J.J. 
Grandville fotografeert in de Ko-
ninklijke Bibliotheek.
Geeft op eigen kosten zijn derde 
dichtbundel ‘La bête noire’ uit. 

1962 Begint met het schrijven 
van kunstkritieken voor het Jour-
nal des Beaux-Arts, over Livinus, 
Magritte, Delvaux, De Chirico, 
popart, enzovoort.

1963 Geeft rondleidingen en le-
zingen in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel.

1964 Publiceert, opnieuw op ei-
gen kosten, zijn vierde dichtbun-
del ‘Pense-Bête’. 
Stuurt vier werken in voor de ten-
toonstelling ‘Prijs Jonge Schilder-
kunst’, Paleis voor Schone Kun-
sten, Brussel, en ontvangt een 
onderscheiding voor een sculp-
tuur. 
Heeft in juli zijn eerste soloten-
toonstelling in de galerie Saint-
Laurent in Brussel.

1965 Neemt deel aan de 
groepstentoonstelling Pop art, 
Nouveau Réalisme, etc…, Paleis 
voor Schone Kunsten, Brussel. 
Heeft zijn eerste niet commer-
ciele solotentoonstelling, ‘Objets 
de Broodthaers/Voorwerpen van 

het tijdschrift Phantomas.

1957  Publiceert in september 
zijn eerste bundel ‘Mon livre 
d’ogre’. Maakt zijn eerste film, ‘La 
clef de l’horloge’ (Un poème ciné-
matographique en l’honneur de 
Kurt Schwitters). Geeft rondlei-
dingen in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel en presenteert 
het filmprogramma ‘Exploration 
du Monde’. Begint met fotogra-
feren en schrijft artikelen voor 

Briques, 1963 (detail) Foto: Hans Theys

Marcel Broodthaers en Jean Dypréau Foto: Maria Gilissen
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Broodthaers’, Galerie Aujour-
d’hui, Paleis voor Schone Kun-
sten, Brussel. Tijdens de opening 
organiseert hij de happening ‘Une 
leçon de national pop art’.

1966 Het tijdschrift Phantomas 
geeft een speciaal nummer uit 
met werk van Broodthaers (Brus-
sel, februari 1966, jaargang 13, 
nr. 62). Maakt de tentoonstel-
ling ‘Moules Oeufs Frites Pots 
Charbon’ in de Wide White Space 
Gallery in Antwerpen, waarbij 
hij voor het eerst een catalogus 
maakt die een onderdeel van de 
tentoonstelling vormt.

1967 Heeft zijn eerste retro-
spectieve tentoonstelling, ‘Marcel 
Brood(t)haers / Court Circuit’, Pa-
leis voor Schone Kunsten, Brus-
sel.

1968 Neemt enkele dagen deel 
aan de bezetting van het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel, 
als bemiddelaar tussen de bezet-
ters en de museumstaf. Opent 
op 27 september zijn ‘Musée 
d’Art Moderne, Département des 
Aigles, Section XIXème Siècle’ 
in zijn woning in de Boomkwe-
kerijstraat in Brussel. Begint met 
het maken van vacuümgedrukte 
plastic platen die hij ‘Industri-
ele gedichten’ noemt. Hij maakt 
‘Le corbeau et le renard’ voor de 

le, Düsseldorf, waarin hij meer 
dan driehonderd kunstwerken, 
objecten en afbeeldingen toont 
die iets te maken hebben met 
het beeld van de ‘adelaar’. Instal-
leert in Documenta 5 in Kassel de 
‘Section Publicité’ en de ‘Section 
d’Art Modern’. Sluit zijn museum 
tijdens Documenta 5 voorgoed 
met het ‘Musée d’Art Ancien, Dé-
partement des Aigles, Galerie du 
XXème Siècle’.

1973 Vestigt zich in Londen, 
waarna er sprake is van een her-
nieuwde aandacht voor het schil-
deren. Toont een groot aantal 
typografisch bedrukte doeken in 
de tentoonstelling ‘Peintures lit-
téraires, 1972-1973’, Galerie Ru-
dolf Zwirner, Keulen.

1974 Verblijft op uitnodiging 
van het kunstenaarsprogramma 
DAAD vier maanden in Berlijn.

Presenteert de installatie ‘Un jar-
din d’hiver’ tijdens de groepsten-
toonstelling Carl Andre, Marcel 
Broodthaers, Daniel Buren, Vic-
tor Burgin, Gilbert & George, On 
Kawara, Richard Long, Gerhard 
Richter, Paleis voor Schone Kun-
sten, Brussel. Deze installatie 
loopt vooruit op de reeks van zes 
grote Décor-tentoonstellingen die 
hij tussen september 1974 en no-
vember 1975 maakt op basis van 
bestaande en nieuwe werken. 

White Wide Space in Antwerpen. 

1969 Vervolgt zijn museum-
installaties met het ‘Musée d’Art 
Moderne, Département des 
Aigles, Section XVIIème Siècle, 
A379089’, Antwerpen. Maakt 
de tentoonstelling ‘Exposition 
littéraire autour de Mallarmé: 
Marcel Broodthaers à la Debliou-
debliou/S’, Wide White Space Gal-
lery, Antwerpen, waarin hij ver-
schillende versies van zijn editie 
‘Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard. Image’ presenteert.

1970 Installeert het slechts twee 
dagen durende Musée d’Art Mo-
derne, Département des Aigles, 
Section XIXème Siècle (Bis), Städ-
tische Kunsthalle, Düsseldorf.

1971 Maakt de tentoonstelling 
‘Film als Objekt - Objekt als Film’, 
Städtische Kunsthalle, Düssel-
dorf, waarin hij naast films en 
diaprojecties objecten toont die 
een rol spelen in zijn films. Ver-
volgt zijn museum met het Mu-
sée d’Art Moderne, Département 
des Aigles, Section Cinéma, Burg-
platz 12, Düsseldorf.

1972 Opent zijn legendarische 
‘Musée d’Art Moderne, Départe-
ment des Aigles, Section des Fi-
gures (Der Adler vom Oligozän 
bis heute)’, Städtische Kunsthal-

1974-75 De eerste Décor-ten-
toonstelling ‘Catalogue-Catalo-
gus’ vindt plaats in het Paleis 
voor Schone Kunsten in Brussel 
en wordt gevolgd door de deels 
gelijktijdige tentoonstellingen 
‘Eloge du Sujet’, Kunstmuseum, 
Basel; ‘Invitation pour une ex-
position bourgeoise’, National-
galerie, Berlijn; ‘Le privilège de 
l’art’, Museum of Modern Art, 
Oxford; ‘Décor: a conquest by 
Marcel Broodthaers’, Institute of 
Contemporary Arts, Londen; en 
‘L’Angélus de Daumier’, Centre 
National d’Art Contemporain, Hô-
tel Rotschild, Parijs.

1976 Marcel Broodthaers over-
lijdt op zijn 52ste verjaardag, op 
28 januari, in Keulen.

Biografie gebaseerd op die van 
Anna Hakkens in: ‘Broodthaers 
aan het woord’, Ludion, 1998.

CECI 
N’EST PAS 
UN OBJET 

D’ART

Machine à poèmes, 1965-1968 Foto: Hans Theys

Papa, 1963 (detail) Foto: Hans Theys

VIE ET ŒUVRE…

1924  Naissance de Broodthaers 
le 28 janvier à Bruxelles.

1942 Suit une année de cours 
de chimie à l’ULB.

1943 S’oriente vers l’écriture 
de poèmes, qu’il pratique depuis 
quelques années déjà. Devient 
membre du parti communiste. 

1945 Publie le poème ‘L’île son-
nante’ dans la revue d’orientation 
surréaliste ‘Le Ciel Bleu’. Fait ses 
débuts de journaliste à la revue 
Le Salut Public (Hebdomadaire de 
précision politique et littéraire) 
avec des articles sur la politique, 
la littérature et le cinéma, dont 
certains paraissent sous le pseu-
donyme Marcel Canal. Rencontre 
les poètes Marcel Lecomte et Paul 
Nougé et fait sa première rencon-
tre avec Magritte.

1946 S’établit comme bouqui-
niste dans la rue Notre-Seigneur 
à Bruxelles et vend des livres sur 
les marchés. 

1948 Publie le poème Projet pour 
un film dans la revue Le Surréa-
lisme Révolutionnaire, qui ne pa-
raîtra qu’une seule fois. 

pour le Journal des Beaux-Arts, 
sous le titre Un poète en voya-
ge… à Londres, pour lequel il ef-
fectue plusieurs voyages dans la 
capitale anglaise. 
Passe les mois d’été à Paris, où il 
travaille comme plombier et por-
tier de nuit.
Travaille à Bruxelles sur sa pre-
mière projection de diapositives, 
pour laquelle il photographie les 
illustrations et caricatures de 
J.J. Grandville à la Bibliothèque 
Royale.
Publie son troisième recueil de 
poèmes La bête noire à frais 
d’auteur. 

1962 Commence l’écriture de 
critiques d’art pour le Journal des 
Beaux-Arts sur Livinus, Magritte, 
Delvaux, De Chirico, le Pop Art, 
etc

1963 Mène des visites guidées 
et donne des conférences au Pa-
lais des Beaux-Arts de Bruxelles.

1964 Publie son quatrième re-
cueil de poèmes Pense-Bête, tou-
jours à compte d’auteur. 
Envoie quatre oeuvres pour l’ex-
position ‘Prix de la Jeune Pein-
ture’ au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles et reçoit une distinction 
pour l’une de ces oeuvres. 
Donne sa première exposition 
solo en juillet à la galerie Saint-
Laurent à Bruxelles.

1965 Participe à l’exposition de 

1950 Organise une vente publi-
que de livres à la Galerie Themis 
à Bruxelles.

1954-56 Publie des poèmes dans 
la revue Phantomas.

1957 Publie en septembre son 
premier recueil, intitulé Mon livre 
d’ogre.
Réalise son premier film, ‘La clef 
de l’horloge’ (Un poème cinéma-
tographique en l’honneur de Kurt 
Schwitters). Mène des visites 
guidées au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles et collabore au pro-
gramme cinématographique ‘Ex-
ploration du Monde’. 
Se met à la photographie et écrit 
des articles pour des journaux 
et des revues qu’il illustre de ses 
propres photos.

1958-59 Mène des visites gui-
dées d’expositions à l’occasion 
de l’Exposition universelle de 
1958 et organise le programme 
cinématographique ‘Poésie Ciné-
ma’ au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles.

1960 Publie le recueil de poè-
mes Minuit, dont un certain nom-
bre d’exemplaires sont illustrés 
par Serge Vandercam.

1961 Ecrit une série d’articles 

groupe ‘Pop Art, Nouveau Réalis-
me, etc…’ au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Monte sa première 
exposition solo non commer-
ciale. ‘Objets de Broodthaers/
Voorwerpen van Broodthaers’, à 
la Galerie Aujourd’hui, Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Il orga-
nise pendant le vernissage un 
happening intitulé ‘Une leçon de 
national pop art’.

1966 La revue Phantomas sort 
un numéro spécial sur l’œuvre de 
Broodthaers (Bruxelles, février 
1966, 13e année, n°62). Monte 
l’exposition ‘Moules Œufs Frites 
Pots Charbon’ à la Wide White 
Space Gallery à Anvers et réalise 
pour la première fois un catalo-
gue qui fait partie intégrante de 
l’exposition. 
1967 Donne sa première ex-
position rétrospective, ‘Marcel 
Brood(t)haers / Court Circuit’ au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxel-
les.

1968 Participe pendant quel-
ques jours à l’occupation du Pa-
lais des Beaux-Arts de Bruxelles 
et se pose en médiateur entre les 
occupants et le personnel du mu-
sée. Ouvre le 27 septembre son 
‘Musée d’Art Moderne, Départe-
ment des Aigles, Section XIXème 
Siècle’ à sa maison de la rue Pé-
pinière à Bruxelles. Commence 
à produire des plaques de plas-
tique imprimées sous vide qu’il 
nomme des ‘poèmes industriels’. 

Marcel Broodthaers in de botanische tuin van München Foto: Maria Gilissen
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Verloren van eenzaamheid, ben ik altijd klein wild geweest.
ben ik schichtig.

  

Treurnis, het opvliegen van wilde eenden.

Il produit ‘Le corbeau et le renard’ 
pour la White Wide Space à An-
vers. 

1969 Poursuit ses installations 
muséales avec le ‘Musée d’Art 
Moderne, Département des 
Aigles, Section XVIIème Siècle, 
A379089’, Anvers. Monte l’expo-
sition ‘Exposition littéraire autour 
de Mallarmé: Marcel Broodthaers 
à la Debliou-debliou/S’, Wide 
White Space Gallery, Anvers, où 
il présente plusieurs versions de 
sa publication ‘Un coup de dés ja-
mais n’abolira le hasard. Image’.

1970 Installe pour deux jour 
seulement le Musée d’Art Mo-
derne, Département des Aigles, 
Section XIXème Siècle (Bis), Städ-
tische Kunsthalle, Düsseldorf.

1971 Monte l’exposition ‘Le film 
comme objet –L’objet comme 

film’ au Städtische Kunsthalle de 
Düsseldorf, dans laquelle il mon-
tre des films et des projections 
de diapos, mais aussi des objets 
qui jouent un rôle dans ses films. 
Poursuit son musée avec le Mu-
sée d’Art Moderne, Département 
des Aigles, Section Cinéma, Burg-
platz 12, Düsseldorf.

1972 Ouvre son légendaire ‘Mu-
sée d’Art Moderne, Département 
des Aigles, Section des Figures 
(Der Adler vom Oligozän bis 
heute)’, Städtische Kunsthalle, 
Düsseldorf, où il montre plus de 
trois cents œuvres d’art, objets 
et illustrations en rapport avec 
l’image de ‘l’aigle’. Installe à la 
Documenta 5 de Kassel la ‘Sec-
tion Publicité’ et la ‘Section d’Art 
Moderne. Ferme définitivement 
son musée pendant la Documen-
ta 5 avec le ‘Musée d’Art Ancien, 
Département des Aigles, Galerie 
du XXème Siècle’.

Droedel-ontwerp voor een ‘Poème industriel’ 

1973 S’établit à Londres, après 
quoi il semble retrouver son in-
térêt pour la peinture. Montre un 
grand nombre de toiles impri-
mées typographiques à l’exposi-
tion ‘Peintures littéraires, 1972-
1973’, Galerie Rudolf Zwirner à 
Cologne.

1974 Séjourne quatre mois à Ber-
lin à l’invitation du programme 
d’artistes DAAD.
Présente l’installation ‘Un jardin 
d’hiver’ pendant l’exposition 
de groupe ‘Carl Andre, Marcel 
Broodthaers, Daniel Buren, Vic-
tor Burgin, Gilbert & George, On 
Kawara, Richard Long, Gerhard 
Richter’ au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Cette installation 
anticipe sur la série de six gran-
des expositions intitulée ‘Décor’ 
qu’il monte entre septembre 
1974 et novembre 1975 sur base 
d’œuvres existantes et nouvel-
les. 

1974-75 La première exposition 
Décor, ‘Catalogue-Catalogus’, a 
lieu au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles et est suivie d’exposi-
tions partiellement simultanées: 
‘Eloge du Sujet’ au Musée de l’Art 
de Bâle ; ‘Invitation pour une ex-
position bourgeoise’, National-
galerie, Berlin ; ‘Le privilège de 
l’art’, Museum of Modern Art, 
Oxford ; ‘Décor: A Conquest by 
Marcel Broodthaers’, Institute of 
Contemporary Arts, Londres ; et 
‘L’Angélus de Daumier’, Centre 
National d’Art Contemporain, 
Hôtel Rotschild, Paris.

1976 Marcel Broodthaers décè-
de à l’âge de 52 ans, le 28 janvier 
à Cologne.

Biographie basée sur celle de 
Anna Hakkens, publié dans le li-
vre ‘Marcel Broodthaers par lui-
même’, Flammarion, 1998.

       

DE DIERENRIEM
  
Als de haas met lange oren,
Mijn schaduw is immens.

Melancholie, wrange vesting der adelaars.

Foto 1: Isi Fiszman, Panamarenko, Marie-Puck Broodthaers, Ilka Schellenberg en Joseph 
Biegeleisen. Foto 2: Beuys en Panamarenko. Foto 3: Panamarenko en Bernd Lohaus. 

Foto 4:  Anny De Decker en Panamarenko. (Eerste twee foto’s: Maria Gilissen)

Voor Stroop die dikwijls impotent is bij de 
vrouwtjes… Eet meer look ! (Brief aan Hans Theys)

Monte Rosa, Mattmark 20 september 1989

In mijn pogingen om toch maar een of twee artiesten 
goed te vinden op deze bol, noemde ik altijd maar Marcel, 
Marcel, die vind ik goed!
 Nu komt Marcel tot mij via een opgeblazen boek 
gemaakt en geïnspireerd door Buchloh, Vree en een hoop 
bullebakken van Amerikanen. 
 En ik herken mijn Marcel niet meer. Is hij een figuur van 
mijn verbeelding zoals « das flugzeug», « molly peters », 
« eendjes », « krokodillen »? Is hij een « vliegende sigaar » 
heb ik hem zo mooi voorgesteld als een bot met sneeuw is 
hij gaan leven in mijn gedachten als een gouden meikever, 
een illusie?
 Ik denk het, want de werkelijkheid van dat Amerikaans 
boek geeft de indruk hier te maken te hebben met een 
verstikkend niets, waar alleen blinden zich niet kunnen 
aan storen. Een verstikkend niets, zoals je dat kunt vinden 
bij Buren, Art en Language, Kosuth of de te dun gevonden 
Long. 

Long sprak altijd van « too arty », maar er was niemand 
meer « arty » dan hij. Marcel in het boek zegt dat hij een 
diepe hekel heeft aan esthetica. Naast een mossel of een 
fles melk schrijft hij « Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard » bij een kastje met eieren plaatst hij « The 
turpitudes of John Blake » enzovoort, enzovoort jongen, er 
is in mijn voorstellingsvermogen geen grotere, om duimen 
en vingeren af te likken esthetica dan dat. Daarmee vangt 
ge alle Buchlohs, dat is nu echt wat deze creaturen nodig 
hebben, dat geeft hun zekerheid deze blinde mollen, nu 
kunnen ze voluit imperialistisch linguïstiekeren, het kan nu 
niet meer mis, het is diep, het is duister, het is Mallarmé, 
Proust, La Fontaine, Rubens. 
 Dit en verder nog een handjevol prullaria uit het 
antiekwinkeltje. 

Situatie 1;
Belgique, rue Pépinière, Musée des aigles geopend door 
Johannes Cladders en gesloten door Piet Van Daalen 
direkteur van een klein Zeeuws museum, lege houten 
kisten met enkele kunstpostkaarten erop geplakt. 
Situatie 2;
Allemagne, Germany, Deutschland, Kunsthalle Düsseldorf, 
direktorkustdeklosoberaadgemein Jürgen Harten « habich » 
zegt Jürgen, alle adelaars, op stof, op doek, in plaaster, in 
zilver, in goud, geëtst, in inkt, op papier… Vom Oligozän 
bis heute. 
Nu werd Marcel groot, geslaagd en volkomen, de Marcel 
van het kleine nietige van het « tout petit » was niet meer. 
Marcels tentoonstellingen in Duitsland worden echte 
voorlopers van Bijl. 

Zeg, Proust, Mallarmé, Fontaine en alle literaire blaaskaken 
beginnen artikels over u te schrijven, zeg, ik maak een 
museum en een heleboel museumburocraten beginnen hun 
museum voor u met spul te vullen. Wat er ook nog mag 
komen, het is een feit dat « mijn Marcel » nu omringd is en 
meer en meer omringd wordt door corrupte smeerlappen, 
precies die, die in het verleden steeds weer bewezen, geen 
been te hebben om op te staan. 

Met een aantal mensen te samen liepen we ‘s avonds naar 
een opening van een galerie in Antwerpen, Marcel zegde 
plotseling tot het gezelschap:
« Lui », doelend op mij, « va nous trahir tous ». 
Wel, het is mijn lot. 

Djiboudipin sicum sin de dravos,

Panamarenko

Vertaald door Hans Theys, Maria Gilissen en Isabel Lowyck, vertrekkend van een vertaling van Stefan Hertmans.
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DE EMMER VAN NARCISSUS

Een gesprek met Dr. J.S. Stroop 
over de films van Marcel 
Broodthaers

NARCISSUS ALS UITVINDER VAN 
DE CINEMA

- U kent Marcel Broodthaers dus 
persoonlijk?

Dr. J. S. Stroop: Ik zie hem min-
stens één keer per jaar, ja. Meest-
al op onze verjaardag, die op de-
zelfde dag valt. Maar dat heb ik u 
eergisteren al verteld. 

- En heeft hij het soms nog eens 
over zijn werk?

Stroop: Nooit. Maar dat heb ik u 
ook al verteld. Marcel is naar Ve-
netië verhuisd omdat hij dat nar-
cistische, egocentrische gedoe 
kotsbeu was. ‘Marre de l’art et 
marre de boire!’ Dat zei hij toen 
altijd. Maar dat is nu al meer dan 
twintig jaar geleden. Moeten we 
het hier echt over hebben?

- Wat bedoelde hij met ‘dat nar-
cistische gedoe’?

Stroop: Kent u de film ‘Une se-
conde d’éternité’? Dat is een uit 
24 beelden bestaand, lusvormig 

de landing van de kat valt daar 
een stapel papieren om, zodat er 
een honderdtal bladzijden naar 
beneden dwarrelt. Dr. Stroop ver-
zamelt ze en maakt er opnieuw 
een handig stapeltje van dat hij 
rustig begint te doorbladeren.)

Stroop: Ja, hier is het:

Une seconde pour Narcisse. 

1 seconde voor Narcissus is de 
tijd al van de eeuwigheid. 
Narcissus heeft 1/24ste van een 
seconde onbeperkt herhaald. 
De volharding van het netvlies 
bij Narcissus was van eeuwige 
duur. 
Narcissus is de uitvinder van de 
cinema. 

En dit is het begeleidende tekst-
je: 

‘Ik heb voor mezelf een film van 
1 seconde (24 beelden) willen 
maken over het model Narcissus. 
(Ik bekijk mezelf in een film als in 
een spiegel.)’

- Maar wat betekent dat dan?

Stroop: Tja… Dat is eigenlijk niet 
duidelijk. Naast de flakkerende 
lichtvlekken op het scherm is 
het donker in de bioskoop, de 
werkelijkheid ligt buiten. Net als 
Narcissus krijgt de bioskoopbe-
zoeker nooit enige greep op de 
werkelijkheid. Misschien heeft 
het ook iets te maken met de 
wens beroemd te worden. Ik weet 

animatiefilmpje, waarin je ziet 
hoe in een seconde tijd, door toe-
voeging van telkens een streepje, 
Broodthaers’ initialen tot stand 
komen. Het idee dat een kunst-
werk vervangen kan worden door 
de naam of de initialen van de 
kunstenaar is niet zo nieuw. De 
hele kunstmarkt drijft op die stel-
ling. Meestal worden er gewoon 
namen gekocht of verkocht. De 
kunstwerken fungeren dan als 
een soort van onderpand, dat na 
de transactie vaak zelfs niet van 
kluis verhuist, net zoals het goud 
in Fort Knox. Broodthaers geeft 
echter een vorm aan deze ge-
dachte, zodat ze zichtbaar wordt. 
Voor Broodthaers bestond het 
narcisme van dit filmpje onge-
twijfeld in de aanbidding van de 
eigen naam, maar hij heeft ook 
een gedichtje geschreven waarin 
hij de lusvorm van het filmpje in 
verband brengt met de vorsende 
blik van Narcissus. Kent u dat ge-
dichtje?

- Is dat ergens gepubliceerd, 
dan?

Stroop: Neen, maar het ligt hier 
wel ergens. Wacht… Zoë, kom 
eens hier… (Hij plaatst de zilver-
grijze poes op zijn linkerschou-
der en laat haar vandaar om-
hoogspringen, op een kast. Door 

het niet, maar in 1963 schreef hij 
over Magritte: ‘Hij is beroemd in 
New York. Alle schilderijen van 
Magritte zijn beroemd in New 
York. Magritte is beroemd’. Deze 
herhalingen lijken erop te wijzen 
dat hij die beroemdheid belang-
rijk vond. Dat strekt hem tot eer, 
vind ik. Maar bon. Als je het nar-
cisme louter beschouwt als een 
soort van buitensporige bewon-
dering voor jezelf, dan kan je met 
dat begrip niet veel aanvangen. 
Maar als je het beschouwt als een 
noodzakelijk maar buitensporig 
geworden toetsen van je inner-
lijke overtuiging aan het oordeel 
van anderen, dan lijkt het op de 
motivatie van elke kunstenaar. 
Begrijpt u? Kunstenaars voelen 
de behoefte zichzelf zichtbaar te 
maken. Ze willen gezien worden. 
Ze streven voortdurend naar be-
vestiging van buitenaf. Narcissus 
schijnt een bepaalde innerlijke 
overtuiging te missen, waardoor 
hij verstrikt raakt in een soort 
kring van de uiterlijkheid. Zijn 
onderzoekende blik zit gevan-
gen in een soort cirkelbeweging 
die nooit greep krijgt op de bui-

CECI 
EST 
UNE 
PIPE

Portrait de Maria avec statif, 1967 Foto: Hans Theys 
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tenwereld en afschampt op zijn 
vermeend innerlijk. Hoezeer hij 
ook naar zijn spiegelbeeld kijkt, 
hij zal nooit iets over zichzelf te 
weten komen. Wie weet heeft hij 
zelfs geen innerlijk. Misschien 
bestaat er zelfs geen ‘ware’ we-
reld buiten dit kringetje. 

PAPEGAAIEN EN TAUTOLOGIEËN

Stroop: Het narcisme is tautolo-
gisch van structuur. Een tauto-
logie drukt in één zin twee keer 
hetzelfde beeld uit. Voor Witt-
genstein was elk begrip van de 
schoonheid tautologisch, omdat 
we alleen weten wat schoon is 
door schone dingen te leren ken-
nen. In het werk van Broodthaers 
neemt de tautologie een speciale 
plaats in, omdat hij, in navolging 
van Mallarmé, denkt dat we op-
gesloten zitten in gebrekkige 
taal en omdat hij, in navolging 
van Magritte, alle mogelijke ver-
houdingen exploreert tussen een 
voorwerp en zijn afbeelding of 
een voorwerp en zijn naam. ‘Je dis 
je,’ zegt hij. ‘Ik… zeg… ik… zeg… 
ik…’ Als de steeds terugvallende 
naald op een kapotte langspeel-
plaat huivert hij op de rand van 
het spreken, net zoals Narcissus 
uitglijdt op de rand van het zien. 
‘Moi je tautologue’, voegt hij er-
aan toe. Naast de bandopnemer 
die deze monoloog ten gehore 
brengt, zit een papegaai in een 
kooi. Broodthaers is de papegaai 
van Mallarmé en Magritte, maar 
ook van zichzelf. Iedereen is de 
papegaai van de klanken die los 
door zijn eigen schedelpan waai-
en. Het is niet duidelijk of MB 
ook zó over het narcisme heeft 
gedacht, maar ik denk van wel. 
Kent u de lege schilderijlijsten 
van de Section Publicité?

- Documenta 5? Die reclamestand 
voor de ‘Section des figures’?

Stroop: Ja, en dan de Secti-
on des figures op zich! Al die uit-
beeldingen of afbeeldingen van 
adelaars… Tonen die niet elke 
keer een soort van buitenkant, 
waarbij de binnenkant ons waar-
schijnlijk ontsnapt? Denkt u dat 
dat toeval is? Kijk… Broodthaers 
maakt reklame voor zijn eigen 
werk. Wie zich bezighoudt met 
de hedendaagse kunst tuimelt 
toch van de ene catalogus in de 
andere, zegt hij. Daarom stelt hij 
ook de hele oplage van een (ver-
knoeide) catalogus tentoon in 
een verzegelde vitrine of toont 
hij zowel fotomontages als dia-
reeksen. Toen ik de eerste keer 
een overzichtstentoonstelling 
van het werk van Broodthaers 
heb bezocht, raakte ik gaande-
weg in de greep van een soort 
stil schreeuwen dat uit al die in-
gelijste prentjes en opgeplakte 
foto’s en geïsoleerde woorden 
galmde. Het leek alsof de wis-

liteit van dat gescharrel ineens 
welsprekend en verhaalt het 
ons niet uitsluitend meer over 
een verpletterende nietigheid, 
maar ook over een vederlichte, 
bevrijdende futiliteit. De lach en 
de ernst gaan bij Broodthaers in 
elkaar over als zo’n gedraaide 
papierstrook waarvan de uitein-
den aan elkaar worden geplakt: 
je weet nooit aan welke kant je 
staat of waar het ene ophoudt en 
het andere begint. 

MALLARME EN MAGRITTE

Stroop: Ziet u het verband tussen 
het narcisme en het geschuifel? 
De narcist speelt met een puz-
zel waarop een schilderij van de 
slag bij Waterloo afgebeeld staat. 
Hij herkent zichzelf in Napoleon, 
maar hij komt niets over zich-
zelf of Napoleon te weten. Het 
enige wat hij kan is zijn onver-
mogen vieren door die stukjes te 
verschuiven, en aan alle kanten 
te bekijken… Hebt u de gene-
riek van ‘Projet pour un film’ al 
gezien? De camera maakt een 
neerwaartse beweging over een 
tekening, die een filmstrook met 
generiek voorstelt. Een onmoge-
lijke filmstrook, natuurlijk, om-
dat elk volgend beeldje verschil-
lend is. En in het filmpje ‘Slip-test’ 
glipt het beeld omhoog over het 
scherm, alsof de projector slipt, 
terwijl we twee worstelaars zien 
die elkaar tevergeefs proberen 
stevig te omknellen. De dichter 
verschuift de woorden in de zin, 
trekt ze een beetje uit hun haak, 

selende vormen van de beelden 
die hij toonde uitgroeiden tot een 
onhandig of hopeloos ritselen, 
tot een groteske ruis die als een 
eindeloze dreun tegen onze kop 
beukte. 

- Tegen uw kop. 

Stroop: Tegen de mijne, ja. Het 
spijt me, ik kan het niet be-
ter uitleggen. Al dat talmend 
schuifelen, al dat omkeren van 
prentjes, dat aftekenen van een 
foto van een gravure, het foto-
graferen van een projectie, het 
tekenen van een woord en het 
zeggen van een beeld, al die 
collages, die knipsels, die geïso-
leerde woorden, die voorwerpen, 
die vitrines, die films, die dia’s, 
die teksten, die dansen allemaal 
rond met hun rokken omhoog en 
tegelijk blijven ze iets verstop-
pen. Het is een soort van zotter-
nij, een eindeloos gebroddel en 
gedobbel met het goed fatsoen, 
een omkeren en een trommelen 
met de vingers, een in zijn oren 
prutsen en een tekenen van bol-
letjes op een stukje papier. Maar 
het is vooral een eindeloos ver-
schuiven. 

- Wat bedoelt u?

Stroop: Het is alles een futiel ge-
scharrel. Net zoals Narcissus op-
gesloten zit in het vruchteloze 
peilen van zijn weerspiegeling, 
zo kan niemand zijn eigen ge-
dachten en gevoelens volledig 
zichtbaar of tastbaar uiteenleg-
gen. Maar soms wordt de futi-

en dwingt ze in een nieuwe melo-
die die het al bekende voorwerp 
op een nieuwe, niet door de sleur 
van de taal besmette manier te-
voorschijn roept. Het is eigenlijk 
een soort van bricoleren met taal. 
U moet aan Schwitters denken als 
u naar het werk van Broodthaers 
kijkt. Of denkt u even terug aan 
Magritte. Magritte heeft de schil-
derkunst verlost van de dwinge-
landij van de schoonheid, van de 
esthetica, zal Broodthaers u zeg-
gen. Maar wat heeft Magritte bo-
venal gedaan? Hij heeft bovenal 
een klare, heldere manier gevon-
den om het mysterie uit te druk-
ken. Magritte dat is eigenlijk: het 
mysterie overzichtelijk gemaakt. 
Begrijpt u? En hoe doet hij dat? 
Door het mysterie uiteen te la-
ten vallen in een paar heldere, 
duidelijk herkenbare zaken, die 
gewoon naast elkaar geplaatst 
worden. Broodthaers hield zich 
natuurlijk niet bezig met het mys-
terie. Broodthaers was een socio-
loog en een positivist. Maar door 
zijn vreemde koppigheid heeft 
hij ontdekt dat er een soort van 
ontmoeting plaatsvindt tussen 
Mallarmé en Magritte. Tenslotte 
was Magritte dezelfde esthetica 
toegedaan als Mallarmé, die zich 
eigenlijk gewoon baseerde op 
het ‘surnaturalisme’ van Baude-
laire. Een syntax ontwricht zou, 
de eigenlijke bloem afwezig blij-
vend, de roos ontrukken aan het 
uitgespaarde wit. Zo’n zin, die 
door zijn jazzy onevenwicht de 
taal bekentenissen afdwingt, kan 
je ook een teerlingworp noemen 
of een constellatie, een sterren-
beeld. Ze zou een uitweg bieden 
uit de tautologische structuur 
van de taal of de schoonheidsbe-
leving, ook al is ze opgebouwd 
uit woorden die deel uitmaken 
van een door het toeval en het 
plebs besmette taal. Maar haar 
klassieke schoonheid heeft geen 
vat op de wereld, die even rom-
melig blijft als altijd. 

NOOIT ZAL EEN TEERLINGWORP 
HET TOEVAL OPHEFFEN

Stroop: Een groot deel van het 
werk van Broodthaers bestaat in 
het steeds opnieuw bekijken van 
deze zin. ‘Het alfabet is een dob-
belsteen met 26 zijden,’ schreef 
hij. In 1969, het jaar van de op-
richting van het Musée d’Art 
Moderne en het jaar waarin hij 

THIS IS 
NOT A 

WORK OF 
ART
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riaal voor te kunnen verzamelen. 
Het lijkt alsof de werkelijkheid 
nooit daar is, terwijl alles wat 
onbereikbaar is hen versmacht. 
Hoe moet ik dat zeggen? Hebt u 
de installatie ‘Un jardin d’Hiver’ 
ooit gezien?

- Nog niet, nee. 

Stroop: Kijkt u dan vooral naar 
de film. In de film zien we een 
monitor en op die monitor kun-
nen we zien hoe Broodthaers tij-
dens de vernissage een kameel 
de weg toont in het Paleis voor 
Schone Kunsten. U moet zich dat 
voorstellen. U bevindt zich te-
midden van een mise-en-scène 
met enkele palmen uit de warme 
landen, klapstoeltjes van bij Pit-
toors en een videomonitor. Aan 
de muren hangen fotografische 
reproducties van gravures. Een 
van die gravures bevat de voor-
stelling van enkele dromedaris-
sen in een oase. Ineens begint 
die projector te draaien en u ziet 
hoe die ‘installatie’ ooit heeft ge-
leefd. En wat ziet u? Een film die 
een videobeeld toont waarop je 
een man met een echte kameel 
ziet lopen. De echte kameel lijkt 
minder werkelijk geworden te 

CINEMA BAUDELAIRE

- De ondertitel van de film ‘Une 
seconde d’éternité’ luidt ‘D’après 
une idée de Charles Baudelaire’. 
Waarom eigenlijk?

Stroop: Er zijn verschillende re-
denen denkbaar. Ten eerste is 
Baudelaire de uitvinder van de 
‘correspondances’, de kunst ge-
worden synesthesieën. Daarom 
luidt een van de literaire schil-
derijen ook ‘Baudelaire peint’. Al-
thans, dat denk ik. Maar eigenlijk 
verwijst Broodthaers naar een 
vers uit Baudelaires gedicht ‘De 
schoonheid’, waarin een koele, 
onverzoenlijke Schoonheid ver-
klaart dat ze een hekel heeft aan 
schuifelende lijnen. ‘Je hais le 
mouvement qui déplace les lig-

Stills uit de film 
‘Un voyage à Waterloo’, 1969

Stills uit de film 
‘Au-delà de cette limite’, 1971

Stills uit de film 
‘Un jardin d’Hiver’, 1974

Stills uit de film 
‘Crime à Cologne’, 1971

‘Un Voyage à Waterloo’ filmde, 
schreef hij op de achterkant van 
een prentbriefkaart een open 
brief, waarin de punten en kom-
ma’s doen denken aan de als ster-
ren twinkelende, in de pellicule 
gekraste cirkeltjes in de film ‘Le 
poisson est tenace’. Eigenlijk zijn 
het verschoven ogen van dobbel-
stenen. Hebt u al eens gekeken 
naar Broodthaers’ versie van Mal-
larmés ‘Coup de dés’? Ik heb hier 
ergens een origineel exemplaar 
liggen. (Hij kruipt op zijn knieën 
rond de fauteuil waarop ik zit 
en trekt er een stapeltje boeken 
vanonder vandaan.) Kijk… Ziet 
u het? De verzen van Mallarmé 
gaan schuil achter zwarte stro-
ken met een wisselende dikte, 
die bepaald wordt door het korps 
van de verborgen letters. Ineens 
zie je een nieuw soort kadans. 
De bladspiegel doet zich voor 
als een constellatie. Voelt u het 
ritme? Hetzelfde geldt voor de 
ogenschijnlijke herhalingen of 
schijnordeningen in fotomonta-
ges zoals ‘Ma collection’, waar op 
geheime wijze een soort rilling 
doortrekt, zoals Buchloh heeft 
opgemerkt. Enfin soit. Het enige 
wat ik u wilde vertellen is dat 
het lijkt alsof bijna alle films van 
Broodthaers iets te maken heb-
ben met beide onderwerpen. Het 
narcisme aan de ene kant, en het 
onafgebroken kantelen van de 
vormen aan de andere. Beide on-
derwerpen zijn trouwens direct 
verbonden met het thema van de 
reis… Ja?

- Het spijt me dat ik u moet on-
derbreken, professor, maar wat 
bedoelt u met ‘het onafgebroken 
kantelen van de vormen’?

Stroop: Duizend verschillende 
voorstellingen van een arend 
verbergen de arend. We filmen 
een silhouet van een arend. Maar 
het silhouet van de arend spa-
ren we uit in het zwart. Zoiets. 
Maar dan telkens opnieuw. Het 
silhouet van de arend doet den-
ken aan de ‘Atlas à l’usage des 
artistes et des militaires’ waarbij 
het grondgebied van alle landen 
‘even groot’ wordt afgebeeld, op 
poëtische of utopische grootte, 
maar dan zwartgemaakt, zodat 
de kaarten eigenlijk onbruikbaar 
worden. Die zwarte landkaarten 
doen me dan weer denken aan 
de met slagroom besmeurde bril-
lenglazen in de film ‘Berlin oder 
ein Traum mit Sahne’. Wat wit 
is wordt zwart. Beelden worden 
voortdurend op hun kop gezet, 
zoals de waarheid bij Nietzsche, 
die je op haar kop moet zetten 
als een hetaere om haar verbor-
gen natuur te kunnen zien. 

FILM ALS LEUGEN

Stroop: Wat Broodthaers onder 
meer interesseert in de film is 
de leugen. Film is leugen. Om 

dan een reeks met de hand inge-
kleurde dia’s voor een toverlan-
taarn en daarom gebruikt hij ook 
zoveel prentbriefkaarten in zijn 
films. Prentbriefkaarten bewe-
gen niet. Maar tegelijk gaat hij op 
zoek naar een ander soort bewe-
ging. Bijvoorbeeld dat schilderij-
tje waarover u het had. Weet u op 
hoeveel verschillende manieren 
hij dat heeft gebruikt? Hij heeft 
het gewoon tentoongesteld. Hij 
gebruikte het als onderwerp van 
de diareeks ‘Bateau tableau’. Hij 
gebruikte het voor de film ‘Ana-
lyse d’une peinture’, voorzien 
van een vergulde lijst. En hij heeft 
het gebruikt voor het boek en de 
film ‘Un voyage en Mer du Nord’, 
waarbij het boek werd opgevat 
als een film, terwijl je de film zou 
kunnen beschouwen als een lec-
tuur van het boek. Maar dat had 
u zelf al opgemerkt. Ik denk dat 
het duidelijk is dat Broodthaers 
hier door middel van de opmaak 
een ander soort beweging wil 
oproepen. Om die andere soort 
beweging te begrijpen, moet u 
trouwens eens naar de foto’s van 
Marcel Broodthaers kijken. Kent 
u de catalogus ‘Marcel Brood-
thaers in Zuid-Limburg’? Wacht, 
ik haal hem even…

Stroop: Er zit natuurlijk een soort 
van beweging in dat schilderijtje. 
Het perspectief klopt misschien 
niet helemaal, maar het heeft wel 
een soort diepte. Je hebt de sche-
pen aan de einder, de twee nade-
rende schepen, de sloep rechts 
op de voorgrond en de dobberen-
de fles in de linker benedenhoek. 
Het water dat tegen de boeg van 
het schip klotst en de versprin-
gende kadrering in het boekje 
creëren ook een illusie van vaart 
en beweging. Maar er is natuur-
lijk ook het thema van de zee 
en de zeereis. De droom van de 
eeuwige toerist, nog steeds ver-
dwaald in het exotisme van de 
negentiende eeuw. Denk bijvoor-
beeld aan de reproducties van de 
gravures in ‘Un Jardin d’Hiver’… 
De melancholie en het rusteloze 
dromen zijn trouwens verbonden 
met het narcisme. De narcist is 
een toerist. De toerist is iemand 
die niet werkelijk deelneemt aan 
het sociale gebeuren dat zich 
rond hem of haar afspeelt. Hij 
ziet ook niets. Hij ziet alleen din-
gen die hij voordien al kende. Hij 
ziet alleen zichzelf. Toch droomt 
hij ervan zeevaarder te worden, 
ontdekkingsreiziger of piraat. 

- Vandaar de prentbriefkaarten 
in zijn films?

Stroop: Die prentbriefkaarten 
komen natuurlijk ook voort uit 
het museum. In elk fatsoenlijk 
museum worden aan de uitgang 
prentbriefkaarten verkocht. Na 
het draaien van ‘Un Voyage à 
Waterloo’ vroeg Broodthaers aan 
Maria Gilissen of ze de foto’s die 
ze hadden gemaakt wilde afdruk-
ken op briefkaartpapier. U moet 
niet vergeten dat Broodthaers de 
schilderijen in zijn museum had 
vervangen door prentbriefkaar-
ten. Het heeft geen zin die zaken 
los te zien van elkaar. Het werk 
van Broodthaers is als een spin-
nenweb. Alle draden zijn recht-
streeks of onrechtstreeks met 
elkaar verbonden. Als je ergens 
aan trekt, trekt alles scheef. De 
dobberende fles verwijst bijvoor-
beeld naar het verhaal ‘Manus-
cript in een fles gevonden’ van 
Edgar Allan Poe, die op zijn beurt 
weer verwijst naar zijn vertalers 
Mallarmé en Baudelaire (‘Invita-
tion au Voyage’ of ‘Anywhere out 
of the world’). Bovendien beant-
woordt de fictieve reis vermoede-
lijk aan de valse beweging in het 
medium film. Broodthaers heeft 
herhaaldelijk gesteld dat kunst 
een kwestie is van het veroveren 
van zoveel mogelijk ruimte. De 
films moeten ook vanuit dat ge-
zichtspunt bekeken worden. 

EN DE PRENTBRIEFKAARTEN?

- En de prentbriefkaarten?

Stroop: De film ‘Mauretania’, bij-
voorbeeld, toont beelden van 
een prentbriefkaart, horizontale 
travellings, die afgewisseld wor-
den met beelden van de zee. 
Maar kijkt u eens naar de schui-
ne stand van de schouwen van 
dat schip… Ze zijn waarschijnlijk 
zo gebouwd om de boot sneller 
te doen lijken… Denkt u niet dat 
hij deze kaart ook daarom heeft 
uitgekozen?

- En de film ‘Paris (Carte Posta-
le)’?

Stroop: In die film komt geen en-
kele prentbriefkaart voor. Je ziet 
drie gezichten op Parijs. De Eif-
feltoren, de Seine en een spoor-
wegbrug. Verder zie je alleen 
enkele witte onderschriften met 
woorden zoals postcard, cartoli-
na postale, levelezö-lap en brief-
kaart. De film is zelf een prent-
briefkaart geworden, net zoals 
‘Un film de Charles Baudelaire’ 
een soort museum is geworden: 
een plaats waar het verleden 
tastbaar gemaakt wordt en de 
tijd reversibel lijkt te zijn. 

Prentbriefkaart met etiketjes van het Musée d’art moderne, 1969

dat te begrijpen moeten we ons 
natuurlijk eerst herinneren dat 
een bewegend beeld helemaal 
niet bestaat. Om een of andere 
reden vergeten we dat telkens 
weer. Film is niks anders dan een 
opeenvolging van statische beel-
den. De beweging wordt gesug-
gereerd door een krakkemikkig 
optisch trucje, een gammele op-
tische illusie. Welnu, wat Brood-
thaers scheen te interesseren, 
was de waarheid van deze illu-
sie… Nouveaux trucs, nouvelles 
combines! U moet niet vergeten 
dat Broodthaers poseerde als een 
oplichter. U kan het vergelijken 
met zijn museum, dat hij ergens 
een fictie noemt, een leugentje 
om bestwil, waarmee hij het ‘en-
sceneren van de waarheid’ in de 
zogenaamd echte musea ter dis-
cussie wil stellen… Zo toont de 
film ‘The Last Voyage’ niets anders 

(Hij toont mij twee foto’s waarop 
je telkens drie boogschutters 
ziet. Op de eerste foto zie je van 
links naar rechts hoe de eerste 
boogschutter zijn pijl plaatst, de 
tweede zijn boog opspant en de 
derde zijn pijl juist heeft losgela-
ten. Op de tweede foto staat de 
eerste boogschutter op het punt 
de pijl te lossen, de tweede be-
oordeelt zijn schot en de derde 
keert zich tevreden om.)

Stroop: Ziet u het? Hier zit de be-
weging in één beeld. Geen échte 
beweging natuurlijk, maar toch 
diezelfde soort rilling als we aan-
treffen in de fotomontages. 

- Zoeken sommige schilders niet 
naar hetzelfde effect? En ge-
bruikte Broodthaers niet daarom 
dat amateurschilderijtje in zijn 
films?

nes,’ zegt ze. Broodthaers laat uit-
schijnen dat de Schoonheid zich 
hier uitspreekt over het medium 
film. Maar er is geen kunst met 
zoveel schuifelende lijnen als die 
van Broodthaers en die van Bau-
delaire. In het grote schilderkun-
stige debat koos Baudelaire altijd 
de zijde van de colorist Delacroix 
tegen de lijnentrekker Ingres. 
‘Een goeie tekening,’ schreef Bau-
delaire, ‘is geen harde, wrede, 
despotische, onbeweeglijke lijn 
die een figuur omsluit als een 
dwangbuis. Een tekening moet 
zijn zoals de natuur, levend en 
bewogen’. 

- En Broodthaers hield in de eer-
ste plaats van Ingres?

Stroop: Ja, maar ik weet niet of 
dat zoveel belang heeft. Ik weet 
eigenlijk niet goed hoe ik dat 
moet uitleggen. Als goede ka-
tholieken schijnen Baudelaire en 
Broodthaers ervan uit te gaan dat 
er een ware wereld en zelfs een 
waarheid bestaat. Alleen schijnen 
ze daar niet genoeg bewijsmate-

zijn dan de op de gravure afge-
beelde dromedarissen. Maar te-
gelijk gebeurt het omgekeerde. 
Juist door die twee camera’s en 
de dubbele projectie (eerst het 
videobeeld van de kameel op de 
monitor en dan het beeld van de 
monitor in de film) die een soort 
van dubbel scherm vormen tus-
sen de toeschouwer en de ‘ech-
te’ gebeurtenis, juist door die 
afstand, lijkt het hele gebeuren 
werkelijker te worden. Hoe zou 
dat kunnen? Welnu, wat werkelijk 
wordt, is een gevoel van verlies. 
Iets wordt werkelijk, omdat het 
aan ons wordt onttrokken. En zo 
spreekt die film over een duize-
lingwekkende afwezigheid, over 
een altijd snakken naar ergens 
anders, over de onmacht van de 
kunstenaar en over de manier 
waarop die melancholie, die dro-
merijen en die onmacht tastbaar 
gemaakt worden. Het gaat over 
verlies, bedoel ik, maar beter kan 
ik het niet uitleggen. 

Hans Theys, Fontaine d’Amour, 
8 november 1996

Stills uit de film 
‘Berlin oder ein Traum mit Sahne,’ 1974

Stills uit de film 
‘The Battle of Waterloo’, 1975
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Het ar t ist ieke k l imaat 
in  de jaren zest ig

GESCHIEDSCHRIJVING  

Op 21 juli 1969 maakt Broodthaers een film 
over een uitstap naar Waterloo, waarbij hij 
met een verhuiswagen van de firma Conti-
nental Menkés een lege transportkist ver-
voert en, rechtopstaand voor de loop van een 
kanon, de leeuw van Waterloo vermoedelijk 
tot een deel van zijn museum verklaart. (We 
weten niet wat hij vertelt, het is een stom-
me film.) ’s Avonds schrijft hij een brief aan 
Jacques Charlier, waarin hij bericht over dit 
vrolijke gebeuren en waarin hij betreurt dat 
de maan ‘niet in kleur was’. Toen ik met 
Maria Gilissen aan de voorbereiding van de 
Cinéma-catalogus werkte, vroeg ze mij wat 
Broodthaers met deze raadselachtige zin kon 
hebben bedoeld. Ik kon geen antwoord ver-
zinnen. Pas jaren later begreep ik de ware 
toedracht, door een anekdote die mij werd 
verteld door Guy Rombouts. Hij vertelde dat 
er op 21 juli 1969 in ‘Het Gouden Huis’, zo-
als A 37 90 89 toen werd genoemd (omdat 
de voorgevel goud geschilderd was), om vier 
uur ‘s nachts een champagne-ontbijt was ge-
organiseerd om samen naar de maanlanding 
te kijken.  ‘We hadden alle moeite gedaan om 
een kleurentelevisie te vinden,’ vertelde Guy, 
‘tot we tot onze ontgoocheling vaststelden 
dat de beelden zwart-wit waren.’ Walter Swen-
nen vertelt soms dat de hedendaagse kunst 
in Australië een geheel eigen karakter heeft, 
omdat de kunstenaars er tijdens de jaren zes-
tig en zeventig enkel toegang hadden tot de 
grote kunstwerken in Amerika en Europa via 
de zwart-wit afbeeldingen in hun tijdschrif-
ten. De welwillende historicus van de jaren 
zestig moet trachten zich een wereld in te 
beelden met gebrekkige communicatiemidde-
len, in een tijd dat het woord ‘communicatie’ 
nog maar pas was overgenomen van de mili-
taire terminologie. Hugo Heyrman vertelt dat 
hij lid was van de Amerikaanse bibliotheek 
in Brussel en zo snel aan informatie kwam. 
De nieuwste muziek werd geperst op grote, 
zwarte CD’s, die geen algemene distributie 
kenden, maar altijd door iemand uit overzee-
se gebieden werden meegebracht in een rug-
zak. Al wie in België op de hoogte was van de 
nieuwste ontwikkelingen had minstens een 
familielid dat regelmatig naar Londen reisde 
of een goede kennis die op de lange omvaart 
zat en af en toe een Amerikaanse havenstad 
aandeed. Dit verklaart waarom Marcel Brood-
thaers aanvankelijk dacht dat de pop art was 
voortgekomen uit het oeuvre van Magritte. 
Het verklaart ook de opwinding die toenter-
tijd scheen samen te gaan met de ontdekking 
van al wat ‘nieuw’ was.

Geschiedkundigen houden zich veelal uit-
gebreid bezig met de vraag wanneer ze een 
tijdperk kunnen laten eindigen of beginnen. 
Sommigen laten de artistieke jaren zestig be-
ginnen met G58 en Zero, sommigen met de 
eerste happenings. Cynici zouden deze peri-
ode laten aanvangen met de oprichting van 
de Nieuwe Vlaamse School, die zich afkeerde 
‘van de in België en in het buitenland opgeld 

makende opvatting als zou er een  “Belgi-
sche” schilderschool bestaan, een opvatting 
die een contradictio in terminis insluit’, om-
dat dit zou aantonen hoe achterlijk kunste-
naars in 1960 nog mochten zijn. Ik kies geen 
beginpunt, omdat ik niet kan kiezen tussen 
Zero of A. Het eindpunt van mijn periode wil 
ik laten samenvallen met de opening van 
Guillaume Bijls autorijschool, die plaatsvond 
op 20 april 1979 in Ruimte Z. De mensen van 
VAGA eisten meer zitbanken en vuilnisbak-
ken in een auto-vrije stad. Vijfendertig jaar 
later staat heel België vol met vuilnisbakken 
en zitbanken. Guillaume Bijl is allicht de eer-
ste kunstenaar die hier in zijn werk op heeft 
gewezen. 

KUNSTENAARSBEWEGINGEN: VAGA EN A 37 
90 89 (HET GOUDEN HUIS)  

Een echt georganiseerde samenkomst van 
kunstenaars, zoals we die nu meemaken met 
het Nicc, heeft in België misschien nooit be-
staan. Meestal gaat het om een of twee intel-
lectuelen of een paar overijverige kunstenaars 
die thuis aan hun bureau of keukentafel een 
naam en een ideaal uitdokteren, die daarna 
geen of nauwelijks gestalte krijgen in werke-
lijke ontmoetingen, discussies of acties. Ook 
tijdens de jaren zestig heeft zo’n organisatie 
niet echt bestaan. Althans niet in de middens 
van de toonaangevende kunstenaars van die 
tijd. In Antwerpen waren er twee gebeurtenis-
sen die er wel op lijken: de Vrije Aktie Groep 
Antwerpen (VAGA) en A 37 90 89. De Vrije 
Aktie Groep Antwerpen wordt opgericht op 1 
juni 1968. Studenten van het Antwerpse Ho-
ger Instituut voor  Schone Kunsten overhan-
digen een manifest aan de hoofdconserva-
tor van het  Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten.  De conservator nodigt hen uit voor 

een eerste gesprek in het museum, dat een 
week later plaatsvindt. In de twee maanden 
die daarop volgen, worden deze vergaderin-
gen wekelijks herhaald en wordt vooral actie 
gevoerd op het Conscienceplein. Op 3 augus-
tus nemen Panamarenko en Hugo Heyr man 
afstand van VAGA met het pamflet ‘Het zaakje 
van de basisverklaring wordt lek’, omdat hun 
project ‘Reuzeboom’ door de ‘volksvergade-
ring’ wordt afgewezen. Het doel van VAGA 
was in de eerste plaats een open beleid van 
het Koninklijk Museum af te dwingen, maar al 
tijdens de eerste vergadering met de conser-
vator van het Museum, op 7 juni, werd hier-
aan het verkeersvrij maken van het Consci-
enceplein gekoppeld. Op vijftien juni wordt 
in een tweede brief aangedrongen op ‘een 
groot aantal rustbanken, enkele vuilnisbak-
ken, bomen, gras en bloemen en het volledig 
afsluiten van het plein voor alle verkeer.’ Op 
vrijdag 19 juli beslist het stadsbestuur dat 
het Conscienceplein autovrij moet worden. 
VAGA wil echter dat het Conscienceplein een 
‘groene zone’ wordt en in een pamflet wordt 
geëist dat het stadsbestuur op de Groen-
plaats overgaat tot het oprichten van een 
Vrije Muurkrant, dat de schuilkelder onder de 
Groenplaats wordt opengesteld en gebruikt 
als cultureel centrum en dat de Groenplaats 
erkend wordt als speaker’s corner (‘doel: de 
kommunikatie en meningsuiting bevorde-
ren’). ‘De vrije muurkrant zou bestaan uit een 
betonnen muur. Op de Groenplaats zou deze 
aangebracht worden langs de zijde van de 
‘Grand Bazar’, ongeveer 5 meter van de rij-
weg en er evenwijdig mede. Zij zou dus de 
totale lengte der Groenplaats beslaan en een 
hoogte hebben van 2,5 meter op een dikte 
van 0,5 meter. Verf, lijm, papier, e.d. zou door 
het stadsbestuur steeds ter plaatse moeten 
gebracht worden. De muurkrant zou dage-

Voetbalwedstrijd van A 37 90 89 tegen LIDL (met Robert Filliou, Foto: Maria Gilissen
Morocco, Marcel Broodthaers, Addi Köpke en Tomas Schmit)

lijks verlicht moeten worden.’ De ‘Werkgroep 
Wetenschap’, bestaande uit Prof. Heyrman 
Hugo, de Wetenschappelijke leider Panama-
renko, E.A. Ingenieur, Multimiljonair en enkele 
technische adviseurs waaronder Prof. Beuys 
Jozef, kunstacademie Düsseldorf, piloot na-
vigator en Isi Fiszman, Bioloog,  Rubenslei, 
Antwerpen, stelt voor een tachtig meter hoge 
‘Reuzeboom’ te bouwen met bamboe en PVC. 
Project en technische verwezenlijking: pa-
tent Panamarenko. ‘Uitwerking en uitvoering 
komt in handen van de technische adviseurs, 
de aangeworven werkmensen, de vrije actie-
groep Antwerpen, onder de coördinatie en 
programmerende leiding van Prof. Heyrman 
Hugo, dewelke door ideeën en suggesties het 
patent mede tot stand bracht.’ De dag dat dit 
artistieke project wordt afgewezen door de 
‘volksvergadering’, schrijft VAGA zichzelf 
uit de geschiedenis.  Vanaf 1970 worden in 
het Museum voor Schone Kunsten enkele 
tentoonstellingen georganiseerd van heden-
daagse kunstenaars zoals Raoul de Keyser, 
Willy Plompen, Albert Szukalski, César Bail-
leux, Jef Geys, Roland van den Berghe en Jac-
ques Charlier. 
 Een tentoonstelling van Hugo Heyrman 
wordt in 1971 op de valreep afgelast omdat 
de conservatrice zich niet met het voorge-
stelde werk kan verzoenen. Eigenlijk vindt 
ze dat er te weinig werken zijn en dat ze te 
donker zijn. Hugo Heyrman hierover, in een 
interview met Piet Sterckx: ‘Mijn bedoeling 
was een ruimte te creëren; een gedachten-
wereld gestalte te geven… Men kan van mij 
toch niet verlangen dat ik een retrospectieve 
zou houden. Ik wil geen tentoonstelling ma-
ken uit mijn voorraad werk. Ik wil met iets 
actiefs, hedendaags uitkomen. Mijn voorgan-
ger heeft de muren proppensvol gehangen. 
Waarom zou ik die muren dan niet eens kaal 
laten en ruimte maken met drie mobielen? 
Wat ik wou maken was heel schoon. Men zou 
vergeten dat het om een neutrale ruimte in 
het museum ging, met de doffe sfeer van een 
donkere zaal in het gerechtshof of een stati-
on. Ik wou dat er iets ging gebeuren binnenin 
de wereld van de bezoeker.  Het object heeft 
geen waarde als er geen actie van uitgaat. 
Ik neem het de museumdirectie niet kwalijk 
wanneer zij dat niet begrijpt. Maar dient men 
al wat men niet begrijpt te verbieden?’ 

A 37 90 89 wordt op 24 mei 1969 opgericht 
tijdens een etentje bij de verzamelaar Hu-
bert Peeters. Het gaat om een alternatieve 
ruimte, die gevestigd is in de Beeldhouwers-
straat, tegenover het museum. Kaspar König 
wordt coördinator en nodigt kunstenaars uit 
als Ben Vautier, Carl André, Joseph Kosuth, 
Marcel Broodthaers en James Lee Byars. Ne-
gen maand later betaalt Panamarenko de 
rekeningen, verandert hij het slot en neemt 
hij het huis over om er de eerste versie van 
zijn grote ballon ‘The Aeromodeller’ te plak-
ken. In een interview met Piet Van Daalen 
voor Museumjournaal vertelt Anny De Decker 
dat A 37 90 89 voortkwam uit de wens van 
Isi Fiszman en James Lee Byars een ‘instituut’ 
op te richten. Allicht traden ze hierbij in de 
voetsporen van Marcel Broodthaers, die op 
27 september 1968, onder andere als reactie 
op de bezetting van het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten, bij hem thuis het Musée 
d’Art Moderne Département des Aigles had 
opgericht.   

ENKELE ANDERE KUNSTENAARSBEWEGINGEN 

A 37 90 89 kreeg bezoek van de kunstenaars-
groep Lidl, die was gesticht door Immendorf 
en enkele van zijn vrienden. Anny De Decker 
vertelt aan Piet Van Daalen dat Lidl ‘para-ar-
tistieke activiteiten uitvoerde, zoals aan sport 
doen in verband met de olympische spelen, 
als een parodie’. De bedoeling was het ont-
tronen van de competitiegeest. Zo organi-
seerde Lidlsport een voetbalmatch tussen 
Lidl en A, en een wielerwedstrijd van A 37 
90 89 naar Broodthaers’ museum in Brussel. 
De voetbalwedstrijd werd gewonnen door 
A, dat enkele goede voetballers had geron-
seld, en de wielerwedstrijd werd gewonnen 
door Panamarenko. Nog in Antwerpen was er 
het kunstenaarscollectief Ercola, dat zichzelf 
omschreef als een ‘productief en informatief 
centrum van de eigentijdse creatieve kunst, 
door klank-, kleur, licht-, tijd- en ruimtedistri-
butie’. In Luik had Jacques Charlier in 1965 de 
groep Total’s opgericht, een dertigtal mensen 
die zich schaarden rond het tijdschrift Total’s. 
Ze organiseerden concerten, namen deel aan 
betogingen en deden acties, zoals het bezoek 
aan een tentoonstelling, waarbij een spiegel 
van anderhalve bij één meter werd meege-
nomen en opgericht tegenover het publiek, 
dat zo werd uitgenodigd zichzelf waar te ne-
men als spektakel binnen het spektakel. De 
groep Total’s ijverde ook voor een ‘absolute 
zone’: ze stelden voor de stad Luik helemaal 
te bedekken met beton en er nadien gras op 
te zaaien. Ze namen ook deel aan een Ban 
de bom-betoging, waarbij ze een doorzich-
tige vlag droegen en doorzichtige pamfletten 
uitdeelden. Een van de nummers van het tijd-
schrift Total’s was ook doorzichtig. In Namen 
had Pierre Goffin enkele vrienden rond zich 
verzameld die elkaar elke vrijdag bij hem 
thuis ontmoetten. De groep noemde zichzelf 
L’entonnoir. Ze organiseerden tentoonstellin-
gen en happenings. In Brussel hadden enkele 
mensen zich verzameld rond het tijdschrift 
Accuse. In 1971 stichten Hugo Heyrman, 
Wout Vercammen, Luc Deleu en Filip Francis 
het gezeefdrukte tijdschrift ‘Artworker Star’. 
Twee jaar later koopt ‘Artworker Foundation’ 
met geld van Filip Francis een tweedehands 

Bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten, 1968  Foto: Archief PSK

Musée d’Art moderne. Département des Aigles. Section 19ème siècle.  Foto: Maria Gillissen
Met Otto Hahn, Anny De Decker, Marcel Broodthaers, Bernd Lohaus en Daniel Buren. 
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autobus, die wordt ingericht als bioscoop. De 
inrichting wordt ontworpen en gefinancierd 
door Filip Francis. Het idee van een mobiele 
architectuur komt van Luc Deleu. Op zater-
dag 31 maart 1973 start de eerste ‘continen-
tale filmtoer’ met een reeks voorstellingen op 
het voetpad voor het Internationaal Cultu-
reel Centrum op de Meir. Het is de bedoeling 
niet-commerciële films te tonen in Belgische, 
Nederlandse en Duitse steden. Op het pro-
gramma vinden we namen zoals Raoul Ser-
vais, Norman McLaren, Robbe De Hert, Ludo 
Mich, Patrick Conrad, Frans Buyens, Aimé 
Vercruysse, Georges Smits, Willy Verlinden en 
Jacques Charlier. 
 Natuurlijk bestonden er tijdens de ja-
ren zestig en zeventig nog andere ‘kunste-
naarsgroepen’, zoals de in 1960 opgerichte 
Nieuwe Vlaamse School, met onder andere 

richting van VAGA. De mooiste beschrijving 
die ik heb gelezen van wat een happening ei-
genlijk is of zou kunnen zijn, werd door Anny 
De Decker opgetekend uit de mond van Hugo 
Heyrman: ‘Niet iedere schilder of beeldhou-
wer zal ertoe komen aan happening te doen. 
Degene die wel aan happening doet is vol-
gens mij degene die zich bewust is van wat 
rond hem gebeurt en die de noodzaak voelt 
meer te doen dan alleen maar in zijn atelier 
te werken… Met happening is het anders: als 
de mensen u bezig zien, zeggen ze wel, dat 
is kinderspel, dat is onzin, maar juist dat on-
zinnige heeft een indruk op hen gemaakt, het 
zal in hun hoofd blijven hangen, ze zullen er 
daarna nog over terug denken, en misschien 
zullen ze tot de overweging komen dat het 
allemaal toch niet zo onzinnig is. De kunst 
moet naar de mensen gebracht worden en 
happening is daar het medium voor.’ Wat ge-
beurde er eigenlijk tijdens deze happenings? 
Graag had ik hier enkele happenings be-
schreven, maar ik heb er niet genoeg plaats 
voor. De meest precieze beschrijvingen kan 
u vinden in de uitstekende Panamarenko-
catalogus die in 1978 werd samengesteld 
door Lucius Grisebach. Een van de mooiste 
happenings was allicht het bouwen van een 
barricade met ijsblokken op het Conscience-
plein op 6 juli 1968. Panamarenko vertelde 
mij hierover: ‘Hugo Heyrman en ik droegen 

Anny De Decker, Stella, Jonas en Bernd Lohaus in de tuin van het Musée d’Art Moderne Département des Aigles. 
Section 17ème siècle: een toe-eigening door Broodthaers van Huis A 37 90 89. Foto: Maria Gilissen

danks deze uiteenlopende doelstellingen, 
zijn deze ‘groepen’ wel met elkaar verwant 
door hun gebruik van de happening. In Brus-
sel deed Broodthaers verschillende happe-
nings, waaronder ‘Sophisticated Happening’ 
en ‘Mettre les points sur les i’. Volgens de 
officiële geschiedschrijving werden de eer-
ste happenings in Antwerpen op touw gezet 
door Yoshio Nakajima, Panamarenko, Hugo 
Heyrman, Wout Vercammen, Bernd Lohaus, 
Jasper Grootveld en Jeroen Henneman. De 
eerste happening vond plaats op 9 juli 1965. 
De eerste activiteit van de galerie Wide White 
Space, in maart 1966, is een happening van 
Panamarenko, Hugo Heyrman en Bernd Lo-
haus. In december volgt er nog een happe-
ning van Panamarenko en Hugo Heyrman in 
deze galerie. In juni 1968 begint een nieuwe 
reeks happenings naar aanleiding van de op-

allebei een uniform. Omdat we tijdens onze 
happenings altijd last kregen met de politie, 
dacht ik dat het nuttig kon zijn zelf een uni-
form te dragen. Toen we de deuren van die 
camion opendeden waren we allebei bang. 
Maar ik heb Hugo gevraagd die blokken heel 
kalm uit te laden en voorzichtig op elkaar te 
leggen. Op die manier vroren die blokken op 
een paar seconden keihard aan mekaar. Als 
we ze gewoon naar buiten hadden gegooid, 
zou het niet zo mooi geworden zijn en had-
den ze dat ijs ook veel gemakkelijker kunnen 
opruimen. Nu woog dat bouwsel gemakkelijk 
een paar ton.’   

CONTEXT

Tal van geleerde mensen hebben zich uit-
gesproken over mogelijke redenen voor 
het gevoel van vrijheid dat in Antwerpen 
heerste tussen 1964 en 1973. Een van de 
meest bevreemdende zaken was immers 
dat het stadsbestuur, de museummensen 
en zelfs de politie zich tolerant opstelden. 
Sommigen wijten dit aan het feit dat Ant-
werpen een havenstad is, die wel wat meer 
lawaai- en  druktemakers gewend was, zij 
het in andere wijken, een andere verklaring 
wordt geboden door het economische succes 
tijdens de jaren zestig. Het lijkt alsof West-
Europa eindelijk loskomt van de ellende van 
de tweede wereldoorlog en, in navolging van 
de bevolking van de Verenigde Staten, onbe-
zorgd aan het consumeren gaat. Veel kunste-
naars zijn eigenlijk verdwaalde consumenten 
die, net zoals de flaneur Duchamp in 1914 in 
New York een sneeuwschop koopt, beginnen 
te spelen met polyurethaan, fluorescerende 
kleuren, neonverlichting en stencilmachines. 
Misschien zouden we de geschiedenis van de 
kunstenaarsbewegingen kunnen zien als een 
opeenvolgende ontdekking van goedkope 
reproductietechnieken. Het is opvallend hoe 
nauw de gebeurtenissen van de jaren zestig 
samenhangen met het toegankelijk worden 
van de stencil, de zeefdruk en de super 8 
film. Happening News werd gedrukt op een 
fotokopiemachine van Rank Xerox, die werk-
te met een soort van offset-stencils. Pana-
marenko had zich die machine aangeschaft 
voor 5000 frank. In de jaren tachtig zien we 
hetzelfde gebeuren met video en kleurenfo-
tokopies. Johan Pas vertelde me dat in de ja-
ren twintig ongetwijfeld iets gelijkaardigs is 
gebeurd met de linosnede. Bij het uitkiezen 
van de pamfletten of teksten die ik bij deze 
tekst zou afbeelden, werd ik getroffen door 
de naïeve en sloganeske manier van formu-
leren, het veelvuldige gebruik van hoofdlet-
ters en het grote aantal citaten uit geleerde 
Amerikaanse boeken. De algemene toon is 
kinderachtig, verwend, bombastisch, door-
zichtig én autoritair. In het algemeen voel je 
echter een pleidooi voor onnozelheid, naïvi-
teit, onbevangenheid en spontaniteit, waar-
van wij ons de gegrondheid enkel nog kun-
nen inbeelden als we kijken naar de kleren en 
hoeden van de kunstenaars van voor de jaren 
vijftig of als we ons de serieuze, belerende 
toon van de eerste televisieprogramma’s voor 
de geest halen. Wat mij nog het meest ver-
baast, in dit verband, is het grote aantal arti-
kels dat in de pers is verschenen over de hap-
penings en aanverwante gebeurtenissen. Het 
lijkt wel of er overal jonge mensen opdoken 
die artikels schreven of programma’s maak-
ten over gebeurtenissen in de hedendaagse 
kunst. Tegenwoordig lijkt het uitgesloten dat 
er in een krant nog aandacht wordt besteed 
aan het annuleren van een tentoonstelling, 

bijvoorbeeld, zoals gebeurde met Heyrman 
in 1972. Iets gelijkaardigs gebeurde ook op 
de televisie, die eigenlijk nog maar pas was 
uitgevonden. Niemand wist eigenlijk hoe je 
televisie moest maken (er bestonden nog 
geen scholen waar je dat allemaal weten-
schappelijk kon leren), zodat er af en toe nog 
boeiende programma’s werden gemaakt.   

MARCEL BROODTHAERS

Op vormelijk vlak kon het werk van Marcel 
Broodthaers alleen ontstaan zijn in de jaren 
zestig. Het ademt een vrijheid die we in Bel-
gië nadien enkel nog in de late jaren negentig 
en in het begin van de 21ste eeuw herkennen 
in het werk van kunstenaars als Joëlle Tuer-
linckx, Honoré ∂’0, Vaast Colson of Tamara 
Van San, die soms zonder het te weten echter 
schatplichtig zijn aan Broodthaers en andere, 
‘vrije’ kunstenaars uit de jaren zestig. Op the-
matisch vlak vloeit het werk van Broodthaers 
echter voort uit de literaire thema’s van de 
19de eeuw. Broodthaers was geen hippie, 
maar een dandy.

WIDE WHITE SPACE GALLERY

In 1966 wordt door de Antwerpse critica Anny 
De Decker en haar uit Düsseldorf afkomstige 
echtgenoot, de kunstenaar Bernd Lohaus, een 
galerie opgericht die meteen werk toont van 
mensen als Panamarenko, Daniel Buren, Carl 
André, Joseph Beuys en Marcel Broodthaers. 
Het werk van Panamarenko en Broodthaers 
ondergaat een beslissende, positieve invloed 
door het bestaan van deze galerie en de 
contacten met andere kunstenaars die eruit 

voortvloeien. Het belangrijkste dat we hier 
vanuit kunsthistorisch oogpunt kunnen op-
merken, is dat Bernd Lohaus aanvankelijk op 
Anny De Decker verliefd was geworden, om-
dat ze blond haar had. Toen hij haar voor de 
tweede keer ontmoette en ze hem opwacht-
te op een perron, was haar kapsel opnieuw 
zwart. Sindsdien heeft ze haar kapsel nooit 
meer blond laten verven… Kunsthistorisch 
gezien betekent dat dat als Anny De Decker 
die ene keer haar kapsel niet had laten blon-
deren, de Belgische kunst er helemaal anders 
had uitgezien.

VRIJHEID  

Behalve door met Panamarenko samen te 
werken, heb ik maar één keer de indruk ge-
had de vrijheid van de jaren zestig van dicht 
bij mee te maken. Op de kijkdoos was een 
documentaire te zien over Frank Zappa, die 
bestond uit een aantal korte filmpjes die tij-
dens de jaren zestig en zeventig door ene 
Rudi zijn gemaakt voor een Duitse zender. 
Het eerste wat opvalt is dat Rudi, die toch 
een soort van journalist is, lang haar heeft 
en eruitziet als een werkschuw individu. Dat 
is vandaag niet meer mogelijk. Frank Zappa 
in Duitsland! Jarenlang wordt hij, bij elk be-
zoek aan Duitsland, geïnterviewd door die-
zelfde Rudi, met wie hij ten slotte bevriend 
lijkt te zijn. Als eerste vraag van zijn eerste 
interview stelt Rudi Frank Zappa de volgende 
vraag: ‘Schaamt gij u niet van hier met zo’n 
kapitalistische Cadillac te arriveren?’ Waarop 
Frank Zappa, enigszins geërgerd, antwoordt: 
‘Ik geef u nog één kans om een vraag te stel-
len die niet zo dom is.’ Het volgende beeld 
toont Zappa die voor de camera hangt zoals 
een Amerikaans journalist die rechtstreeks 
verslag uitbrengt van een gijzeling. Met de 
microfoon voor de mond bericht hij met lage 
stem over een tafereel dat zich achter hem 
afspeelt: ‘Ik sta hier, beste kijkers, als getuige 
van een bijzondere gebeurtenis. Achter mij 
heeft Rudi kennis gemaakt met het uitzon-
derlijke comfort van de wonderlijke Cadillac 
en hij wil de wagen onder geen beding nog 
verlaten.’ Achter Zappa’s schouders zien we 
hoe twee of drie roadies Rudi uit de Cadillac 
proberen te trekken, waarbij Rudi zich schrap 
zet. Het volgende beeld toont ons opnieuw 

Zappa die met een microfoon voor de mond 
verslag uitbrengt: ‘Op dit moment is Rudi aan 
het bekomen van zijn eerste Cadillac-trip, da-
mes en heren, deskundige handen proberen 
hem tot rust te brengen.’ Achter Zappa ligt 
Rudi languit op de knieën van een zestal zit-
tende roadies en muzikanten, die hem overal 
tegelijk masseren en betasten. Wat mij heeft 
getroffen in dit filmpje is de snelheid en de 
vrijheid waarmee hier beelden zijn gemaakt 
als antwoord op een ietwat dwaze vraag. 
Het is een prachtig antwoord, dat geen dis-
cursieve toelichting vergt. Het gaat hier echt 
om ‘beelden’: visuele informatie die ons dicht 
bij een bepaalde ervaring brengt. De vrijheid 
schuilt niet in wat er gezegd wordt, maar in 
de manier waarop de interview-situatie met-
een wordt omgezet in een reeks van veelzeg-
gende beelden.   

Hans Theys, Montagne de Miel, 30 maart 2000

Marcel Broodthaers, de toenmalige directeur van het MOMA en Isi Fiszman, Parkhotel, Kassel, 1968  Foto: M.G.

Bernd Lohaus en James Lee Byars  Foto: M.G.

OVER HET INTERPRETEREN

Wie het werk van Broodthaers tracht te inter-
preteren, wil ik wijzen op de woorden van een 
volgeling van Hypatia uit de vijfde eeuw: ‘Hij 
die van wijsheid houdt, is verplicht de waar-
heid te verhullen om haar te laten accepteren… 
Er bestaat een sterke overeenkomst tussen 
licht en waarheid, zoals er een overeenkomst 
is tussen onze ogen en ons intellect. Als het 
oog plots geconfronteerd wordt met teveel 
licht, raakt het verblind… Daarom geloof ik dat 
ficties (verzinsels) noodzakelijk zijn…’
 Critici laten zich al te graag verleiden door 
de uitspraken van Marcel Broodthaers en pas-
sen zelfverzekerd hun eigen standpunten toe 
op zijn werk. Te velen willen hem kneden bin-
nen de theorieën die op dat moment in de 
mode zijn. Maar daardoor verliezen ze telkens 
belangrijke aspecten van zijn werk uit het oog. 
Als ze zijn werk onder een politieke vlag willen 
scharen, is er geen ruimte meer voor Brood-
thaers’ medeleven of realisme. Binnen een di-
dactische of filosofische theorie, verliezen ze 
de eenvoud, schoonheid of universaliteit uit 
het oog. Broodthaers wilde een ultieme bood-
schap overbrengen aan een wereld in gevaar.
 Ikzelf bezit geen code om zijn werk te ont-
cijferen. Iedere toelichting of verklaring die ik 
kan of zou kunnen geven, is evenzeer partij-
dig. Ik kan enkel volgende uitspraak aanrei-
ken: ‘L’esprit est la racine de la forme’. (Uit de 
geest de vorm.)

Maria Gilissen

Vic Gentils, Jef Verheyen, Guy Vandenbrande 
en Guy Mees  (‘… erkent in zichzelf DEZE 
vlaamse traditie, dat het universele van de 
moderniteit in de eigen aard, d.i. de vlaamse, 
vervat ligt…’), de Vereniging voor Plastische 
Kunstenaars, opgericht door Herman Jacobs, 
de Limburgse groep ‘Research’, waarin en-
kele kunstenaars hun krachten bundelden 
om zoveel mogelijk te weten te komen over 
de hedendaagse kunst, of het Anarchistisch 
collectief, dat werd opgericht door Janssens, 
Verbesselt, Stoops en Narcisse Tordoir. We-
gens plaatsgebrek komen deze groepen hier 
niet uitgebreid aan bod.   

HAPPENINGS EN ACTIES 

Er bestaan grote verschillen tussen de doel-
stellingen van VAGA, A 37 90 89, Total’s, Ac-
cuse en L’entonnoir.  Voor VAGA moet ‘iedere 
kunstenaar kunnen eksposeren in het muse-
um’. De mensen van A 37 90 89, naar analo-
gie met Marcel Broodthaers, richten eigenlijk 
hun eigen museum op. De mensen van de 
groepen Accuse, L’entonnoir en Total’s zoch-
ten naar nieuwe, vergankelijke vormen van 
kunst. Het ogenblik waarop Panamarenko en 
Hugo Heyrman een groot kunstwerk willen 
bouwen buiten het museum, én dit kunst-
werk ook willen signeren, raken ze in con-
flict met de ‘volksvergadering’ van VAGA. On-
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Zonder titel, ca. 1966 Foto: Hans Theys 

Programma/e

AGENDA

September

4/9  performance Zin Taylor, Antwerpen, 19u
 www.etablissementdenfaceprojects.org
13/9  vernissage expo’s Leuven, www.mleuven.be, 15u30
15/9  vernissage Musée Wellington/Waterloo, 18u30 
19/9  vernissage Musée BELvue Museum, 18u30
27/9  vernissage Kunstmuseum aan Zee, 11u
27/9  Bezetting/Occupation ’68 Bozar, 18u

Oktober

4/10  vernissage Muhka
11/10  lezersfeest Bibliotheek Tweebronnen
 www.leuven.be/bibliotheek
15/10  Dag van de student, Brussel, www.studentbrussel.be
16/10  nocturne Musée BELvuemuseum, www.brusselsmuseum.be
17/10  Dag van de Jeugdbeweging in Antwerpen, Brussel, 
 Gent en Leuven.
17/10  vernissage S.M.A.K., Gent, 20u
23/10  nocturne Musée Wellington, Waterloo
 www.brusselsmuseum.be
24/10  vernissage B.P.S. 22, Charleroi

November

09/11  Salon Broodthaers, Vrijstaat O vzw, Oostende, 15u 
13/11  nocturne M.I.M., www.brusselsmuseum.be
20/11  kotroute Gent, infopunt: S.M.A.K.
24/11  kotroute Antwerpen, infopunt: MuHKA
27/11  nocturne Musée BELvuemuseum, www.brusselsmuseum.be
27/11  kotroute Leuven 

 Check: www.amuseevous.be 

Bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten, 1968  Foto: Archief PSK 

Bezetting PSK ’68

27/09/2008 19u

De loopbaan van Broodthaers was 
van in het begin verstrengeld met 
het Paleis voor Schone Kunsten: 
hij maakte er zijn eerste film in 
een tentoonstelling van Kurt Sch-
witters, hield er voordrachten en 
rondleidingen, had er zijn eerste 
niet-commerciële solo-tentoonstel-
ling, trad er op als bemiddelaar 
tijdens de bezetting van mei ’68, 
nam er deel aan legendarische 
groepstentoonstellingen, leidde 
er een kameel binnen. Tijdens één 
avond gaan we in de Horta Hal op 
zoek naar de erfenis van de bezet-
ting van ’68 en laten getuigen aan 
het woord: Maria Gilissen, Anny De 
Decker, Paul Tanghe… We leggen 
ook de link naar vandaag en laten 
hedendaagse kunstenaars aan het 
woord. Wat is de rol van het PSK 
(het instituut/het museum) anno 
2008 (op het vlak van hedendaag-
se kunst)? De kunstenaar Olivier 
Bacquet (°1977) toont een ‘poème 
musique’ geïnspireerd door ‘Un 
coup de dés’ van Broodthaers. 

Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Occupation ‘68

27/09/2008 19h

La carrière de Marcel Broodthaers 
a toujours été liée au Palais des 
Beaux-Arts : il y a fait son premier 
film dans le cadre d’une exposi-
tion de Kurt Schwitters, y a tenu 
des conférences et des visites 
guidées, y a présenté sa premiè-
re exposition solo non commerci-
ale, y a joué le rôle de médiateur 
pendant l’occupation de Mai 68, 
y a pris part à des expositions de 
groupes légendaires et y a fait 
entrer un chameau… Au cours 
de cette soirée, nous exami-
nerons l’héritage de l’occupation 
‘68 chez Maria Gilissen, Anny 
De Decker, Paul Tanghe… Nous 
ferons aussi un lien avec l’art 
d’aujourd’hui en demandant les 
avis d’artistes contemporains. 
Quel est le rôle d’un musée anno 
2008 pour l’art contemporain? 
L’artiste Olivier Bacquet (°1977) 
nous fera écouter un ‘poème mu-
sique’ inspiré du ‘Coup de dés’ de 
Broodthaers.

Palais des Beaux-Arts 
23, Rue Ravensteintein 1000 BXL

SALON BROODTHAERS 
09/11/2008, 15>18 

De ‘koninklijke’ site van de Droge Coo op de zeedijk van 
Oostende is het gedroomde decor voor een intimistische 
ontsluiering van de dwarse, complexe, tedere en erudie-
te kunstenaar die Broodthaers is. Als Belgisch kunstenaar 
sprak hij Frans, maar hij voelde zich Vlaming. Tijd voor een 
ontmoeting dus. 
Salon Broodthaers laat zijn werk als dichter en woordkun-
stenaar tot leven komen via poëzie en voordracht. Soms is 
het nauwelijks uit te maken of een werk van Broodthaers een 
woord of een beeld, een film of een gedicht, of iets grappigs 
of ernstigs is. Maar het is wel duidelijk dat zijn hele oeuvre 
eigenlijk een hommage aan de poëzie is. 
Anna Luyten gaat in gesprek met de weduwe van Brood-
thaers, Maria Gilissen, die een leven lang zijn oeuvre be-
waard, bewaakt en gefotografeerd heeft en ons laat meege-
nieten van enkele 16mm films uit haar archief. 
De eerste missie van Broodthaers was de poëzie: zijn oeu-
vre begint en eindigt ermee. De Brusselse acteur François 
Beukelaers leest voor uit de gedichten, in het Frans en in 
vertaling. 
Hans De Wolf (VUB) belicht de betekenis en veelzijdigheid 
van zijn werk dat bestaat uit films, gedichten, boeken, ob-
jecten, uitgaven, open brieven, catalogi en installaties… al 
dan niet fictief. Naast een veeleer academische toelichting, 
het woord aan de filosofie van het gewone leven en denken 
als sleutel tot Broodthaers. De Nederlandse filosoof-schrij-
ver Harry Van Boxtel neemt ons mee aan de hand van een 
verhaal uit zijn bundel ‘Naar de ziel van de fles. Over pape-
gaaien en Marcel Broodthaers’. 
Enkele didgeridoospelers verklanken de niet te kaderen, 
suggestieve kracht van het poëtische universum van Brood-
thaers, die zichzelf buiten de tijd en de wereld plaatste. 
Grens- en cultuuroverstijgend, thuisloos en zoekend als een 
nomade. Het woord didgeridoo is een onomatopee of klank-
nabootsing – een Westers begrip voor een instrument van 
het oudste volk ter wereld. 

Zelfs de papegaai wordt stil en luistert mee… 

Plaats: 
Droge Coo, Zeedijk 10, Oostende 
Reserveren: info@amuseevous.be
Inlichtingen: www.vrijstaat-o.be
Prix/Prijs: -26: €1, +26: €5
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Vier studenten Culturele Studies K.U.Leuven ontwikkelden het 
‘mosselspel’ op maat van jongeren in samenwerking met musea 
en AmuseeVous, om Marcel Broodthaers ‘verteerbaar’ te maken. 
Aan de hand van thema’s en vragen worden ze de wereld van 
Broodthaers ingezogen. De jongeren worden uitgedaagd en 
geprikkeld. Ze creëren en leren. Kritisch en creatief… 
En dat allemaal met een mossel!

Praktisch: 
Voor: + 14 jarigen 
Waar: KMSKB – S.M.A.K – Kunstmuseum aan zee 
Reserveren: bij de deelnemende musea of via info@amuseevous.
be 

4 étudiants du cycle culturel de la K.U.Leuven ont mis au point 
le “jeu des moules”. Ce jeu à l’intention des jeunes, qui a été 
réalisé en collaboration avec des musées et avec AmuseeVous, 
a pour but de rendre Marcel Broodthaers plus ‘digeste’. Des 
questions classées en plusieurs thèmes encouragent les jeunes 
à plonger dans l’univers de Broodthaers. Les défis proposés 
aux jeunes titillent leur curiosité. Ils créent tout en apprenant, 
adoptent une attitude critique et développent leur créativité… 
Et tout cela à partir d’une moule !

Dans la pratique : 
Public cible : + 14 ans
Où : KMSKB – S.M.A.K. – Kunstmuseum aan zee 
Réservation : auprès des musées participants ou à l’adresse 
info@amuseevous.be 

Projectie-apparaat, gebruikt voor de eerste vertoning van de film ‘La pipe’ in 1970. 

SECONDroom

SECONDroom is een initiatief van Christophe Floré, een 
project in samenwerking met Mira Sanders, Jan(us) Bou-
dewijns en Laurence Pen dat gerealiseerd wordt samen 
met talrijke kunstenaars. SECONDroom vinden we in het 
huis van Christophe, een ruimte (a room) ontdaan van 
elk persoonlijk verhaal, een ruimte die een potentiële 
tentoonstellingsruimte wordt en elke zaterdag tussen 
18 en 21h platform wordt voor een andere kunstenaar. 
Deze voortdurende hernieuwing van tentoonstellingen 
verleent SECONDroom een particulier karakter. Omdat 
de duur van de expositie beperkt wordt tot een ver-
nissage krijgt ze het karakter van een evenement. De 
privé-ruimte, de aanwezigheid van de kunstenaar no-
digt uit tot uitwisseling en ontmoetingen. Ontmoetin-
gen die samen met de documentatie van het werk van 
de kunstenaars, het publiek in staat stellen het project 
te zien evolueren.

Elke zaterdag: 18> 21u

Adres: SECONDroom
Papenvest 114, 1000 Brussel
www.secondroom.be

OVER DE KOTROUTE

Een gesprek met Annelies 
Tyberghein

Tyberghein: De meeste studen-
ten komen nooit in musea voor 
hedendaagse of schone kunsten. 
Het S.M.A.K. of het MUHKA: dat 
zijn ver-van-hun-bed-shows.
 Denkend aan Broodthaers’ Mu-
sée d’art moderne, dat hij onder-
bracht in zijn eigen huis (en dat 
oorspronkelijk bestond uit een 
aantal lege transportkisten om 
op te zitten, prentbriefkaarten 
aan de muur, een vrachtwagen 
voor de deur en een schildpad 
in de tuin), kwam ik op het idee 
studenten voor te stellen kleine 
tentoonstellingen te organiseren 
in hun eigen kot. Veel studenten 
verzamelen spulletjes, die ze nu 
aan het publiek kunnen voorstel-

len. Ze worden uitgenodigd na 
te denken over hun interieur en 
de presentatie van hun spullen. 
Sommigen schrijven bijvoorbeeld 
al jaren gedichten. Wij bieden 
hun dan een vormgever aan om 
die gedichten te presenteren. Het 
geheel werd opgevat in de geest 
van Marcel Broodthaers, die ook 
om aandacht vroeg voor alle-
daagse voorwerpen. We probe-
ren net zoals hij objecten anders 
te bekijken, oud werk anders te 
interpreteren, ons bewust te zijn 
van de ruimte of de omgeving. Er 
worden kotroutes georganiseerd 
in Gent (20/11), Antwerpen 
(24/11) en Leuven (27/11). Vanaf 
17 uur ben je te gast in verschil-
lende studentenkoten, die we 
virtueel hebben verbonden door 
een fietsroute. (H.T.)

Still uit de film ‘Speaker’s Corner’, 1972 

Still uit de film ‘Speaker’s Corner’, 1972 

HOME: Paleizenplein/Place de Palais 7, 
1000 Brussel/Bruxelles
PHONE: +32 (0) 70 22 04 92 
SITE:www.belvue.be 
OPEN: di/ma > zo/dim: 10 – 17
ENTREE: exhibition : gratis/gratuit entree 
museum: € 3 
TRAFFIC:
trein: Brussel Centraal /Bruxelles 
Centrale 
tram: 92, 94
bus: 27, 38, 71, 95
metro: Parc/Park, Gare Centrale/Centraal 
Station 

MIM| Muziekinstrumentenmuseum/
Musée des Instruments de Musique 
Expo Leen Persoons
13/09 - 16/11 

I.D.
HOME: Hofberg 2/ Montagne de la Cour, 
1000 Brussel/Bruxelles 
PHONE: +32(0)2 545 01 30
SITE: www.mim.fgov.be
OPEN: di/ma>vr/ven 9.30–16.45; za/
sam>zo/dim: 10-16.45
ENTREE: expo Leen Persoons: gratis/
gratuit en museum -26: €4, +26: €5*
TRAFFIC:
trein: Brussel Centraal /Bruxelles 
Centrale 
tram: 92, 94
bus: 27, 38, 71, 95
metro: 1A en 1B 

* andere tarieven/autres tarifs www.mim.
fgov.be

CHARLEROI

B.P.S. 22
Expo Raphaël Van Lerberghe 
25/10 -21/12

I.D. 
HOME: Site de l’Université du Travail 
Boulevard Solvay 22, 6000 Charleroi
PHONE: +32 (0) 71 27 29 71
SITE: bps22.hainaut.be
OPEN: woe/mer > dim/zo: 12-18
ENTREE: -26 :€ 1, +26 : € 3
TRAFFIC:
trein: Charleroi Sud 
metro: station Waterloo

* andere tarieven/autres tarifs bps22.
hainaut.be

GENT

S.M.A.K. | Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst
Preview van het Broodthaerskabinet 
14/9-25/1/2009 

I.D. 
HOME: Citadelpark, 9000 Gent
PHONE: +32 (0)9 221 17 03

SITE: www.smak.be
OPEN: di/ma > zo/dim: 10 – 18
ENTREE: -26: €1, +26: €6*
TRAFFIC: 
trein: station Gent Sint-Pieters + 
wandelen; 
bus 5, 9, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 55, 57, 58

* andere tarieven/autres tarifs www.
smak.be

LEUVEN

Stad Leuven
Expo Boris Ljugov
13/09-15/11

Bibliotheek Tweebronnen
Expo Joëlle Tuerlinckx
13/09-15/11

I.D. 
HOME: Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven
PHONE: +32 (0)16 22 69 06
SITE:www.mleuven.be
OPEN: ma/lu>zat/sam: 10-18 , woe/
mer>do/jeu: 10-20
ENTREE : gratis/gratuit
TRAFFIC : 
trein : Leuven 
bus: alle bussen richting Fochplein

Kruidtuin
Expo Peter Downsbrough
13/09-15/11

I.D. 
HOME: Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven
PHONE: +32 (0)16 22 69 06
SITE: www.mleuven.be
OPEN: ma/lu-zo/dm> 10-17
ENTREE : gratis/gratuit
TRAFFIC: 
trein: Station Leuven op 30 min. 
Wandelen
bus: alle bussen richting Sint-Jacobsplein

M| Schatkamer van Sint-Pieter
Expo Jumana Emil Abboud, Oksana 
Pasaiko en Mark Manders
13/9-15/11

I.D.
HOME: Grote Markt, 3000 Leuven
PHONE: +32 (0)16 22 69 06
SITE: www.mleuven.be
OPEN: di/mar- vrij/ven> 10-17; za/
sam> 10-16 ; zon/dim> 14-17
ENTREE : €1
TRAFFIC: 
trein: Leuven 
bus: alle bussen richting Fochplein

MAASTRICHT

Bonnefantenmuseum
Marcel Broodthaers, L’entrée de 
l’exposition, 1974
Collectieopstelling 2008 

I.D.
HOME: Avenue Céramique 250, postbus 
1735, 6201 BS Maastricht 
PHONE: +31 (0)43 329 0190 
SITE: www.bonnefanten.nl
OPEN: di/mar>zo/dim: 11-17
ENTREE: -26: € 1, + 26: € 8
TRAFFIC:
trein: station Maastricht + wandelafstand
bus: 1, 3, 50, 53, 54, 57 

* andere tarieven/autres tarifs www.
bonnefanten.nl

OOSTENDE

Kunstmuseum aan Zee
Collecties Provincie West-Vlaanderen en 
Stad Oostende

Presentatie Marcel Broodthaers (eigen 
collectie, aangevuld met bruiklenen)
‘L’Histoire belge’ Sven Augustijnen
27/09 – 15/12

I.D. 
HOME: Romestraat 11, 8400 Oostende
PHONE: +32 (0)59 50 81 18
SITE: www.pmmk.be
OPEN: di – zo> 10 – 18
ENTREE: -26: €1, +26: €5*
TRAFFIC: 
trein: Oostende + 10 min wandelen 
tram: kusttram tot terminus + 10 min 
wandelen 
bus: 6,14 

* andere tarieven/autres tarifs +32 
(0)59 50 81 18

WATERLOO 

Musée Wellington/ Wellington 
Museum
Expo Olivier Foulon
15/9-30/11

I.D.
HOME : Brusselsesteenweg 147 /
Chaussée de Bruxelles/, 1410 Waterloo 
PHONE: + 32 (0)2 357 28 60 
SITE: www.museewellington.be
OPEN: 10-17
ENTREE: -26:€ 1, +26:€ 5*
TRAFFIC: 
trein: Waterloo
bus: W, 365

* andere tarieven/autres tarifs www.
museewellington.be

TE ZIEN IN DE MUSEA 
A VOIR AUX MUSEES

ANTWERPEN

MuHKA | Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen
Broodthaers & Friends met werk van 
Panamarenko, Robert Filliou, Bernd 
Lohaus, Guy Rombouts en Walter 
Swennen.
4/10/08 -7/12/2008

I.D. 
HOME: Leuvenstraat 32, 2000 
Antwerpen
PHONE:+32 (0)3 260 99 99
SITE: www.muhka.be
OPEN: di/ma > zo/dim: 10-17
ENTREE: -26: €1, +26: €6*
TRAFFIC: 
trein: Antwerpen Berchem ; Antwerpen 
Centraal; Antwerpen Zuid
tram: 4, 8, 12, 24
bus: 23 

* andere tarieven/autres tarifs: www.
muhka.be

BRUSSEL

KMSKB-MRBAB| Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België/ 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique
‘Enkele werken van Broodthaers uit 
de vaste collectie’ / ‘Une sélection 
d’oeuvres de la collection permanente 
Broodthaers’
13/09 -30/11

I.D.
HOME: Regentschapsstraat/Rue de la 
Régénce 3, 1000 Brussel/Bruxelles
PHONE: + 32 (0)2 508 32 11 
SITE :www.fine-arts-museum.be
OPEN: di/ma > zo/dim: 10–17
ENTREE: -26: €2, + 26: €5*
TRAFFIC: 
trein: Brussel Centraal /Bruxelles 
Centrale 
tram: 92, 94 
bus: 27, 29, 38, 71, 95
metro: Centraal Station/Gare Centrale, 
Park/Parc

* andere tarieven/autres tarifs www.fine-
arts-museum.be

BELvue MUSEUM/ MUSEE BELvue
Expo Wim Delvoye, Christoph Büchel en 
Giovanni Carmine, Zin Taylor en Fabrice 
Samyn. 
19/09 -30/11
I.D. 

JEU DE MOULES
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Décor. A Conquest by Marcel Broodthaers, The 20th Century Room, 1975 

MET DANK AAN Kathleen Adriaenssens, Willemien Anaf, Olivier 
Bacquet, Caroline Baert, Jan Baetens, Raymond Balau, Sarah Beernaert, 
Rom Bohez, Lore Boon, Jean-Michel Botquin, Katrien Braeckman, Hans 
Bruch, Yasmine Bruienne, Teatske Burgerjon, Leen Cassiers, Jacques 
Charlier, Kim Claes, Elisabeth Cluzel, Renaat Coninckx, Lies Daenen, 
Herman Daled, Marit Daneels, Véronique Daneels, Leen De Backer, 
Aeneas De Baets, Kurt Deboodt, Anny De Decker en Bernd Lohaus, 
Zoë Dejager, Madame Delange, Valerie Delfosse, Birgit Delporte, 
Frank Demaegd, Silke De Smedt, Liliane De Wachter, Trees Dewever, 
Hans De Wolf, Tine D’Haeyere, Ann Dingemans, Els Dittrich, Krystof 
Dorion, Nena Driehuijzen, Isi Fiszman, Liesje Foblets, Inge Geysen, 
Yves Gevaert, Marie-Pascale Gildemyn, Maria Gilissen, Fabienne Gros, 
Charlotte en Elien Haentjens, Anna Hakkens, Bert Jacobs, Sophie 
Jansseune, Nicole Keller, Stienus Keersmaeckers Ineke Kleijn,Joke 
Krause, Colette Lamarche, Emmanuel Lambion, Luk Lambrechts, Roel 
Lambrechts, An Lavens, Gitte Le Bruyn, Roger Leclercq, Lies Ledure, 
Frederik Leen, Liese Loverix, Stella Lohaus, Kristof Lowyck, Joost 
Lowyck, Eva Mouton, Rolf Op de Beeck, Johan Pas, Marie Pasteger, 
Hubert Peeters, Agnes Peeters, Tasha Peeters, Maureen Pierloz, Sarah 
Puozzo, Mieke Renders, Heleen Rijckaert, Dieter Roelstraete, Pierre-
Olivier Rolin, Guy Rombouts, Stephanie Rousseaux, Sofie Rycken, 
Peggy Saey, Coralie Smets, Esther Soeryanto, Roger Somville, Fernande 
Stas, Alexander Streitberger, Walter Swennen, Paul Tanghe, Filiep Tacq, 
Danny Theuwis, Hans Theys, Hendrik Trastaert, Annelies Tyberghein, 
Hanne Valckenaers, Philippe Van Cauteren, Tanith Van Damme, Sang 
Vandenbosch, Phillip Van den Bossche, Sofie Van der Linden, Lotte & 
Sanne Van de Werf, Bart Van Effelterre, Hilde Van Gelder, Karen Van 
Ginderachter, Elise Vanhoecke, Isabelle Vanhoonacker, Kyra van Hulzen, 
Olga Van Oost, Ruth Van Tendeloo, Ria Verbergt, Quirine Verlinde, Bea 
Verougstraete,Nicole Verstraeten, Ronny Vissers, Clemy Vyncke, Colin 
Waeghe, Pascal Willekens, Els Wuyts, Etienne Wynants. We danken het 
personeel van alle deelnemende musea en partners, Art Forum, Bozar, 
Cera,Vrijstaat O, Kruidtuin Leuven, Bibliotheek Tweebronnen, Kunst 
in huis, M Leuven, Ladda, Larf, Videohouse, Vidisquare, Veto, OPB, 
Etablissement d’en Face, Second Room en nog vele andere partners 
die hebben meegewerkt.

Win een duoticket naar NYC/MOMA !

Marcel Broodthaers’ werken zijn over de hele wereld ver-
spreid. Zelfs tot in de MOMA, NYC. Een duoticket naar 
NYC, is een ideale prijs voor een wedstrijd voor -26 jari-
gen. 
 Marcel Broodthaers is naast plastisch kunstenaar, po-
eet en cineast ook bekend door zijn verschillende acties/
performances. Zo richtte hij thuis zijn eigen museum in 
en wandelde hij tijdens de Jardin d’hiver met een kameel 
het Paleis voor Schone kunsten binnen. 
 Uitdaging voor alle studenten of kunstenaars (16-26 
jaar): schiet in actie en bedenk een originele performance. 
Laat ons land trillen, geef kritiek op de actualiteit of verzin 
een poëtische ingreep. Wees origineel en laat van u horen. 
Stuur ons (info@amuseevous.be) een filmpje of bewijsma-
teriaal van je actie/performance en maak kans op een duo 
vliegticket naar het MOMA in New York. Eind november 
2008 selecteert een jury de meest originele performance. 
Alle inzendingen dienen uiterlijk op 30 november 2008 
gemaild te worden naar info@amuseevous.be.

Gagnez un ticket duo 
pour le MOMA à New York !

Les œuvres de Marcel Broodthaers sont exposées dans les 
musées du monde entier, jusqu’au MOMA de New York. 
 Si Marcel Broodthaers est connu comme artiste plas-
ticien, poète et cinéaste, ses actions/performances ont 
aussi contribué à bâtir sa notoriété. Il a par exemple créé 
son propre musée chez lui et pendant le Jardin d’hiver, 
il est entré dans le Palais des beaux arts sur le dos d’un 
chameau.
 Nous proposons un défi aux étudiants et aux artistes 
(16-26 ans) : à vous de jouer en imaginant une performan-
ce originale. Secouez le pays, critiquez l’actualité ou ima-
ginez une intervention poétique. Soyez original et faites-
le savoir. Envoyez-nous un petit film ou des preuves de 
votre action/performance (à l’adresse info@amuseevous.
be) et gagnez un ticket d’avion pour le MOMA à New York. 
Fin novembre 2008, un jury sélectionnera la performance 
la plus originale. Nous attendons votre matériel au plus 
tard le 30 novembre 2008 à l’adresse électronique info@
amuseevous.be.

Lezingen 

In het kader van dit project wordt een lezingreeks ge-
organiseerd op verschillende plekken in samenwer-
king met Sint-Lucas Brussel, Lieve Gevaertcentrum, 
UCL, VUB… Zowel lezingen over Marcel Broodthaers 
zelf als over de hedendaagse kunstenaars. Lezingen 
onder andere door Marie-Pascale Gildemyn, Prof. A. 
Streitberger en Jumana Emil Abboud. Wil je op de 
hoogte gebracht worden? Mail naar m@leuven.be

Conférences

Un cycle de conférences sera organisé en divers lieux 
dans le cadre de ce projet, en collaboration avec Saint 
Luc à Bruxelles, Lieve Gevaertcentrum, l’UCL, la VUB, 
etc. Les thèmes abordés seront non seulement Mar-
cel Broodthaers lui-même, mais aussi des artistes 
contemporains. Les orateurs seront entre autres Ma-
rie-Pascale Gildemyn, Prof. A. Streitberger et Jumana 
Emil Abboud. Si vous souhaitez obtenir des informa-
tions au sujet de cet événement, envoyez un mail à 
l’adresse m@leuven.be

Editoriaal

Toen ik 18 was, bezocht ik de Broodthaers-tentoonstelling in 
het Jeu de Paume in Parijs. Ik was erg onder de indruk van de 
kwetsbare ‘schoonheid’ van een kast vol eierschelpen, een pot 
vol mosselen. Sindsdien ben ik in de ban van Broodthaers. Dit 
indrukwekkende en soms ongrijpbare en onbegrijpelijke oeuvre 
toegankelijker maken voor een jong publiek was een uitdaging op 
maat van AmuseeVous. Vertrekkend van enkele archiefstukken uit 
de Cera-collectie brengen we Broodthaers onder de aandacht met 
een verhaal dat een jong publiek toont hoe rijk, divers, poëtisch, 
maar ook complex het oeuvre van deze kunstenaar is.

Tijdens de voorbereiding van dit project ontmoette ik veel boei-
ende mensen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Maria Gilissen. 
Onze ontmoetingen waren steeds uniek, amusant en leerrijk. Het 
was een groot privilege de geschiedenis van Marcel Broodthaers 
te vernemen van de persoon die hem het naast stond. Verder dank 
ik Hans Theys, die me het vertrouwen gaf en voor de nodige ex-
pertise zorgde om met dit project door te gaan en bovendien een 
schitterende gazet maakte. Frank Maes dank ik voor een gepas-
sioneerde introductie tot Broodthaers. Ook dank ik Lore Van Hees 
en Stijn Maes, die samen met mij de pioniers van dit project wa-
ren. Ze maakten een indrukwekkende selectie hedendaagse kun-
stenaars. Tot slot dank ik alle AmuseeVous-stars, Cera, de musea, 
kunstenaars, onderzoekers, geïnterviewden, professoren, lectoren 
en partners voor hun inzet.

Bedankt ook aan Tom, Maurice en Leo.

Isabel Lowyck

Een Cera-vennoot 
is altijd aan het werk

Cera wil onder meer een brug slaan tussen 
kunst en het brede publiek. 
Dat is precies de reden waarom Cera dit een 
waardevol initiatief vindt. 

‘Autour et au-delà BROODTHAERS 
Onomwonden’ komt mee tot stand dankzij 
de steun van Cera. Cera investeert in onze 
samenleving door de actieve ondersteuning 
van tal van maatschappelijke projecten. 
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LE SEAU DE NARCISSE

Un entretien avec J.S. Stroop 
à propos des films de Marcel 
Broodthaers

NARCISSE, INVENTEUR DU 
CINEMA

- Vous connaissez donc Marcel 
Broodthaers personnellement ?

J. S. Stroop: On se voyait au moins 
une fois par an, oui. Générale-
ment pour notre anniversaire, qui 
tombait le même jour. Mais çà, je 
vous l’ai déjà dit avant-hier. 

- Et parlait-il parfois de son œu-
vre ?

Stroop: Jamais. Mais çà aussi, je 
vous l’ai déjà dit. Marcel s’est 
in stallé à Venise car il en avait 
assez des trips narcissistes, égo-
centriques. ‘Marre de l’art et mar-
re de boire!’, il disait toujours. 
Mais c’était il y a plus de vingt 
ans. Faut-il vraiment reparler de 
tout çà?

- Que voulait-il dire par ‘des trips 
narcissistes’ ?

Stroop: Vous connaissez le film 
‘Une seconde d’éternité’ ? C’est 
un film d’animation de 24 images 
montrant en une seconde com-
ment sont composées trait après 
trait les initiales de Broodthaers 
et projeté en boucle. L’idée 
qu’une œuvre d’art peut être rem-
placée par le nom ou les initiales 
de l’artiste n’est pas si nouvelle. 
Tout le marché de l’art repose sur 
cette conception. On se contente 
la plupart du temps d’acheter ou 
de vendre des noms. Les œuvres 
d’art font figure de caution et ne 
quittent même pas le coffre-fort 
après la transaction, comme l’or 
de Fort Knox. Broodthaers, lui, 
donne une forme à cette idée, 
la rend visible. Le narcissisme 
de ce court-métrage figure sans 
conteste pour Broodthaers l’ido-
lâtrie de son propre nom, mais 
il a aussi écrit un poème dans 
lequel il associe la structure en 
boucle du film au regard inqui-
siteur de Narcisse. Vous connais-
sez ce poème?

- Il a été publié quelque part ?

Stroop: Non, mais je dois l’avoir 
ici quelque part. Attendez… Zoé, 
viens ici… (Il place le chat gris 
argenté sur son épaule gauche 
et le fait sauter en haut d’une ar-
moire. En atterrissant, le chat fait 
tomber une pile de papier d’une 
centaine de pages. Dr. Stroop les 
ramasse et en refait une belle pile 
qu’il commence tranquillement à 
feuilleter.)

Stroop: Oui, la voilà:

Une seconde pour Narcisse.

1 seconde pour Narcisse
c’est déjà le temps de l’éternité. 
Narcisse a répété 
indéfiniment le temps 
de 1/24e de seconde. 
La persistance rétinienne 
chez Narcisse avait 
une durée éternelle. 
Narcisse est l’inventeur 
du cinéma. 

Et voici le petit texte qui l’accom-
pagne: 

« Sur le modèle Narcisse
j’ai voulu un film
d’1 seconde (24 images) pour 
moi seul.
(Je me regarde dans un film com-
me dans un miroir)
L’idée me suffisait… »

- Mais que cela signifie-t-il ?

Stroop: Ce n’est pas très clair tout 
çà. À part les grouillantes taches 
de lumière sur l’écran, le cinéma 
est obscur : la réalité se trouve 
dehors. Comme Narcisse, le visi-
teur de cinéma n’a aucune prise 
sur la réalité. Il faut peut-être y 
voir aussi un lien avec l’aspiration 
à la renommée. Je ne sais pas, 
mais il a écrit en 1963 à propos 
de Magritte: « Il est célèbre à New 
York. Tous les tableaux de Ma-
gritte sont célèbres à New York. 
Magritte est célèbre ». Ces répéti-
tions suggèrent qu’il attachait de 
l’importance à la célébrité. C’est 
tout à son honneur, à mes yeux. 
Mais bon. Si on se contente de 
considérer le narcissisme comme 
une admiration sans bornes de 
soi-même, on a vite fait le tour 
de ce concept. Mais si on voit le 
narcissisme comme une confron-
tation nécessaire mais excessive 
au jugement des autres, alors 
on y voit la motivation de tout 
artiste. Vous comprenez ? Les 
artistes ont besoin de se rendre 
visibles. Ils veulent être vus. Ils 
recherchent en permanence la 
confirmation des autres. Nar-
cisse semble dépourvu d’une 

- Documenta 5? Ce stand publici-
taire pour la ‘Section des figures’ ?

Stroop: Oui, et puis la Sec-
tion  des  figures elle-même ! 
Toutes ces illustrations ou repré-
sentations d’aigles... Est-ce qu’el-
les ne montrent pas chaque fois 
une sorte de face extérieure, si 
bien que l’intérieur nous échap-
pe probablement ? Vous croyez 
que c’est un hasard ? Regardez... 
Broodthaers fait de la publicité 
pour ses propres œuvres. Ceux 
qui s’occupent d’art tombent tou-
jours d’un catalogue dans l’autre, 
disait-il. C’est pourquoi il expose 
le tirage complet d’un catalogue 
(fichu) dans une vitrine scellée ou 
montre des photomontages sous 
forme de séries de diapositives. 
Lorsque j’ai visité pour la premiè-
re fois une rétrospective de l’œu-
vre de Broodthaers, j’ai été saisi 
par une espèce de cri silencieux 
qui sortait de toutes ces gravures 
encadrées, ces photos collées et 
ces paroles isolées. C’était com-
me si les formes changeantes des 
images qu’il montrait étaient de-
venues un bruissement maladroit 
ou désespéré, un gargouillis gro-
tesque qui bat contre nos têtes 
comme un bourdon incessant. 

- Contre votre tête. 

Stroop: Contre ma tête, oui. Tous 
ces glissements, ces mouvements 
d’images, ces copies d’une photo 
d’une gravure, ces photos d’une 
projection, le tracé d’un mot, le 
commentaire d’une image, tous 
ces collages, ces découpages, 
ces mots isolés, ces objets, ces 
vitrines, ces films, ces diapos, 
ces textes, tout cela dansait dans 
un soulèvement de jupes tout 
en continuant à cacher quelque 
chose. C’est une sorte de folie, 
un gâchage de bonnes formes, 
un tour de main, un claquement 
de doigts, un doigt fourré dans 
l’oreille, des points tracés sur un 
bout de papier. Mais c’est surtout 
un incessant glissement. 

- Que voulez-vous dire ?

Stroop: C’est du tripotage futile. 
De la même manière que Narcisse 
est enfermé dans le sondage in-
fructueux de son reflet, personne 
ne peut rendre complètement vi-
sibles ou palpables ses pensées, 
ses impressions. Mais quelque-
fois, la futilité de ce tripotage 
devient éloquente et ne nous 
transmet plus une futilité écra-
sante, mais une futilité aérienne, 
libératrice. Le rire et le sérieux se 
mêlent chez Broodthaers comme 
une bande de papier tourné dont 
les extrémités sont collées en-
tre elles. Vous ne savez jamais 
de quel côté vous êtes et où l’un 
commence et l’autre termine. 

MALLARME ET MAGRITTE

Stroop: Voyez-vous le lien entre le 
narcissisme et le glissement ? Le 
narcissique joue avec un puzzle 

Poème industriel ‘Cinéma-Modèle’, 1970

connaissons la beauté qu’en ap-
prenant à connaître de belles 
choses. La tautologie occupe 
une place particulière dans l’œu-
vre de Broodthaers parce que, 
comme Mallarmé, il pensait que 
nous sommes enfermés dans 
les imperfections du langage et 
que comme Magritte, il a exploré 
tous les rapports possibles entre 
un objet et son illustration ou en-
tre un objet et son nom. « Moi, 
je dis je, » dit-il. « Je… dis… Je… 
dis… je… ». Telle une aiguille 
sur un disque rayé, il hésite au 
bord de la parole, tout comme 
Narcisse dérape au bord de la vi-
sion. « Moi je tautologue, » ajou-
te-t-il. A côté du magnétophone 
qui enregistre ce monologue, il 
y a un perroquet dans une cage. 
Broodthaers est le perroquet de 
Mallarmé et de Magritte, mais 
aussi de lui-même. Chacun de 
nous est le perroquet de sons qui 
tourbillonnent dans son crâne. Il 
n’est pas sûr que Broodthaers lui 
aussi ait pensé ainsi à propos du 
narcissisme, mais je pense que 
oui. Vous connaissez les cadres 
de tableaux vides de la Section 
Publicité ?

conviction intime, et se trouve 
dès lors piégé dans une sorte de 
cercle de l’apparence. Son regard 
inquisiteur est prisonnier d’une 
espèce de mouvement circulaire 
qui n’est jamais en phase avec le 
monde extérieur et qui glisse sur 
son prétendu monde intérieur. 
Il a beau se contempler dans 
son miroir, il n’apprendra jamais 
quelque chose sur lui-même. Qui 
sait, il n’a peut-être même pas de 
monde intérieur. Peut-être n’exis-
te-t-il même pas de ‘vrai monde’ 
en dehors de ce petit cercle. 

PERROQUETS ET TAUTOLOGIES

Stroop: La structure du narcis-
sisme est tautologique. Une 
tautologie exprime deux fois 
la même image dans une seule 
phrase. Pour Wittgenstein, cha-
que concept de la beauté était 
tautologique, puisque nous ne 

représentant un tableau de la ba-
taille de Waterloo. Il se reconnaît 
dans Napoléon, mais il n’apprend 
rien sur lui-même ou sur Napo-
léon. La seule chose qu’il peut 
faire est de célébrer son impuis-
sance en déplaçant les pièces et 
en les regardant sous tous les 
angles... Vous avez déjà vu le gé-
nérique de ‘Projet pour un film’ ? 
La caméra fait un mouvement 
plongeant par-dessus un dessin 
qui représente une bande de film 
avec générique. Une bande de 
film impossible, naturellement, 
parce que chaque image suivan-
te est différente. Et dans le petit 
film ‘Slip-test’, l’image glisse sur 
l’écran, comme si le projecteur 
glissait, alors que nous voyons 
deux lutteurs essayant vaine-
ment de s’immobiliser. Le poète 
déplace les mots dans la phrase, 
les met à mal et leur impose une 
nouvelle mélodie qui fait appa-
raître l’objet dans une nouvelle 
lumière, une lumière non enta-
chée par la routine de la langue. 
C’est en fait une forme de brico-
lage avec le langage. On doit né-
cessairement penser à Schwitters 
face à l’œuvre de Broodthaers. 
Et à Magritte. Magritte a libéré 
la peinture de la tyrannie de la 
beauté, de l’esthétique, vous 
dira Broodthaers. Mais surtout, 
qu’a fait Magritte? Il a trouvé 
une manière claire, lumineuse 
d’exprimer le mystère. C’est çà 
finalement Magritte: représenter 
le mystère d’une façon claire. 
Vous comprenez ? Et comment 
s’y prend-il ? En décomposant le 
mystère en quelques objets clairs 
et identifiables qu’il place côte à 
côte. Broodthaers ne s’intéressait 
naturellement pas au mystère. 
Broodthaers était un sociologue 
et un positiviste. Mais avec son 
étrange opiniâtreté, il a décou-
vert un point de convergence 
entre Mallarmé et Magritte. Ma-
gritte se basait finalement sur la 
même esthétique que Mallarmé, 
qui se basait simplement sur le 
‘surnaturalisme’ de Baudelaire. 
Une syntaxe disloquée arriverait, 
en l’absence même de la fleur, à 
faire sortir la rose du blanc de 
la page. Une telle phrase, qui 
par son déséquilibre jazzy arra-
che des aveux à la langue, peut 
être considérée comme un coup 
de dés ou une constellation. Elle 
pourrait offrir une issue de la 
structure tautologique de la lan-
gue ou de la beauté, même si 
elle est formée de mots qui par-
ticipent du hasard ou de la lan-
gue polluée par la plèbe. Mais sa 
beauté classique n’a pas de prise 
sur le monde, qui reste aussi 
chaotique que jamais. 

UN COUP DE DES JAMAIS 
N’ABOLIRA LE HASARD

Stroop: Une grande partie de 
l’œuvre de Broodthaers est une 
réflexion sur cette phrase. « L’al-
phabet est un dé à 26 faces », 
écrit-il. En 1969, l’année de la 

création du Musée d’Art Moderne 
et l’année où il tourna ‘Un Voya-
ge à Waterloo’, il écrivit au dos 
d’une carte postale une lettre 
ouverte dont les points et les vir-
gules font penser aux petits cer-
cles brillant comme des étoiles 
griffés dans la pellicule du film 
‘Le poisson est tenace’. Ce sont 
en fait les yeux de dés qui ont 
glissé. Vous avez déjà vu la ver-
sion par Broodthaers du ‘Coup 
de dés’ de Mallarmé? J’en ai un 
exemplaire original ici (il rampe 
à genoux autour de mon fauteuil, 
plonge la main dessous et en ex-
trait une pile de livres). Regar-
dez... Vous voyez? Les vers de 
Mallarmé se cachent derrière des 
bandes noires d’épaisseurs diffé-

qu’on appelle les vrais musées... 
Le film ‘The Last Voyage’ par 
exemple ne montre rien d’autre 
qu’une série de diapos colorées 
à la main pour une lanterne ma-
gique et c’est pourquoi il utilise 
tant les cartes postales dans ses 
films. Les cartes postales ne bou-
gent pas. (Tout en étant utilisé 
par des gens qui bougent.) Mais 
Broodthaers les emploie parce 
qu’il est toujours en quête d’une 
autre et nouvelle sorte de mou-
vement. Prenez ce petit tableau 
dont vous parliez, par exemple. 
Savez-vous de combien de ma-
nières différentes il l’a utilisé? Il 
l’a exposé, tout simplement. Il l’a 
utilisé comme objet dans la sé-
rie de diapos ‘Bateau  tableau’. 

cachent un aigle. Nous filmons 
la silhouette d’un aigle. Mais 
nous découpons la silhouette 
de l’aigle dans du noir. Quelque 
chose comme ça. Et de nouveau. 
La silhouette de l’aigle fait penser 
à ‘L’atlas à l’usage des artistes et 
des militaires’ où le territoire de 
tous les pays est de ‘taille égale’, 
de taille poétique ou utopique, 
mais noircies, de telle sorte que 
les cartes sont rendues inutilisa-
bles. Ces cartes noircies me font 
à leur tour penser aux verres de 
lunettes tachés de crème fraîche 
dans le film ‘Berlin oder ein Traum 
mit Sahne’. Ce qui est blanc de-
vient noir. Les images sont sans 
cesse retournées, comme la véri-
té chez Nietzsche, qu’il faut met-

Milton Keynes Gallery, januari-maart 2008 

rentes en fonction du corps des 
lettres cachées. On y découvre 
ainsi une cadence nouvelle. La 
mise en page se présente comme 
une constellation. Vous sentez le 
rythme? La même chose est vala-
ble pour les répétitions apparen-
tes ou les fausses ordonnances 
de ses photomontages comme 
‘Ma collection’, où on dénote de 
manière étrange une sorte de fris-
sonnement, comme l’a remarqué 
Buchloh. Enfin soit. La seule cho-
se que je voulais vous dire c’est 
qu’il semble que presque tous les 
films de Broodthaers ont quelque 
chose à voir avec l’un ou l’autre 
sujet. Le narcissisme d’un côté, 
le basculement ininterrompu des 
formes de l’autre. Les deux su-
jets sont d’ailleurs directement 
liés au thème du voyage… Oui ?

- Excusez-moi de vous interrom-
pre, professeur, mais que vou-
lez-vous dire par ‘le basculement 
ininterrompu des formes’ ?

Stroop: Des milliers de repré-
sentations différentes d’un aigle 

Il l’a utilisé pour le film ‘Analyse  
d’une  peinture’, dans un cadre 
doré. Et il l’a utilisé pour le livre 
et le film ‘Un  voyage  en  Mer  du  
Nord’, livre se présentant comme 
un film, tandis que le film peut 
être considéré comme une lectu-
re du livre. Mais çà, vous l’aviez 
remarqué vous-même. Je pense 
qu’il est clair que Broodthaers 
veut évoquer une autre sorte 
de mouvement à travers la mise 
en page. Pour comprendre cette 
autre sorte de mouvement, il 
faut d’ailleurs examiner les pho-
tos de Marcel Broodthaers. Vous 
connaissez le catalogue ‘Marcel  
Broodthaers  in  Zuid-Limburg’? 
Attendez, je vais le chercher…

(Il me montre deux photos sur 
lesquelles on voit trois tireurs à 
l’arc. Sur la première photo, on 
voit de gauche à droite comment 
le premier tireur place sa flèche, 
le deuxième tend l’arc et le troi-
sième lâche la flèche. Sur la se-
conde photo, le premier tireur est 
sur le point de lâcher la flèche, le 
deuxième juge son tir et le troi-
sième se retourne satisfait.)

tre à l’envers comme une hétaïre 
pour percevoir sa nature cachée. 

LE FILM, UN MENSONGE

Stroop: Ce qui intéresse Marcel 
Broodthaers entre autres dans le 
cinéma, c’est le mensonge. Le ci-
néma est un mensonge. Pour le 
comprendre, nous devons natu-
rellement commencer par nous 
rappeler qu’une image en mou-
vement n’existe pas. Pour une 
raison ou pour une autre, nous 
l’oublions sans cesse. Un film 
n’est rien d’autre qu’une succes-
sion d’images statiques. Le mou-
vement est suggéré par une fein-
te optique bancale, une illusion 
optique branlante. Et bien, ce qui 
semble intéresser Broodthaers, 
c’est la vérité de cette illusion… 
Nouveaux  trucs,  nouvelles com-
bines! Il ne faut pas oublier que 
Broodthaers posait en imposteur. 
La même chose vaut pour son mu-
sée, qu’il a nommé quelque part 
une fiction, un petit mensonge 
pieux, pour porter le débat sur la 
‘mise en scène de la vérité’ dans ce 
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JUMANA EMIL ABBOUD

Jumana Emil Abboud was born 
in 1971 in Shefa-Amer, Galilea, 
Palestine
 The video project “An Unti-
tled Life Drawing” explores the 
desire for replication of expe-
rience (of recreating what we 
perceive as the “ideal” model of 
life) for both archiving/memo-
ry purposes as well as out of a 
need for testimony of one’s ex-
istence/identity. 
 In “An Untitled Life Drawing”, 
we identify methods of repeti-
tion that aim to outline selected 
instances from life experience 
– more specifically, from a life 
that is “ordinary” in nature – as 
well as to re-draw from the ‘life-
model’; attempting to duplicate 
(both in text and image form) 
the images/experiences, ‘stills’ 
of life as presented in the three 
channel video project. While 
they are by no means revolu-
tionary types, the images/mod-
els presented have an idol and 
heroic character for the artist. 
They are brought into the fore-
ground through the simple and 
evident effort at replication. 
While some subjects hold a par-
ticular symbolic impression of 
the Palestinian homeland – such 
as the cactus and the olive tree 
– “An Untitled Life Drawing” en-
compasses a kind of personal 
reflection that does not neces-
sarily belong to any specific 
physical territory but rather to 
the territory of time merged 
with the terrain of being.

Jumana Emil Abboud

SVEN AUGUSTIJNEN

Sven Augustijnen (°1970 in 
Mechelen) is een kunstenaar 
die in zijn artistieke produc-
tie een relevante synthese tot 
stand brengt tussen politieke 
research, realiteit en fictie in 
een vorm die de inhoud onder-
steunt en tegelijk in vraag stelt. 
Het artistieke traject van Au-
gustijnen heeft als geografisch 
epicentrum België en Brussel, 
een thema dat anno 2008 meer 
dan ooit de politieke agenda 
blijft beroeren. Augustijnen on-
derzoekt de wisselwerkingen 
en verhoudingen in het begrip 
‘macht’ dat door kapitaal en 
soms onzichtbare krachten en 
intenties wordt gedirigeerd. In 
2005 zorgde hij voor opschud-

ding met een bijlage in de krant 
De Tijd, waarin vooral een in-
terview met Etienne Davignon 
een bijzonder helder licht wierp 
op de plaats van Brussel in de 
constructies België en de Euro-
pese Unie waarvan Brussel ook 
de administratieve hoofdstad 
is. Voor het tijdschrift ‘A Prior’ 
realiseerde hij in het kader van 
Documenta XII in Kassel een 
speciaal nummer waarin het 
mysterie werd opgevoerd over 
de dood van Tshombe, gezien 
vanuit het oogpunt van jour-
nalist Pierre Davister – die in 
deze affaire betrokken partij 
was. Momenteel werkt Sven Au-
gustijnen verder aan een groots 
project, ‘Spectres’, waarin hij 
onder andere de passage van 
Karl Marx in Brussel zal belich-

Stroop: Vous voyez ? Ici, le mou-
vement est contenu dans une 
seule image. Pas un vrai mouve-
ment naturellement, mais pour-
tant le même type de vibration 
qu’on trouve dans les photomon-
tages. 

- Certains peintres ne recher-
chent-ils pas le même effet ? Et 
n’est-ce pas la raison pour la-
quelle Broodthaers utilisait ce 
petit tableau d’amateur dans ses 
films ?

Stroop: Il y a évidemment une 
sorte de mouvement dans ce pe-
tit tableau. La perspective n’est 
pas tout à fait correcte, mais il 
a toutefois une sorte de profon-
deur. Vous avez les bateaux à 
l’horizon, les deux bateaux qui 
approchent, la chaloupe à l’avant-
plan à droite, la bouteille flottan-
te dans le coin inférieur gauche. 
L’eau qui bat contre la proue du 
navire et la mise en page avec 
des images de dimensions diffé-
rentes créent aussi une illusion de 
mouvement. À tout cela s’ajoute 
bien entendu le thème de la mer 
et du voyage en mer. Le rêve du 
touriste éternel, toujours perdu 
dans l’exotisme du dix-neuvième 
siècle. Songez par exemple aux 
reproductions des gravures dans 
‘Un jardin d’Hiver’… La mélancolie 
et le rêve inquiet sont d’ailleurs 
liés au narcissisme. Le touriste 
est quelqu’un qui ne prend pas 
vraiment part à la vie sociale 
qui l’entoure. Il ne voit rien non 
plus. Il ne voit que les choses 
qu’il connaît déjà. Il ne voit que 
lui-même. Il rêve pourtant d’être 
marin, explorateur ou pirate. 

- De là les cartes postales dans 
ses films?

Stroop: Ces cartes postales pro-
viennent naturellement du mu-
sée. Tout musée qui se respecte 
vend des cartes postales à l’en-
trée. Après avoir tourné ‘Un 
Voyage à Waterloo’, Broodthaers 
a demandé à son épouse Maria 
Gilissen d’imprimer sur papier de 
carte postale les photos qu’elle en 
avait faites. Il ne faut pas oublier 
que Broodthaers avait remplacé 
les tableaux dans son musée 
par des cartes postales. Cela 
n’a aucun sens de dissocier ces 
choses. L’œuvre de Broodthaers 
est comme une toile d’araignée. 
Tous les fils sont reliés entre eux, 
directement ou indirectement. Ti-
rer sur un fil revient à tirer tout de 
travers. La bouteille flottante fait 
par exemple référence à l’histoire 
‘Manuscrit trouvé dans une bou-
teille’ d’Edgar Allan Poe, qui fait à 
son tour référence à ses traduc-
teurs Mallarmé et Baudelaire (‘In-
vitation au Voyage’ ou ‘Anywhere 
out of the world’). Le voyage fictif 
est aussi sans doute une réponse 
au faux mouvement qui caracté-
rise le cinéma. Broodthaers a dit 

avec des images de la mer. Mais 
regardez un peu l’air penché des 
cheminées de ce bateau... Elles 
sont sans doute construites ainsi 
pour donner l’impression que le 
bateau va plus vite... Vous ne 
pensez pas que c’est justement 
pour cela qu’il a choisi cette carte 
postale?

- Et le film ‘Paris (Carte Postale)’ ?

Stroop: Il n’y a pas la moindre car-
te postale dans ce film. On y voit 
trois vues de Paris : la tour Eiffel, 
la Seine et un pont ferroviaire. 
Pour le reste, quelques légendes 
en blanc avec des mots comme 
postcard, cartolina postale, le-
velezö-lap et briefkaart. Le film 
lui-même est devenu une carte 
postale, tout comme ‘Un film de 

ligne dure, cruelle, despotique et 
rigide qui entoure un personnage 
comme un carcan. Un dessin doit 
être comme la nature, vivant et 
mobile ».

- Et Broodthaers préférait Ingres ?

Stroop: Oui, mais je ne sais pas si 
cela a beaucoup d’importance. Je 
ne sais pas trop comment l’expli-
quer. En bons catholiques, Bau-
delaire et Broodthaers semblent 
partir de l’idée qu’il existe un 
monde réel et même une vérité. 
Seulement, ils semblent ne pas 
pouvoir accumuler assez de preu-
ves dans ce sens. Tout se passe 
comme si la réalité n’était jamais 
là, alors que tout ce qui est inat-
teignable les étouffe. Comment 
dire? Vous avez vu l’installation 
‘Un jardin d’Hiver’?

- Non, pas encore. 

Stroop: Regardez surtout le film. 
Dans le film, on voit un moniteur 
et sur ce moniteur, on peut voir 
Broodthaers qui promène un cha-
meau à l’intérieur du Palais des 
Beaux-Arts pendant un vernissa-
ge. Imaginez un peu. Vous vous 
trouvez au milieu d’une mise en 
scène avec quelques palmiers 
des pays chauds, des chaises 
pliantes de chez Pittoors et un 
écran vidéo. Sur les murs, des re-
productions photographiques de 
gravures. Une de ces gravures re-
présente quelques dromadaires 
dans une oasis. Tout d’un coup, le 
projecteur commence à tourner 
et vous voyez comment a vécu 
cette ‘installation’. Et que voyez-
vous ? Un film montrant une ima-
ge vidéo d’un homme marchant 
avec un vrai chameau. Le vrai 
chameau semble moins réel que 
les dromadaires représentés sur 
la gravure. Mais en même temps, 
c’est l’inverse qui se produit. À 
cause des deux caméras et de la 
double projection (d’abord l’ima-
ge vidéo du chameau sur le mo-
niteur puis l’image du moniteur 
dans le film) qui forment une 
sorte de double écran entre le 
spectateur et le ‘vrai’ événement, 
justement à cause de cette dis-
tance, toute la scène paraît plus 
réelle. Comment est-ce possible? 
Et bien, ce qui est devenu réel, 
c’est un sentiment de perte. Quel-
que chose devient réel quand on 
nous en prive. Et donc, ce film 
parle d’une absence vertigineuse, 
d’une aspiration continue vers un 
quelconque ailleurs, de l’impuis-
sance de l’artiste et de la manière 
dont cette mélancolie, ces rêves 
et cette impuissance sont ren-
dus tangibles. Il parle de perte, 
je veux dire, mais je ne peux pas 
l’exprimer mieux que çà. 

Hans Theys, Fontaine d’Amour, 
8 novembre 1996

laire est l’inventeur des ‘corres-
pondances’, des synesthésies 
devenues art. C’est pourquoi 
un des tableaux littéraires porte 
le nom ‘Baudelaire peint’. C’est 
du moins ce que je pense. Mais 
Broodthaers fait aussi allusion à 
un vers du poème de Baudelaire 
‘La beauté’, dans lequel une Beauté 
froide et implacable déclare : « Je 
hais le mouvement qui déplace 
les lignes ». Broodthaers suggère 
que la Beauté s’exprime ici sur le 
médium cinéma. Mais il n’y a pas 
d’art avec tant de lignes mouvan-
tes que celui de Broodthaers et 
celui de Baudelaire. Dans le grand 
débat sur la peinture, Baudelaire 
prenait toujours le parti du colo-
riste Delacroix contre le tireur de 
lignes Ingres. « Un bon dessin », 
écrit Baudelaire, « n’est pas une 

Brief van Marcel Broodthaers, naar aanleiding van de bezetting van het P.S.K., 1968

ten en diens onbekende invloed 
op Leopold II, die erin slaagde 
zich een kolonie (Congo) toe te 
eigenen. 
 Onlangs stelde hij een aantal 
‘prints’ tentoon in de Brusselse 
galerie Jan Mot, waarin teksten 
en foto’s achterliggende feiten 
uit de doeken doen bij monu-
menten in de hoofdstad die er 
vandaag verloren en zonder 
collectief politiek-actieve bete-
kenis bij staan… Sven Augustij-
nen is niet het type kunstenaar 
dat met kunst spektakel of su-
blieme schoonheid najaagt: hij 
houdt zich op in een domein 
waar studie en journalistiek 
denkbeelden oproepen die het 
midden houden tussen docu-
mentaire en kunst. 

Luk Lambrecht 

CHRISTOPH BUCHEL AND 
GIOVANNI CARMINE

English version of the transcript 
of the trial of Nicolae and Elena 
Ceausescu, December 25 1989, 
Military Base Targoviste

A Voice: A glass of water!

Judge Gica Popa: Please be seat-
ed. You are in front of a tribunal 
of the people.

Nicolae Ceausescu: I do not rec-
ognize any tribunal apart from 
the Grand National Assembly.

Judge Gica Popa: The Grand Na-
tional Assembly does no longer 
exists. There is a new organ of 
power.

Nicolae Ceausescu: This coup 
d’état will not be recognized.

Judge Gica Popa: You will be 
judged according to the new 
law of the Council of the Front 
for National Salvation. Please 
stand up.

Nicolae Ceausescu: Read the 
National Constitution.

Judge Gica Popa: We have read 
it, we know it very well, this is 
not the time for you to recom-
mend that we read the Consti-
tution. We know it better than 
you who chose to ignore it.

Nicolae Ceausescu: I will not 
answer any questions. 

Defense Lawyer Nicolae Teodo-
rescu: We are Teodorescu Nico-
lae and Lucescu Constantin, 
lawyers at the Bucharest bar. 
We will represent these two de-
fendants, appearing in front of 
the territorial military tribunal. 
Please allow me to speak to the 
two defendants.

Judge Gica Popa: By all means, 
you have two minutes.

Defense Lawyer Nicolae Teodo-
rescu: Mister Ceausescu, this 
is your chance to tell the court 
what made you do the things 
you have done. This is a legally 
established court of law. The 

à plusieurs reprises que l’art est 
une question de conquérir autant 
d’espace que possible. Les films 
doivent aussi être considérés de 
ce point de vue-là. 

ET LES CARTES POSTALES?

- Et les cartes postales ?

Stroop: Le film ‘Mauretania’, par 
exemple, montre des images 
d’une carte postale dans des tra-
vellings horizontaux alternant 

Charles Baudelaire’ est devenu 
une espèce de musée, un lieu où 
le passé est rendu palpable et où 
le temps semble réversible. 

CINEMA BAUDELAIRE

- Pourquoi avoir choisi ‘D’après 
une idée de Charles Baudelaire’ 
comme sous-titre du film ‘Une se-
conde d’éternité’ ?

Stroop: On peut imaginer plu-
sieurs raisons. D’abord, Baude-

Hedendaagse kunstenaar s 
/  Ar t istes  contemporains
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institution you are referring to 
has been annulled by the will of 
the Romanian people. If you un-
derstand this, please state so. 
How do you intend to defend 
yourself? Morally we are obliged 
to give you the opportunity to 
defend yourself... Please stand 
up whether you agree with this 
or not, because this still is a le-
gally established court of law. 

Defense Lawyer Teodorescu 
Nicolae and Nicolae Ceausescu 
confer together but it is not au-
dible.

Nicolae Ceausescu: I will only 
answer to the Grand National 
Assembly. I do not recognize 
this tribunal.

WIM DELVOYE

Broodthaers startte zijn bezig-
heden als plastisch kunstenaar 
in het licht van de ‘insincérité’. 
Voor Wim Delvoye (°1965 in 
Wervik) was Andy Warhol de 
eerste eerlijke kunstenaar. Zijn 
werk wordt het meest leesbaar 
als u het in dat licht beschouwt. 
Het bestaan van Wim Delvoye 
heeft mij altijd verheugd. Ein-
delijk een kunstenaar die zich-
zelf niet ernstig neemt, tenzij 
in de zin dat je elk spel ernstig 
moet nemen. 
 Delvoye werd in de jaren 
tachtig bekend met sculpturen 
waarin hij minstens twee beel-

onder meer de vorm aanneemt 
van sculpturen, tekeningen, 
boeken, foto’s, films en video’s, 
onderzoekt hij aan de hand 
van minimale interventies de 
(stedelijke) ruimte. Alledaagse 
vormen worden geobserveerd, 
ontleed en getransformeerd. De 
orde en de wanorde van archi-
tectonische elementen uit de 
dagelijkse omgeving worden 
blootgelegd. Downsbrough legt 
een relatie tussen taal en ruimte 
en slaagt er zo in een duidelijke 
plaatsbepaling te geven aan een 
anderszins anonieme plek. Ook 
zijn video’s vormen een bijna 
voelbaar, formeel onderzoek 
naar ruimte. Deze benadering 
leunt aan bij verworvenheden 
van semiotiek en linguïstiek 
en zet aan tot reflectieve ana-
lyse en meervoudige interpre-
taties. Downsbroughs werk is, 
met zijn minimalistische stijl 
en zijn complexe relatie met 
architectuur en typografie, 
verwant aan kunststromingen 
als De Stijl en Bauhaus. Vorm 
wordt gereduceerd tot lijnen en 
ruimte, kleuren worden slechts 
spaarzaam toegelaten. Inhou-
delijk onderscheidt hij zich van 
zijn invloedsbronnen door het 
versmelten van verschillende 
disciplines.

Kaatje Cusse

ROBERT FILLIOU

De Franse kunstenaar Robert 
Filliou (1929-1987) heeft zijn 
hele leven gezocht naar een 
universeel begrijpbare taal. Met 
zijn kunst wou hij de wereld 
verbeteren en mooier maken: 
‘Ik behoor tot die groep kunste-
naars die denken dat ze de we-
reld kunnen veranderen’. In zijn 
kunstwerken zit dan ook steeds 
een boodschap. Na een jeugd 
in het Franse verzet tegen de 
nazi’s, vertrok Filliou naar de 
Verenigde Staten. Hij werkte er 
voor Coca-Cola en behaalde er 
in 1951 zijn diploma in de eco-
nomische wetenschappen. Ver-
volgens werkte hij een tijdlang 
in opdracht van de Verenigde 
Naties aan de economische her-
opbouw van Zuid-Korea. Tij-
dens zijn reizen in het Verre 
Oosten kwam hij voor het eerst 
in contact met het zenboeddhis-
me, dat later een grote invloed 
zou uitoefenen op zijn per-
soonlijkheid. Omstreeks 1959 
keerde hij terug naar Frankrijk, 
waar hij zijn carrière als kun-
stenaar uitbouwde. In die tijd 
kwam Filliou in contact met de 
Fluxus-beweging. Dit was een 
los georganiseerde groep van 
kunstenaars die zich door mid-
del van ‘levende kunst’, vooral 
happenings, wilden afzetten 
tegen de artistieke traditie. Ze 
dreven de spot met de profes-
sionele kunstbeoefening en 

den combineerde: een voetbal-
doel met glasramen, gasflessen 
met Delfts Blauw, een beton-
vrachtwagen met houtsnijwerk. 
Tegenwoordig werkt hij onver-
droten voort aan zijn kakmachi-
nes en zijn stalen kathedralen. 
Hij verkoopt ook getaoeëerde 
varkens of hun ingelijste hui-
den.
 De tekst die de geest van 
Delvoyes werk allicht het 
dichtst benadert is het fragment 
‘L’anus solaire’ van Georges Ba-
taille, dat geciteerd wordt in het 
boek ‘Wim Delvoye. New & Im-
proved’ uit 2001. (Delvoye 
maakt prachtige boeken.) In 
deze tekst openbaart Bataille 
ons dat elk woord, elk voorwerp 
en elk begrip niet meer is dan 
een vervangbare parodie voor 
een ander woord, voorwerp of 
begrip. De taal en de wereld 
vormen een caleidoscopische 
schittering rond een wereld 
die eigenlijk uit niets anders 
bestaat dan enkele op en neer-
gaande bewegingen. In deze 
wereld is de anus de werkelijke 
zon, zij het van nacht gemaakt, 
waarrond alle zonnestelsels ke-
ren en draaien of zichzelf traag-
zaam of geïrriteerd aftrekken. 

Hans Theys

PETER DOWNSBROUGH

Peter Downsbrough (°1940 in 
New Jersey) studeerde architec-
tuur en beeldende kunst in Cin-
cinatti en New York. Hij woont 
in Brussel. In zijn werk, dat 

met de bourgeoismentaliteit. 
Dit sloot aan bij Fillious opvat-
tingen over kunst. Volgens hem 
was iedereen een kunstenaar 
en was het de taak van kunste-
naars om dit aan te tonen. 
 Zijn fascinatie voor het beel-
dende aspect van taal leidde 
tot een visuele poëzie. Met een 
grote eenvoud visualiseerde 
hij zijn gedachten, intenties 
en voorstellen. Hij transfor-
meerde alledaagse objecten en 
gaf ze een poëtisch karakter. 
Het poëtische was volgens hem 
een middel om de grens tussen 
kunst en leven op te heffen. Om 
de kunst te redden van de bour-
geoisie die haar enkel als een 
object beschouwt, gebruikte 
hij vaak arme materialen zoals 
touw, spijkers en houten plank-
jes in slecht uitgevoerde com-
posities. 
 Belangrijk binnen zijn oeu-
vre is ‘Principe de l’équivalence’ 
[‘bien fait’, ‘mal fait’, ‘pas fait’]. 
Spontaniteit en originaliteit 
krijgen hier voorrang op de 
uitwerking. Steeds opnieuw, 
en met een gezonde dosis hu-
mor, stelde hij het statuut van 
kunstwerk en kunstwereld in 
vraag. Zijn beroemde uitspraak: 
‘Kunst is wat het leven interes-
santer maakt dan kunst’ is dan 
ook typerend voor al zijn werk. 

(tekst Muhka)

OLIVIER FOULON

Par delà le B. et le M. aussi, je lis

A and a
not together
never apart

Par delà le B. et le M. aussi, je 
traduis, grand A et petit a / pas 
ensemble / jamais à part

Par delà le B. et le M. aussi: désir, 
valeur et simulacre

BERND LOHAUS

Bernd Lohaus werd in 1940 ge-
boren in Düsseldorf, waar hij na 
het genieten van een klassieke 
opleiding tot beeldhouwer, gaat 
studeren aan de academie, in 
de klas van Joseph Beuys. Zijn 
eerste tentoonstelling vindt 
plaats in Madrid in 1965 en 
heet ‘El Nascimiento del Huevo’ 
(De geboorte van het ei). Er is 
een stoel te zien die rust op vier 
verse eieren. Er vinden ook hap-
penings plaats. Er worden eie-
ren gegeten en stuk gegooid op 
papier dat aan de muur hangt. 
Een van de happenings bestaat 
erin het alfabet in vier verschil-
lende talen gelijktijdig te laten 
opzeggen, waarbij de letter die 
overeenstemt met de eerste let-
ter van de gebruikte taal, ver-
vangen wordt door de naam van 

die taal (a, b, c, Deutsch, etc.). 
Een andere interventie bestaat 
in het laten aflopen van een 
wekker. Twee jaar later toont 
Lohaus in de Brusselse New 
Smith Gallery werken met touw 
en ‘coudrages’: papier of stof, 
dat bewerkt wordt met naald en 
draad. 
 Nu, meer dan veertig jaar 
later, maakt Lohaus nog steeds 
sculpturen die kenmerken van 
deze eerste interventies in zich 
dragen. Zijn werk is zeer ver-
scheiden, maar tegelijk heel 
consequent. Of het nu gaat om 
tekeningen, aquarellen, werken 
met touw, houten balken, met 
was ingestreken dozen of bron-
zen sculpturen, telkens weer 
getuigt zijn werk van een eco-
nomische en nederige benade-
ring, die uitmondt in een grote 
poëtische zegging. Hoe langer 
je naar dit werk kijkt, hoe meer 
het ontroert. Het is compromis-
loos, teder en eerlijk.
 Het werk van Lohaus kan je 
beschrijven als een reeks van 
besliste incisies, die een eind 
maken aan een tijd van kijken 
en overwegen. De aflopende 
wekker kerft de lucht als een 
beitel. Tegelijk blijven deze in-
cisies huiveren aan de opper-
vlakte. Lohaus werkt met heel 
hard hout, dat zich niet licht 
leent tot bewerking. Zijn in-
scripties zijn minimaal. Soms 
wordt het hout enkel beroerd 
met krijt.

ning van een (alleszins in de 
verbeelding) reusachtig ‘archi-
tecturaal’ ensemble dat Zelfpor-
tret als gebouw heet. Wie deze 
in hermetische afzondering 
verrichte bouwarbeid echter te 
‘zien’ krijgt, zal daarin noch een 
zelfportret, noch een gebouw in 
strikte zin herkennen: in elke 
tentoonstelling wordt ons hoog-
uit een vluchtige glimp van het 
interieur van één kamer in dit 
gebouw gegund, en de bewoner 
van dit complexe netwerk van 
doodse (en vaak haast letterlijk 
door de dood getekende) ruim-
tes en bizarre driedimensionale 
stillevens is een heel andere 
Mark Manders – een volkomen 
fictief, en (het mag me dunkt 
gezegd worden) vrij gestoord, 
manisch en compulsief perso-
nage dan de ongrijpbare Mark 
Manders die, vanuit zijn ate-
lier in de Vlaamse Ardennen, 
gestaag verder tekent aan de 
steeds wisselende contouren 
van het Zelfportret als gebouw.
Het zelfportret als gebouw is 
in zekere zin een plaats waar 
de tijd letterlijk en figuurlijk 
stil is blijven staan. Ten eerste 
omdat Manders zich bij voor-
keur van een haast klassieke, 
figuratieve beeldtaal bedient 
(een stoel is in deze verstilde 
wereld gewoon een stoel, d.w.z. 
een houten zitmeubel – ook al 
is het dan bijvoorbeeld op een 
te kleine schaal uitgevoerd) en 
er een zekere bizarre anachro-

 Door het ondiepe van de in-
scripties, verkrijgt het werk van 
Lohaus iets architecturaals. De 
sculptuur wordt een voorwerp 
met een fascinerende huid, die 
er van dichtbij uitziet als een 
landschap. De bronzen sculptu-
ren zijn architecturale model-
len voor reusachtige formele 
oefeningen, altaren, kapellen, 
hunebedden.
 Tegelijk liggen de grote, 
zware balken als littekens op de 
huid van de aarde.
 U kan deze sculpturen zien 
als peinzende drenkelingen, op 
de bodem geschommeld zoals 
in het gedicht van Rimbaud. U 
kan er ook een verwantschap in 
zien met de coudrages uit 1967: 
gedichten van iemand die ervan 
houdt een oppervlak voorzich-
tig te beroeren. U kan er ook 
naar kijken als naar architectu-
rale voorstellen.

Hans Theys

MARK MANDERS

Sinds het begin van de jaren 
negentig werkt de Nederland-
se kunstenaar Mark Manders 
(°1968 in Volkel) met nimmer 
aflatende systematiek, onver-
moeibare verbeeldingskracht 
en stelselmatige koppigheid 
aan het ontwerp, de aanleg, 
bouw en voortdurende verbou-
wing, uitbreiding en herorde-

nistische charme uit dit idioom 
spreekt – de inclusie van een 
schrijfmachine in de installatie 
die Manders voor de tentoon-
stelling in Leuven ontwikkelde, 
bijvoorbeeld, is wat dit betreft 
dan ook meer dan een louter 
symbolische geste: een laptop 
zou gewoonweg niet kunnen 
bestaan, in dit parallelle univer-
sum. Ten tweede zijn stilstand, 
stasis en stilte meteen ook de 
meest in het oog springende 
esthetische kwaliteiten van 
Manders’ micro- of pluriver-
sum: de dingen (en ik gebruik 
dit woord hier heel bewust als 
spreekwoordelijk tegengestel-
de van loutere ‘objecten’) lijken 
te zijn ingevroren in een staat 
van permanente schijndood, en 
het veelvuldige opduiken van 
poppen, dummies en quasi-fa-
beldieren in zijn werk alludeert 
op een lugubere karaktertrek 
van wat Sigmund Freud, in een 
beroemd essay uit 1919, ‘das 
Unheimliche’ heeft genoemd – 
het morbide gevoel dat wordt 
opgeroepen door de verschij-
ning van een wezen dat diepe 
twijfel zaait omtrent één van 
de zwaarstbewaakte grenzen in 
het mensenleven en de daarom 
verrijzende cultuur, met name 
die tussen leven en dood.
 Over ‘das Unheimliche’ ge-
sproken – betekent ‘Heim’ niet 
juist ‘thuis’, het ‘heem’ uit ons 
eerbiedwaardig vooroorlogs 
Vlaams? ‘Das Unheimliche’ is 

Guy Rombouts, ‘Hemel’ (‘h’ van haarspeld, ‘e’ van elleboog, ‘m’ van meander, ‘e’ van elleboog en ‘l’ van lancet) Foto: Hans Theys
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precies datgene wat het be-
kende en ons vertrouwde – en 
wat is er nu vertrouwder dan 
thuis, het huis dat we met ons 
zelf identificeren, het huis als 
stiekem zelfportret – opnieuw 
vreemd maakt, wat be-vreemdt. 
Dit proces van bevreemding en 
vervreemding (‘defamiliarize-
ring’ in het technische jargon 
van de Russische formalist Vik-
tor Sjklovski, die de term in eer-
ste instantie toepaste op de lite-
ratuur) vormt een fundamenteel 
aspect van Manders’ werkwijze, 
even fundamenteel als het qua-
si-ambachtelijke sculpturale 
handwerk dat de verschillende 
kamers in het Zelfportret als 
gebouw van hem vereisen en 
verlangen – en bevreemding en 
vervreemding zijn in zijn werk 
slechts zonderlinge nieuwe na-
men voor het denken van de 
kunst. Het Zelfportret als ge-
bouw bestaat uit evenveel ka-
mers als gedachten – de kamers 
zijn gedachten, en het gebouw 
dat er uit voortvloeit is niets 
anders dan een Zelfportret van 
het kunstwerk als dusdanig.

Dieter Roelstraete 

PANAMARENKO

°1940 in Antwerpen

Panamarenko: Op een dag, toen 
de Ferro Lusto eens stilgeval-
len was op een krottige planeet, 
hebben we zelfs een oude Tuftuf 
moeten oplappen om nog weg te 
geraken. Een van de kardanische 
ringen van de Ferro Lusto was 
vastgelopen, zodat ze niet meer 
gericht konden worden door de 
hulpmotoren. De kogellagers za-
ten vol zand. Die Tuftuf hadden 
ze daar gewoon achtergelaten. 
Het was nog een oud model met 
zo’n betonnen platform van tien 
meter dik en driehonderd meter 
doorsnede en daarbovenop een 
blikken hangar vol ballen van elk 
een meter doorsnede. Duizen-
den ballen die in een ressort-vor-
mige, naar boven lopende goot 
lagen te wachten zoals in een 
trekbiljart. Op die ballen hadden 
ze met groene verf de woorden 
‘Nuclear Device 20 Kilotons’ ges-
poten, dat konden we nog lezen 
onder het oranje stof. Die ballen 
zatten vast in die goot, maar in 
de Ferro Lusto hadden we altijd 
duizenden kilo’s schapenvet bij, 
dus dat was geen probleem. Na 
een week was heel dat boeltje 
gesmeerd. Kadoem! Het rolde! In 
dat betonnen platform was in het 
midden gewoon een gat van een 
meter dat afgesloten was met 
een groot diafragma dat heel rap 
open en dicht kon. Sjloefsjloef! 
Je had ook een klein reken-
machientje nodig met een inge-
bouwde timer… Onder dat schip 

een streek die in het multina-
tionale Habsburgse rijk van de 
late negentiende eeuw ook met 
de naam Bukovina werd aange-
duid. Grenzen spelen dan ook 
niet zonder reden een belang-
rijke rol in Pasaiko’s idiosyncra-
tische werk, dat slechts zelden 
te zien is in internationale ten-
toonstellingen – de kunstenares 
opereert bewust onder de radar 
van kosmopolitische, snel over-
waaiende hypes en staat bekend 
om haar lage (en daarom des te 
preciezere) productie.
 Oksana Pasaiko’s bekendste 

moest een kuil van twintig meter 
diep gegraven worden. Dat heeft 
nog het langst geduurd, want ni-
emand had veel goesting en het 
was daar heel warm. En dan trok 
er iemand aan een hendel, kwak, 
en dan begon er zo’n bal rom-
melend naar beneden te rollen. 
Woggelwoggelwoggel… Door 
de goot naar beneden, door dat 
gat: Wham! Dat zand spoot naar 
alle kanten gelijk een kolossale 
scheet en dat schip vloog weg al-
sof het naar de horizon gesmeten 
werd. Elke seconde een nieuwe 
bom tot het schip in een ruime 
omloopbaan zat. Bedrich moest 

stichtte uitgeverij voor kunste-
naarsboeken) werd uitgegeven. 
Welke tekst nu juist short en 
sad is blijft onbesproken, maar 
Pasaiko’s voorliefde voor een 
melancholisch conceptualisme 
– de structurele paradox waarop 
veel van haar werken stoelen – 
sprak ook al uit haar deelname 
aan Manifesta 5 in San Sebastian 
in 2005, waar ze een hommage 
(‘Please Don’t Leave Me’) bracht 
aan de Nederlandse treurwilg 
Bas Jan Ader, die ondertussen 
langzamerhand is uitgegroeid 
tot de patroonheilige van wat 
het ‘romantisch conceptualis-
me’ is gaan heten. Ook de titel 
van het lopende project The 
Whole World – Without Me = The 
Whole World (een verwijzing 
naar een bekend werk van de 
in absurdistische, nihilistische 
gebaren grossierende Schotse 
kunstenaar Martin Creed; zijn 
prozaïsche stoïcisme fungeert 
als een soort antipode voor Pa-
saiko’s emotion pictures) wordt 
door een elegische toon van 
pathologische twijfel getekend. 
Het project in kwestie bestaat 
uit een reeks van dubbelzijdige 
postkaarten die op drie nauw-
gezet omschreven manieren 
kunnen worden tentoongesteld: 
in vitrines of op sokkels achter 
glas, aan de muur bevestigd of 
als gratis meeneemexemplaar. 
Behalve door het voornoemde 
stuk zeep worden deze post-
kaarten gesierd door schilderij-
en van Giorgio de Chirico (een 
subtiel ‘gecorrigeerde’ versie 
van diens Mistero e Malincolia 
di una Strada, een gebaar dat 
Salvador Dali’s besnorde – en de 
daarna door Marcel Duchamp 
weer gladgeschoren – Mona 
Lisa in herinnering roept) en 
Piet Mondriaan (Black Square 
on Postcard, een ansichtkaart 
die tussen een houten tafel en 
zijn afgezaagde tafelpoot ge-
klemd zit) en de afbeelding van 
een kunsttand waarin zich een 
minuscuul apparaat bevindt dat 
zes uur lang aan één stuk door 
een piepend geluid produceert 
(A New Tooth for Hans Vaihin-
ger, een verwijzing naar de ge-
lijknamige Duitse filosoof wiens 
hoofdwerk de welluidende titel 
‘Filosofie van het alsof’ droeg). 
The Whole World – Without Me 
= The Whole World oogt als een 
doolhof van associatieve, wis-
pelturige gebaren waarin elke 
claim van artistieke autoriteit 
subtiel wordt ondergraven – tot 
uiteindelijk ook de signatuur 
van Pasaiko zelf dreigt te ver-
dampen en op te lossen, en de 
contouren van haar werk steeds 
moeilijker zichtbaar worden, 
‘als een gelaat van zand bij de 
grens der zee’. 

Dieter Roelstraete

alles berekenen op zijn zakrek-
enmachientje, want een bom die 
niet juist onder het platform ont-
plofte kon alles verwoesten. Dat 
betonnen platform was het schild 
dat de mannen beschermde. 

Hans Theys

OKSANA PASAIKO

Volgens haar online raadpleegba-
re biografie werd Oksana Pasaiko 
in 1982 in Ruthenië geboren – het 
is lang geleden dat een kunste-
naar zichzelf nog identificeerde 
aan de hand van een sinds lang in 
de historische vergetelheid ver-
zandde etniciteit of nationaliteit: 
Ruthenië is de naam van het his-
torische grensgebied tussen de 
westelijke Oekraïne, noord-oost 
Roemenië en de oostelijke uit-
hoeken van Polen en Slovakije, 

werk tot op heden is het toe-
passelijk getitelde ‘Short Sad 
Text’ (based on the borders of 
14 countries), een bescheiden 
sculptuur die bestaat uit twee 
witte stukken zeep waarop in 
totaal veertien specimen men-
selijk haar zijn aangebracht – 
en wel op zodanige wijze dat de 
haren de contouren van even-
zoveel landen uittekenen. Het 
eerste stuk zeep liet Pasaiko 
in 2006 achter in een openbaar 
toilet in Oslo, het tweede stuk – 
in dit geval het feitelijke kunst-
werk (het Noorse exemplaar was 
‘slechts’ een gebruiksvoorwerp) 
– is thans terug te vinden in een 
museale collectie; dit tweede 
stuk prijkt tevens op een post-
kaart die datzelfde jaar door 
ROMA Publications (de door 
vormgever Roger Willems en 
kunstenaar Mark Manders ge-

LEEN PERSOONS

Het werk van Leen Persoons 
(°1979 in Ninove) concentreert 
zich op het spanningsveld tus-
sen ruimte en fysieke aanwezig-
heid. Ze ensceneert ervaringen 
en ontmoetingen die aansporen 
tot reflectie en die ons doen na-
denken bij ervaringen uit ons 
dagelijks leven. Haar werk situ-
eert zich op een crossover van 
sculptuur, architectuur, fotogra-
fie en mise-en-scène waarbij de 
fysieke ervaring een belangrijke 
plaats inneemt. Bij haar ruim-
telijke installaties staat in de 
eerste plaats de vraag centraal 
naar hoe je ruimtes met een 
live aspect kan laten fungeren 
als autonome sculpturen. Is het 
mogelijk om een ruimte te laten 
samenvallen met een personage 
zodat je deze als toeschouwer 
ervaart als een sculptuur? Hier-
bij blijft de vraagstelling hoe 
een mens zich verhoudt t.o.v. 
een ruimte een belangrijk uit-
gangspunt.
 Naar aanleiding van het Mar-
cel Broodthaers project van 
Amusee Vous maakt Persoons 
een nieuwe ruimtelijke instal-
latie. Architecturaal is het uit-
gangspunt de snelbouwstruc-
tuur voor grote gebouwen en 
dubbele ruimtes. In eerste in-
stantie zal de constructie een 
massieve robuuste indruk ge-
ven maar door het gebruik van 
fragiel materiaal en (intern) 
licht zal het een zekere trans-
parantie bewaren. Net als bij 
stil te (1) (2007) zal de getoon-
de ruimte ontdaan worden van 
zijn specifieke functie zodat 
enkel een gestileerde referentie 
rest. Inhoudelijk zal de instal-
latie verder de mogelijkheid 
aftasten om een ruimte een fy-
sische eigenschap mee te geven 
en onderzoeken hoe je via het 
tonen van ruimtes ook mense-
lijke relaties kan uitdrukken.

GUY ROMBOUTS

°1949 in Geel

- Jullie maken vaak kunstwer-
ken die gebaseerd zijn op jullie 
alfabet, het Azart. Wat betekent 
het woord Azart eigenlijk?

Monica Droste: Het betekent na-
tuurlijk AZ-kunst, maar tegelijk 
is het woord ook een oude spel-
lingvorm van het Franse woord 
‘hasard’, dat toeval betekent. 
De vorm van alle talen heeft 
iets toevalligs. Er bestaat geen 
verbinding tussen de vorm van 
een woord en het voorwerp 
waar het woord naar verwijst. 
In het Azart heeft de vorm van 
de letters wel een visuele oor-
sprong. De ‘a’ staat voor angu-
lair, hoekig, en de ‘h’ staat voor 

Droste: Toen ik voor het eerst 
kennis maakte met het alfabet, 
was ik er erg tegen. ‘De mensen 
hebben dat niet nodig,’ zei ik te-
gen Guy. ‘Je wil dat de mensen 
opdrukken… opdringen.’ Toen 
heeft Guy mij geantwoord: ‘Ja, 
dat is zo, maar àlle alfabetten 
worden de mensen en de rea-
liteit willekeurig opgelegd. Ze 
hebben er niets mee te maken. 
Het is zoals een projectie van 
een politieke kaart op een land-
schap.’ Toen ging ik meer na-
denken over woorden en vond 
ik het belangrijk dat elk woord 
in het Azart een gesloten vorm 

haarspeld, bijvoorbeeld. Omdat 
de laatste letter van een woord 
in het Azart weer aansluit bij 
de eerste letter, kunnen we ook 
figuren tekenen, die soms het 
idee van het aangeduide voor-
werp uitdrukken. Je weet nooit 
vooraf welke vorm een woord 
zal opleveren. Soms is het een 
griezelige vorm en denk je dat 
je een monster hebt gemaakt. 
Cancers… (glimlacht) Soms 
moeten we heel lang zoeken om 
een mooie vorm te vinden…

- Een van Guy’s eerste tentoon-
stellingen bestond uit een al-

Droste: Wij proberen onze in-
terpretatie van een woord hel-
derder te maken, maar tegelijk 
wordt het ook romantischer, 
cowboy-achtiger en emotione-
ler.

Hans Theys

FABRICE SAMYN

°1981 in Brussel

Dans ce musée qui retrace 
l’histoire de notre pays dont 
aujourd’hui l’intégrité se voit 
menacé, je propose trois in-
terventions avec une charge 
ludique qui s’espère dans une 
filiation surréaliste donc/mais 
transgénique. Dans le hall 
d’entrée : un « dispositif à vœux 
», un plan d’eau contenant des 
pièces des monnaies ; inspiré 
par celui que cette exposition 
honore, j’opère, jusqu’au sein 
du musée, un déplacement 
d’objet commun pour en ques-
tionner autant sa charge ritu-
alistique que la validité peut-
être arbitraire de celle-ci. Dans 
les escaliers, sur un miroir : 
le mot « HIER », un seul mot 
qui devient poème lorsque lu 
dans notre bilinguisme, ainsi 
ce mot peux s’octroyer le titre 
d’alliance entre l’espace et le 
temps. Dans l’atrium, sur une 
table : un livre d’or à consulter, 
qui se veux interroger : « D’où 
vient-il et jusqu’où le visiteur 
peut-il y laisser sa trace, a-t-il le 
pouvoir d’en faire un document 
de quelque chose ou une œuvre 
de quelqu’un ?»

Fabrice Samyn

WALTER SWENNEN

°1946 in Vorst

In de schilderkunst zou je twee 
benaderingen kunnen onder-
scheiden (niet omdat ze over-
eenstemmen met een werkelijk-
heid, maar omdat ze het denken 
over schilderkunst mogelijk 
maken): ofwel ga je tewerk als 
strateeg, ofwel als tacticus. De 
strateeg vertrekt van een idee 
of een vaststaand beeld; hij 
kent zijn doel, maar hij ontdekt 
nooit iets nieuws. Hij of zij zal 
nooit een schilderij maken en 
altijd een kopiist van beelden 
blijven. De tacticus, daaren-
tegen, accepteert de gedachte 
dat het schilderij hem of haar 
zal moeten ontsnappen om te 
kunnen bestaan. Het schilderij 
ontstaat op het moment dat het 
de bovenhand krijgt en de kun-
stenaar ergens brengt waar hij 
of zij niet wil zijn. De dingen 
ontsporen, er gebeuren zaken 
met lijn, kleur en textuur die 
niemand kon voorzien en de 
kunstenaar is genoopt te reage-

Oksana Pasaiko, ‘Short Sad Text (based on the borders of 14 countries)’

zou zijn, dan zou het een bete-
keniseiland worden en zou je 
jezelf ermee kunnen uitdruk-
ken. Vroeger dacht ik dat woor-
den heel precies waren, maar 
na mijn Azart-ontmoeting be-
sefte ik dat iedereen een eigen 
betekenis hecht aan woorden, 
zodat elk woord een relatieve 
betekenis heeft.

Guy Rombouts: Woorden heb-
ben een vorm. Het zijn beteke-
niscontainers. Het zijn dozen 
of blikken die je kan vullen met 
je eigen geschiedenis.

Droste: Woorden veranderen 
van inhoud.

Rombouts: Dezelfde woorden 
kunnen een verschillende in-
houd hebben. Iedereen vult de 
woorden zelf in.

fabetisch gerangschikte reeks 
van 26 voorwerpen waarvan de 
naam uit drie letters bestond. 
Een aal, een bal, een col, een 
dia, een els, een fez, een gom, 
een hak, een iep, een jas, een 
kam, een lok, een mat, een net, 
een glazen oog, een pil, een rok, 
een sla, een tol, een urn, een 
vla, een wig, een yen en een op 
de vloer geschreven zin. Marc 
Callewaert beschrijft wat er ge-
beurde aan het eind van de ten-
toonstelling: ‘Toen de expositie 
was afgelopen stopte een auto 
voor Ruimte Z, een naakte man 
stapte naar binnen en begon de 
hele boel op te ruimen. Stopte de 
gom in zijn mond, zette de fez 
op, omgordde zich met de rok, 
trok de jas aan, stopte de klei-
nere voorwerpen in de zakken, 
veegde de zin uit, rolde de mat 
op, en verliet het pand beladen 
met hak en tak, urn en vla.’ 

Zin Taylor, ‘Planter and Tree (2nd point of the crystal)’
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ren. De verf is aan het drogen. 
Wat zouden we kunnen doen? 
Hoe kunnen we op een adequa-
te manier reageren op de weer-
barstigheid van de textuur die 
voor onze neus staat? Er moet 
meteen een beslissing genomen 
worden, ook als die inhoudt dat 
we vandaag niets doen. 
 In een filmpje dat ik op You-
tube heb gepubliceerd, ziet u 
Swennen uitleggen hoe een in-
tussen vernietigd schilderij tot 
stand is gekomen. Hij had pas 
een onwennige tekening van 
een schip, die hij had aange-
troffen op een etalageraam, met 
rode verf gekopieerd op een 
blauwe ondergrond, toen hij 
iets wilde wissen. Hij nam snel 
een vod (‘une loque’), sopte het 
rond zijn vinger gewikkelde 
deel ervan in white spirit, en 
begon te wissen. Door de hef-
tigheid van de beweging begon 
het loshangende gedeelte van 
de vod echter te schommelen, 
waardoor het dwarse strepen of 
krassen trok door de pas aange-
brachte tekening. ‘Op het eigen-
ste ogenblik dat je zoiets ziet 
gebeuren,’ vertelt Swennen, 
‘besef je dat het schilderij aan 
het ontstaan is en in één en de-
zelfde beweging zorg je ervoor 
dat de onderkant van de vod op 
de juiste plaatsen soortgelijke, 
vooraf niet te bedenken sporen 
achterlaat.’
 Hierom gaat het dus. Het 
gaat niet om afbeeldingen of om 
‘zuivere’ ideeën. Het gaat over 
een evenwichtsspel op rand van 
de matière, op de plek waar ze 
dreigt om te slaan in een dode 
afbeelding of uitbeelding, in 
een illustratie van een idee. We 
verzetten ons. Het schilderij 
verzet zich. We dromen ervan 
nooit gerecupereerd te worden 
en het specifieke, het anekdoti-
sche of misschien zelfs onszelf 
te redden door middel van een 
‘taal’ met een wisselende vorm, 
die niet berust op conventies, 
zoals elke taal, maar op een ver-
schuiving binnen de conventies, 
een contrapunt, een tegenslag. 
Hans Theys
Cher Hans,
Je suis né en 1946. J’ai rencon-
tré Marcel en 1966. L’histoire 
du public select: j’avais apporté 
des poèmes à Marcel, rue de 
la Reinette. Il en fit lui-même 
la lecture à voix haute. Le pu-
blic se composait de Maria, qui 
épluchait des pommes de terre, 
de Geert (ou Greet ou Gert, j’ai 
oublié), une vieille dame hol-
landaise amie de Maria qui tri-
cotait, de Marie-Puck qui jouait, 
et de moi-même. Plus tard, rue 
de la Pépinière, Marcel a fait lire 
mes poèmes à Marcel Lecomte, 
qui a jugé que tout était bon à 
flanquer au bac, sauf deux vers: 
“notre âme en chantier n’a pas 
fini de reconnaître le visage du 
pillard / et la pluie efface le 

ter discovering an archived in-
vitation for this particular exhi-
bition by Marcel Broodthaers I 
traveled by bike to the address 
indicated on the invite card. 
Beeldhouwersstraat is a rela-
tively non-descript street locat-
ed in the south end of Antwerp. 
A379089, had been replaced 
with a clothing store for chil-
dren and all exterior evidence 
of the apartment’s previous 
identity as an art gallery was 
either obscured or removed 
by the current tenant and/or 
time. In a rather whimsical and 
propositional manor I began in-
vestigating the area this build-
ing occupied. Having arrived 
at this area of the city because 
of an interest in Broodthaers, 
I began looking at and think-
ing about the area in regards 
to Broodthaers; using the artist 
as a theme, or frame, in order 
to interpret and discuss the 
landscape. What I found was 
this: a series of stone planter’s 
forming a diagonal line that 
encroaches upon the street, a 
bronze statue of an eagle fight-
ing a large cat, and the Museum 
of Fine Arts, Antwerp (KMSKA). 
In short, three examples of 
Broodthaers’ visual index were 
made visible through my own 
investigative course: evidence 
of bureaucratic structures (the 
planters), linguistic representa-
tion (the eagle), and the institu-
tion (the KMSKA), all between 
five and one hundred meters 
of Beeldhouwersstraat 46, the 
apartment formally known as 
A379089. 
 “The Crystal Ship” refers to 
the form produced when all 
four points (the apartment, the 
planters, the eagle, and the mu-

nom des saints à mesure que 
j’écris le calendrier”. Il avait rai-
son, Lecomte. Ce sont ces deux 
vers que je devais chuchoter 
à l’oreille des femmes qui en-
traient, lors d’un happêning rue 
de la Pépinière. Voilà, Hans, un 
petit morcau de vérité histori-
que. Je préfère donc ne pas être 
qualifié de “poète”; je suis pein-
tres, & je prends des notes.
ws

ZIN TAYLOR

Zin Taylor was born in Canada 
in 1978.
 “The Crystal Ship” is a jour-
nalistic narrative that approach-
es the visual working practice of 
Marcel Broodthaers as a contex-
tual frame to interpret a series 
of landmarks within an Antwerp 
neighborhood. Within the his-
tory of the late 1960’s Belgian 
art community the Antwerp ad-
dress of Beeldhouwersstraat 46 
was the location of a place cryp-
tically titled A379089, or House 
A. On September 29, 1969 
Marcel Broodthaers presented 
one installment of his museo-
logical displays at this gallery. 
Conceived of as an artist book, 
lecture, and sculptural instal-
lation, “The Crystal Ship” will 
document an exploratory nar-
rative that uses both historical 
and observational information 
as a filter in order to address 
and construct alternate read-
ings for a series of landmarks 
existing at that site.
 In early 2006 I was living in 
Antwerp and in an effort to fa-
miliarize myself with the city I 
conducted a series of daytrips 
to locations of self-interest. Af-

seum) are geographically plot-
ted. The shape these points 
produce represents a re-reading 
of the landscape according to a 
filter; a crystalline form that is a 
visual manifestation document-
ing the process of thought; an 
investigated subject produces 
a propositional object. “The 
Crystal Ship” as the sculptural 
result of a subject’s abstraction 
through my own narrative in-
tention.

Zin Taylor

JOELLE TUERLINCKX

Het werk van Joëlle Tuerlinckx 
(°1958 in Brussel), hoewel vol-
slagen verschillend van het 
werk van Broodthaers, vertoont 
er toch grote overeenkomsten 
mee door de humor, de samen-
hang en de vrijheid.
 ‘Gisteren ben ik bij touw-
slagerij Smits-Henin op zoek 
gegaan naar het garen waar ik 
vroeger “Taille d’homme” mee 
heb geknoopt,’ vertelt Tuer-
linckx. ‘Ik heb een prachtige 
klos gevonden met identiek 
hetzelfde garen. Hoe groot is 
Maurice eigenlijk? Ik zou een 
nieuwe “Taille d’Homme” willen 
knopen op basis van zijn leng-
te… Terwijl ik op zoek was naar 
dat garen stuitte ik ineens op 
elastieken voor onderbroeken. 
Ik heb er een paar gekocht voor 
de grootste maat. Ik denk dat 
ik de lengte van een bepaald 
voorwerp zal aangeven door de 
elastiek over dezelfde afstand 
te kleuren. De elastiek moet 
wel langer zijn dan het voor-
werp, zodat er een wit stuk met 
een toevallige lengte overblijft. 
Daarna span ik de elastiek op 
tussen de zoldering en de vloer 
van een ruimte, zodat de nieu-
we lengte van het voorwerp in 
kwestie wijzigt naargelang van 
de hoogte van de ruimte en de 
mate waarin ik de elastiek op-
span. 
 Ik ben gisteren ook kleu-
renfotokopieën gaan maken. 
De mensen die in die winkel 
werken begrijpen niet hoe het 
mogelijk is dat iemand zoveel 
geld spendeert aan het fotoko-
piëren van idiote voorwerpen 
zoals een stok die in rode verf 
gedompeld is. Toch zien de fo-
tokopieën van die stok er fan-
tastisch uit. De mogelijkheden 
zijn bijna onbeperkt. Op zich 
ziet zo’n fotokopie er al won-
derlijk uit. Je ziet een reproduc-
tie van een voorwerp, maar te-
gelijk zie je ook andere zaken, 
schaduwen en lichteffecten die 
zich voordoen aan de rand van 
het voorwerp. Maar als je alle 
zijden van het voorwerp foto-
kopieert kan je het voorwerp 
ook helemaal namaken. Je kan 
een soort van bouwmodel ma-Walter Swennen (2004) Foto: Hans Theys

ken waardoor anderen je stok 
kunnen reproduceren. Je kan 
papieren replica’s maken in alle 
formaten. Je kan het voorwerp 
uitvergroten en verkleinen. Ik 
ben meteen op zoek gegaan 
naar Tiense suikerklontjes om-
dat ik zin had een grote, papie-
ren suikerklont te maken, maar 
ze verkopen alleen nog klontjes 
met zo’n middenstreep. Dank-
zij die streep weten de consu-
menten waar ze hun klontje 
doormidden kunnen breken. 
Dat is belangrijk, want we leven 
in het tijdperk van het dieet. Al-
les moet licht zijn. De mensen 
doen geen klontjes meer in hun 
koffie, maar halve klontjes. Dan 
ben ik maar op zoek gegaan 
naar zo’n grote, cementen tegel 
waar ze in Brussel de voetpa-
den mee aanleggen. Ik had zin 
om een papieren tegel met een 
oppervlakte van een vierkante 
meter te maken.’

Hans Theys

RAPHAEL VAN LERBERGHE

Avertissement au spectateur : 

S’affranchissant très vite des 
images et des textes qu’il s’ap-
proprie constamment, Raphaël 
Van Lerberghe (°1978, Chimay) 
nous donne à voir des dispo-
sitifs qui reposent le plus sou-
vent sur les rebonds du sens. 
L’artiste apprécie la polysémie 
du phrasé, il excelle dans l’exer-
cice de ces scansions plastiques 
d’images et de textes dont le 
sens se révèle, en toute subtili-
té, au-delà de ce qui est visible. 
L’allusion, l’élision, le report, le 
cadrage, le modèle se combi-
nent sur l’échiquier ; dessins, 
photographies, images trouvées 
et recadrées, tracés transcrits 
ou dessins textuels composent 
l’œuvre, des œuvres, qui comme 
le dirait M.B. « s’inscrivent dans 
le prolongement du langage ». 
Raphaël Van Lerberghe persiste 

dans cette aptitude à énoncer la 
matérialité de la lettre et du si-
gne, ces modalités de l’échange 
qu’il conduit de façon indiciel-
le. Là, sans aucun doute, agit-il 
en toute proximité avec M.B. « 
C’est un exercice de lecture », 
déclarait celui-ci à propos du 
‘Corbeau et du Renard’.
 Point de Corbeau en ce cas, 
mais bien cette « Missa Solem-
nis » de Broodthaers extraite 
des collections de la Province 
de Hainaut que Raphaël Van 
Lerberghe confronte à une carte 
postale, cet autre rituel au so-
leil : « Le Combat de taureaux 
» d’Edouard Manet, conservé 
dans la collection Frick. Une co-
pie de voyage en quelque sorte, 
ou du moins une œuvre peinte 
après le voyage à Madrid. Et 
six dessins textuels se glissent 
dans les marges, report d’une 
contribution récente de l’artiste 
à « Copie de Voyage n°3 ». Six 
phrasés où agissent dames et 

cavaliers, rubans et grelots, où 
s’enfilent dans un précis ballet 
des corps des bagues sur des 
bâtons. C’est assurément dans 
les codes gestuels d’une danse 
de société que s’opèrent tous 
les glissements de sens. 

Jean-Michel Botquin

LE CANCRELAT ET LE BOA

Enfin je vois clair en moi-même. J’ai peur d’être vu.

Je suis un boa,
c’est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un serpent.

LA MOULE

Cette roublarde a évité la moule de la société.
Elle s’est coulée dans le sien propre.
D’autres, ressemblantes, partagent avec elle l’anti-mer.
Elle est parfaite.

ABOUT INTERPRETATION

I would like to draw the attention of those who would 
interpret the work of Marcel Broodthaers to the words 
of a follower of Hypatia in the fifth century:

“One who loves wisdom is obliged to disguise the truth 
in order to have it accepted… There is a strong analogy 
between light and truth just as there is between our 
eyes and intelligence. If the eye suddenly receives too 
much light it is blinded… It is for that reason, I believe, 
that fictions are necessary…”

Critics should not be too certain in attributing thoughts 
to Broodthaers, even when they quote extracts from 
his own words. And too many have tried to fit him in 
the mold of the thought of fashionable theorists. If that 
mold is political it has not fitted his compassion nor 
his realism, if didactic or philosophical it has not been 
able to encompass his simplicity, nor his beauty, nor 
his universality. Broodthaers tried to transmit an ulti-
mate message to a world in danger.

I myself have no master key to his work. Any explana-
tion that I may offer will be equally partial. I can only 
offer the phrase: “L’esprit est la racine de la forme”.

Maria Gilissen
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OVER HET BROODTHAERS-
KABINET IN HET S.M.A.K.

Elk museum voor hedendaagse 
kunst in Vlaanderen wordt geacht 
de eigen collectie te conserveren 
en te tonen. Dit vergt inspannin-
gen op het vlak van conservatie 
en restauratie, archivering en ten-
toonstelling.

De doelstelling van het Brood-
thaers-kabinet is dubbel. Ten 
eerste wil het S.M.A.K. met dit pi-
lootproject doorgaan met een con-
servatiebeleid op het hoogst mo-
gelijke niveau. Ten tweede willen 
we het problematische karakter 
van het verwerven en beheren van 
een collectie door een museum 
voor hedendaagse kunst thema-
tiseren door het creëren van een 
nieuwe presentatievorm en door 
het mogelijk maken en stimule-
ren van onderzoek. Zo mogen we 
zeker niet vergeten dat geen en-
kel Belgisch museum een samen-
hangend geheel van werken van 
Marcel Broodthaers bezit. Altijd 
gaat het om verdwaalde werken, 
die toevallig bij elkaar beland zijn. 
Nooit om volledige tentoonstellin-
gen of installaties die in hun oor-
spronkelijke vorm bewaard zijn 
gebleven.

ACCLIMATISERING

Bij de verbouwing van het huidige 
museum werd het creëren van een 
beheersbare acclimatisering (tem-
peratuur en luchtvochtigheid) niet 
prioritair geacht. Met het Brood-
thaers-kabinet zouden we op een 
bescheiden, maar besliste manier 
een aanvang willen maken met 
een geacclimatiseerd comparti-
ment.

THEMATISERING

Het oeuvre van tal van heden-
daagse kunstenaars kan niet 
meer gezien worden als een line-
aire opeenvolging van autonome 

kunstwerken, waarvan elk afzon-
derlijk deel het gehele oeuvre kan 
vertegenwoordigen, omdat de 
afzonderlijke werken en groepen 
van werken betekenis-netwerken 
vormen. Een van de eerste kun-
stenaars in België die zo’n oeu-
vre heeft opgebouwd is Marcel 
Broodthaers. Niet alleen omdat 
de verschillende sculpturen, schil-
derijen, tekeningen, foto’s, films, 
boeken, teksten en installaties 
naar elkaar verwijzen en daarom 
slechts gedeeltelijk leesbaar zijn 
als ze afzonderlijk benaderd wor-
den, maar ook omdat Broodthaers 
zelf met totaalcomposities werkte 
(bijvoorbeeld ‘Le corbeau et le 
renard’ en ‘Un Jardin d’Hiver’) die 
vrijwel nooit in hun geheel in mu-
sea te zien zijn.

Het doel van het S.M.A.K. is nu de 
werken van Broodthaers die deel 
uitmaken van de collectie én het 
archiefmateriaal waarover zij be-
schikt, voor de toeschouwer toe-
gankelijk te maken in een reeks 
kamers, waarin rond elke sculp-
tuur een visuele geschiedenis van 
de sculptuur wordt opgebouwd. 
Aan de hand van historische fo-
to’s, maquettes en een digitale ca-
talogus wordt geschetst in welke 
context het werk oorspronkelijk 
werd tentoongesteld én op welke 
manier het verbonden is met an-
dere onderdelen van het oeuvre.

Deze benadering wordt niet be-
schouwd als een vervanging voor 
de ideale situatie: namelijk een 
tentoonstelling waarin de werken 
op een horizontale manier met el-
kaar in verband worden gebracht, 
waarbij zoveel mogelijk rekening 
gehouden wordt met de manier 
waarop de kunstenaar zelf met 
zijn oeuvre omging. Wel lijkt het 
ons de best mogelijke benadering 
als we de sculpturen die deel uit-
maken van onze collectie dichter 
bij het publiek willen brengen zon-
der de valse indruk te creëren dat 
ze een volledig beeld krijgen van 

Marcel, Broodthaers, Miroir d’Epoque Régency, 1973 
(Milton Keynes Gallery, januari-maart 2008)  Collectie S.M.A.K.

het oeuvre bij het aanschouwen 
van enkele, weliswaar belangrijke, 
maar toch disparate stukken.

ARCHITECTURALE INGREEP

Voor het creëren van een nieuwe, 
afzonderlijk acclimatiseerbare 
ruimte waarin dit project op een 
autonome en zichtbare manier ge-
stalte zou kunnen krijgen, hebben 
we in samenspraak met de archi-
tect Jan de Vylder geopteerd voor 
een lange smalle ruimte achterin 
het museum. Op deze plaats zou-
den we een nieuw volume willen 
creëren dat, door het creëren van 
een vide, over de gehele hoogte 
zichtbaar zou zijn vanuit de ‘sar-
cofaag’: de achterste, smalle ten-
toonstellingsruimte, waarvan één 
wand zou worden verwijderd.

Het toegevoegde, afzonderlijk te 
beheren volume, zou zich voor-
doen als een drie verdiepingen 
tellend gebouwtje waarvan we 
schijnbaar een doorsnede zouden 
zien, omdat de naar ons toege-
keerde zijde (vrijwel) volledig uit 

glas bestaat. Zo zou een grote 
toonkast tot stand komen met 
een achttal kamertjes, waarin de 
afzonderlijke sculpturen getoond 
kunnen worden in een didactisch-
poëtische en virtuele context. 
(Broodthaers is allicht de eerste 
Belgische kunstenaar die heeft 
gewerkt met toonkasten.) Eén 
kamertje zou een bibliotheek be-
vatten. Een tweede kamer zou ter 
beschikking gesteld worden van 
vorsers, die het werk ter plaatse 
kunnen komen bestuderen, of van 
mensen (wetenschappers of cura-
toren) die door ons worden uitge-
nodigd om te helpen bij de opzet 
van de presentatie.

Het geheel zou zoals gezegd te 
zien zijn vanuit de sarcofaag en 
het beeld creëren van een reus-
achtige toonkast, waarin opnieuw 
verbanden te zien zouden zijn 
tussen de verschillende kunstwer-
ken, maar dan niet langer op een 
reducerende manier.

Hans TheysGrande casserole de moules (chaudron), 1966 Collectie S.M.A.K.

DE VERSCHRIKKELIJK 
KLEINE WERELD VAN DE 
AVANT-GARDE

Door Johan Pas

UN JARDIN D’HIVER (1974)

‘Un Jardin d’Hiver’ is waarschijn-
lijk Marcel Broodthaers’ meest 
bekende installatie. Ze werd voor 
het eerst gerealiseerd voor een 
groeps-tentoonstelling in het Pa-
leis voor Schone Kunsten in Brus-
sel (PSK). Deze baanbrekende 
tentoonstelling zonder titel liep 
van 9 januari tot 3 februari 1974 
en bestond volledig uit site-spe-
cifieke interventies/presentaties. 
Yves Gevaert (°1943), op dat mo-
ment belast met de organisatie 
van tentoonstellingen, had tijdens 
de bezetting van het PSK in 1968 
al kennis gemaakt met Brood-
thaers. Vijf jaar later, in 1973, 
maakt de jonge kunsthistoricus 
een opmerkelijke groepstentoon-
stelling met de meest vooruit-
strevende Belgische kunstenaars 
van het moment: Jacques Char-
lier, Jef Geys, Bernd Lohaus, Guy 
Mees, Panamarenko en Maurice 
Roquet. Broodthaers, die pas op 
de valreep bij deze expo betrok-
ken wordt, laat zijn beruchte 
‘Miroir d’époque Regency’, kort 
daarvoor, ‘op 4 mei 1973’, aan-
geschaft bij een antiquair in het 
PSK, ophangen, vergezeld van 
een blanco boek waarin de be-
zoeker zijn ideeën kwijt kan. 

Een jaar later nodigt Gevaert een 
aantal tenoren van de internati-
onale kunst uit voor een project 
in het PSK. Elke kunstenaar krijgt 
de beschikking over een deel van 
een langwerpige ruimte zodat 
alle werken in elkaars verlengde 
liggen. Volgens Gevaert kreeg de 
hele tentoonstelling haar defini-
tieve vorm in amper twee maan-
den tijd. Alle kunstenaars (met 
uitzondering van On Kawara die 
zich beperkt tot het versturen 
van een aantal telegrams met de 
mededeling I am still alive) ko-
men hun werk zelf opstellen. De 
Amerikaanse minimalist Carl An-
dre installeert ‘Copper Cardinal’, 
een langwerpige floor piece in 

spiegelend koper. De Franse kun-
stenaar Daniel Buren vervangt 
de witte vellum aan het plafond 
door een gestreepte peinture ho-
rizontale die het grootste deel 
van de tentoonstellingsruimte 
overspant. De Engelse concept-
kunstenaar Victor Burgin toont 
een reeks conceptuele tekst- en 
fotowerken. De Engelse per-
formers Gilbert & George zijn 
vertegenwoordigd met twee 
antropomorfe fotocomposities. 
Van de Japanner On Kawara is 
er een reeks date paintings uit 
1972 (bij wijze van uitzondering 
op het concept geleend van het 
Kunstmuseum Basel). De Britse 
landartist Richard Long legt een 
diagonaal kruis van dennennaal-
den en dennenappels op de vloer 
(‘Pine Needles’). De Duitse schil-
der Gerhard Richter is aanwezig 
met vier monumentale, abstracte 
tableaus, opgebouwd uit ‘1024 
kleuren in vier permutaties’. 

Marcel Broodthaers realiseert het 
‘decor’ ‘Un Jardin d’Hiver.’ Daar-
naast wordt elke dag de 35 mm 
film ‘Un film de Charles Baudelai-
re (Carte politique du monde)’ uit 
1970 vertoond in Cinéma Aren-
berg. Met ‘Un Jardin d’Hiver’ voor-
ziet Broodthaers de banale witte 
zaal aan het einde van het par-
cours (om die reden bewust door 
hem gekozen) van een aantal re-
kwisieten: 36 palmboompjes, 16 
roodgroene vouwstoeltjes, twee 
platte eiken vitrinekasten, een 
monitor op een zwarte sokkel 
met erbovenop een videocamera 
(die de ruimte filmt) en zes inge-
lijste fotografische reproducties 
van 19de eeuwse gravures met 
exotische dieren. In vergelijking 
met de minimalistische bijdra-
gen van de andere kunstenaars 
moet deze 19de eeuwse ensce-
nering een theatrale indruk ge-
maakt hebben. Broodthaers zou 
de reproducties zelf meebrengen 
uit Londen terwijl Gevaert zorgt 
voor de rest. Deze herinnert zich 
dat ze bijzonder lang gewerkt 
hebben om de installatie op punt 
te krijgen. Daarbij liep niet alles 
van een leien dakje. Tegen een 
wand ligt een opgerolde rode lo-
per. Die moest aanvankelijk uit-

gerold worden voor de eigenlijke 
installatie, maar Carl Andre er-
vaart dat als een bedreiging van 
zijn floor sculpture en uit zijn be-
zwaren. In de ene vitrine liggen 
de originele 19de-eeuwse gra-
vures, in de andere vier tentoon-
stellingscatalogi, opengeslagen 
op de bladzijden met de bijdrage 
van Broodthaers. 

Die catalogus, een sober wit 
boekje dat ontworpen werd door 
Maurice Roquet, sluit perfect aan 
bij de onderkoelde kwaliteit van 
de tentoonstelling. Volledig in 
tune met de internationale con-
ceptualistische voorbeelden be-
vat de publicatie een originele en 
onuitgegeven bijdrage van elke 
deelnemer, al of niet in verband 
met het tentoongestelde werk. 
Broodthaers’ bijdrage bestaat uit 
8 bladzijden, overgenomen uit 
een Engelse typografische fonds-
catalogus, met als typevoorbeeld 
de zinsnede: The art of fine prin-
ting is to arrange type so as to 
produce a graceful and orderly 
page that puts no strain on the 
eye. Op de voorlaatste pagina re-
produceert hij een uitnodigings-
kaart voor Un Jardin d’Hiver. (Kort 
daarop publiceert Gevaert samen 
met de Londense Petersburg 
Press een bibliofiele editie op 
150 exemplaren van Broodthaers’ 
kunstenaarspagina’s.) Tijdens de 
tentoonstelling leidt Broodthaers 
een kameel (voor hem een sym-
bool van schoonheid en het ‘uit-
blijven van communicatie’) van 
de Antwerpse dierentuin rond in 
de hall van het PSK. De film van 
deze gebeurtenis wordt getoond 
op het scherm in de installatie. Bij 
de installatie schreef Broodthaers 
een korte tekst, die gestencild ter 
beschikking ligt van het publiek 
(vertaling van de auteur):

EEN WINTERTUIN

Het zou een A.B.C.D.F… zijn van 
het vermaak, een
kunst van het vermaak.

…G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.
W.X.Y.Z… 
Om te vergeten.
Om te slapen, ontspannen, wel-
denkend.
Nieuwe horizonten tekenen zich 
af. Ik zie
nieuwe horizonten op mij toeko-
men en de hoop op een ander
alfabet (zie catalogus).
Geschreven te Brussel, op 7.1.74 
naar aanleiding van
een groepstentoonstelling in het 
Paleis voor Schone Kunsten 
waaraan ik deelneem met deze 
tuin.

Marcel Broodthaers

In een interview met criticus 
Freddy De Vree legt Broodthaers 
uit wat hij daarmee bedoelt:

“Het is een tekst waarmee ik me 
wil afzetten tegen een aantal 
ideeën en theorieën die thans 
opgeld maken in de kunstwereld, 
maar het is een vrij moeilijke, vrij 
niet-communicatieve tekst. Al-
les lijkt te verlopen in kringen, 
en laat mij vooropstellen dat ik 
akkoord ga met wat hier wordt 
tentoongesteld, de koperen lo-
per van Carl Andre, het baldakijn 
van Buren, de vlakke sculptuur 
van Richard Long, het kleurenal-
fabet van Richter, enz., wanneer 
ik dit tentoongestelde geheel 
vergelijk met het geheel van de 
traditionele kunst zoals ze zich 
manifesteert (en zoals ze wordt 
aangemoedigd) in dit land. Zo 
gezien, vallen de nuances weg 
tussen de exposanten hier en het 
monument van laissez-faire dat 
elke maatschappij opricht met 
de kunst die zij assimileert en tot 
bouwsteen maakt van de staat, 
en zodoende gelijkschakelt met 
gevangenissen en hospitalen. 
Maar de nuances waarop ik doel 
in mijn tekst… verwijzen naar 
de kleine nuances van de andere 
kunstenaars binnen die kleine, 
verschrikkelijk kleine wereld 
van de avant-garde. Maar hoe 
kleiner die wereld, hoe duidelij-

Un Jardin d’Hiver, 1974 (detail met monitor op de achtergrond)

Un Jardin d’Hiver, 1974 (detail)
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Armoire à charbon, 1966  KMSK, BRussel
289 Coquiles d’œufs, 1966 Collectie S.M.A.K. Foto: Dirk Pauwels

de dichter al eerder verzen met 
gekleurd glazuurpapier bedekt, 
waardoor die onleesbaar werden. 
Door nu de resterende bundels 
als materiaal voor een object te 
gebruiken, trekt hij deze hande-
ling tot zijn uiterste consequentie 
door: de inhoud van de bundel is 
volkomen ontoegankelijk gewor-
den. Daar lijkt de toeschouwer 
zich niet aan te storen, stelt de 
auteur vast: ‘Mais à ma surprise, 
la reaction de celui-ci fut tout au-
tre que celle que j’imaginais… 
il perçut l’objet ou comme une 
expression artistique ou comme 
une curiosité… Aucun n’eut la cu-
riosité du texte.’

Een vrij onbekend werk uit 1964, 
te zien in een folder van de Ga-
lerie Saint-Laurent, bestaat uit 
een hoeveelheid gips in de vorm 
van een oesterschelp, waarin één 

grotere, zilverkleurige bal en een 
reeks kleinere plastic balletjes 
geïntegreerd zijn. De titel van het 
werk luidt ‘Huitre malade d’une 
perle’. Misschien refereren ook de 
parelmoerroze ballen van ‘Pense-
Bête’ aan oesterparels. Waardoor 
het werk in zijn geheel anders 
geïnterpreteerd zou kunnen wor-
den: het gips als het schuim van 
de branding, die boeken en pa-
rels met zich meevoert.

‘Pense-Bête’ markeert, themati-
seert het precieze moment waar-
op de dichter Marcel Broodthaers 
beeldend kunstenaar wordt. In 
die zin wordt dit object, zoals 
de kunstenaar zelf in een inter-
view tien jaar na dato aangeeft, 
terecht als zijn allereerste ‘pro-
position artistique’ beschouwd 
– ook al getuigt ‘La Clef de 
l’Horloge’, de film die hij in 1957 

Pense-BÊte, 44 jaar Later

Door Frank Maes
 
“Ce que c’est ? En fait, des objets.” 
Zo besluit Marcel Broodthaers de 
tekst voor de uitnodiging van 
zijn allereerste solotentoonstel-
ling, in de Brusselse Galerie Saint-
Laurent, juli 1964. 

‘Pense-Bête’ is een van de ten-
toongestelde ‘objecten’. Een vijf-
tigtal identieke, dunne boeken, 
met op de zwarte cover in grijze 
letters het woord “Pense-Bête”, 
zijn op een vezelplaat geplaatst. 
De plaat is met koningsblauwe 
inkt geïmpregneerd. De boeken 
zijn gedeeltelijk in krantenpa-
pier gewikkeld, en door middel 
van een flinke klodder gips op de 
plaat gefixeerd. De gipsmaterie 
bevat daarnaast nog een aantal 
voorwerpen. Het meest in het 
oog springende is een blinkende 
plastic bal, parelmoerroze van 
kleur en zo groot als een kleine 
voetbal of flink uit de kluiten 
gewassen kerstbal, die aan één 
kant de bijeengepakte boeken 
flankeert. Aan de andere zijde 
loopt het gips uit in een soort 
‘staart’, waarvan het uiteinde ge-
markeerd wordt door een – even-
eens met gips gevuld – kippenei. 
Discreter zijn een kleiner balletje, 
en de afdruk van een ei, die zich 
als een negatieve, met blauwe 
inkt gekleurde, holle vorm in de 
witte materie aftekent.

Het woord ‘Pense-Bête’ is Frans 
voor ‘geheugensteuntje’. In de 
dichtbundel passeren tal van 
dieren de revue, geïnspireerd 
door de fabels van Jean de La 
Fontaine, dierenverhalen die de 
maatschappij weerspiegelen. 
In Broodthaers’ versie worden 
alle verhalen of beschrijvingen 
evenwel zodanig verdicht, ge-
condenseerd en bijgeslepen, dat 
een beperkt aantal hermetische, 
enigmatische verzen overblijft, 
die niet op een eenduidige wijze 
gelezen kunnen worden. Boven-
dien zijn de verzen, zoals voor 
het eerst gebeurde in Stéphane 
Mallarmés postuum uitgegeven 
dichtbundel ‘Un coup de dés ja-
mais n’abolira le hasard’ (1897), 
vaak op zo’n manier over de 
bladspiegel verspreid, dat ook de 
visuele verschijning en materiële 
eigenschappen van woorden, let-
ters, leestekens een rol begin-
nen te spelen. Deze werkwijze 
is zowel confronterend – ze cre-
eert vragen, onduidelijkheden, 
verwarring – als bevrijdend: ze 
genereert nieuwe, mogelijke ver-
bindingen en betekenissen. 

De vierenveertig boeken zijn de 
resterende, onverkochte exem-
plaren van de dichtbundel die 
Broodthaers eerder dat jaar in 
eigen beheer uitgegeven heeft. 
In de meeste exemplaren had 

over het werk van Kurt Schwit-
ters maakte, reeds van een rijke 
beeldende visie, en dateren een 
aantal objecten al van 1963. Dit 
verklaart ook waarom dit werk 
zo nauw verbonden blijft met de 
al vernoemde, vaak geciteerde 
uitnodigingstekst van zijn eerste 
tentoonstelling, die, met uitzon-
dering van de al geciteerde laat-
ste zinnen, als volgt klinkt: ‘Moi 
aussi, je me suis demandé si je ne 
pouvais pas vendre quelque cho-
se et réussir dans la vie. Cela fait 
un moment déjà que je ne suis 
bon à rien. Je suis âgé de quaran-
te ans… L’idée enfin d’inventer 
quelque chose d’insincère me 
traversa l’esprit et je me suis 
mis aussitôt au travail. Au bout 
de trois mois je montrai ma pro-
duction à Ph. Edouard Toussaint 
le propriétaire de la Galerie Saint-
Laurent. “Mais, c’est de l’art,” dit-
il, “et j’exposerais volontiers tout 
çà.” “D’accord,” lui répondis-je. Si 
je vends quelque chose il pren-
dra 30%. Ce sont, paraît-il des 
conditions normales, certaines 
galleries prenant 75%.’ 
 Het intrigerende woord ‘in-
sincère’ kan verwijzen naar de 
commerciële belangen die de 
waarde en betekenis van een 
beeldend kunstwerk in grote 
mate kunnen bepalen. Het kan 
tevens geïnterpreteerd worden 
als een verwijzing naar de alou-
de, in vele religies terugkerende 
tegenstelling: de waarheid van 
het Woord versus de altijd te 
wantrouwen, verleidelijke leugen 
van het beeld. 

Uit bovenstaand citaat blijkt de 
scherpe, kritische blik waarmee 
Marcel Broodthaers de wereld van 
de beeldende kunst benadert. Hij 
pleegt zich niet voor niets wel 
eens met de adelaar te identifi-
ceren. Dit dier symboliseert ook 
het quasi goddelijke, panora-
mische, imperiale gezichtspunt 
dat de westerse mens zich in de 
loop van de moderniteit eigen 
gemaakt heeft – en tevens de on-
overbrugbare afstand tot natuur, 
mens, dier of ding die daaruit 
voortgevloeid is, en structureel 
verankerd zit in de leegte van de 
tekens waarmee we de wereld 
voorstellen. 

‘O mélancolie, aigre château des 
aigles’ is een vers dat voor het 
eerst in 1947 opduikt, en dat 
vervolgens een centrale plaats 
in zijn oeuvre zal blijven inne-
men. In schijnbare tegenspraak 
hiermee is echter evengoed vast 
te stellen dat Broodthaers zich 
nooit buiten de maatschappe-
lijke actualiteit, de mechanismen 
van de kunstwereld, de taal of de 
anekdotiek van alledag plaatst, 
maar er zich integendeel met een 
speelse ernst of ernstige humor 
in beweegt en ermee omgaat. 
Zijn werk bevat heel vaak dingen 
uit zijn onmiddellijke omgeving 

ker het zicht dat je krijgt op de 
evenementen, hoe duidelijker je 
je kunt uitspreken met die avant-
garde als megafoon, zo je wil. Op 
paradoxale wijze fungeert zo’n 
bekrompen wereld dus op een 
heel efficiënte manier.”

De wintertuin als het zelfgecre-
eerde getto van de avant-garde? 
Misschien niet eens zo gek in het 
licht van de economische en so-
ciale crisis van 1974. Hetzelfde 
jaar nog zal Broodthaers ook de 
andere zalen van het PSK inpal-
men met de solotentoonstel-
ling Catalogue-Catalogus (27.9 
- 3.11.1974), waar onder meer 
een tweede, licht gewijzigde ver-
sie van ‘Un Jardin d’Hiver’ te zien 
zal zijn. Yves Gevaert zal Marcel 
Broodthaers helpen met het rea-
liseren van de begeleidende pu-
blicatie. Wanneer de kosten daar-
van de pan uitswingen, brengt 
dat de tentoonstellingsmaker in 
aanvaring met de nieuwe direc-
teur-generaal van het PSK, Ka-
rel Geirlandt. Niet lang daarna 
neemt Gevaert ontslag om zich 
volledig op het uitgeven van kun-
stenaarsboeken toe te leggen. 
Marcel Broodthaers, wiens werk 
na 1974 internationale erken-
ning begint te genieten, overlijdt 
twee jaar later. 

Antwerpen-Ekeren, juli 2008

Bronnen:

Gesprek met Yves Gevaert, Brus-
sel, 7.2.2008
Freddy De Vree, Marcel Brood-
thaers, Marcel Broodthaers, Man-
teau Marginaal, z.d., z.p.
Marcel Broodthaers, Galerie Na-
tional du Jeu de Paume, Paris, 
1991
Carl Andre/Marcel Broodthaers/
Daniel Buren/Victor Burgin/
Gilbert&George/On Kawara/Ri-
chard Long/Gerhard Richter, Pa-
leis voor Schone Kunsten, Brus-
sel, 1974

Deze kolom: Stills uit de film 
‘Un jardin d’Hiver’, 1974.

Deze krant werd vormgegeven door Hans Theys, van wie onlangs het boek ‘Flower Power. Kunst in België na 2015’ is verschenen: 
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– bijvoorbeeld de boeken, de 
ballen, het ei in ‘Pense-Bête’. Dat 
heeft zowel met feitelijk geld-
gebrek te maken, als met het 
gegeven dat deze vanuit econo-
misch oogpunt vaak nagenoeg 
waardeloze dingen in zekere zin 
aan de vervreemding van het ka-
pitalisme, dat elk ding tot zijn 
geldwaarde reduceert, ontsnapt 
zijn, en hun betekenis ontlenen 
aan de rol die ze in het dagelijkse 
leven spelen. De anekdotiek die 
Broodthaers in veel werken in-
tegreert, verhindert bovendien 
dat die van buiten- of bovenaf 
tot een vorm of concept geredu-
ceerd zouden kunnen worden. 
Ook de nauwkeurige zorgzaam-
heid en subtiliteit waarvan zijn 
werk getuigt, geven blijk van een 
nabijheid tot de taal, de dingen 
en het leven, die, in verhouding 
tot zijn scherpe maatschappelij-
ke ‘diagnose’, misschien wel als 
een vorm van liefdevolle verple-
ging beschouwd kan worden.

‘Pense-Bête’ is een krachtige, 
veelkantige metafoor die deze 

ogenschijnlijk tegengestelde as-
pecten op exemplarische wijze 
in zich verenigt. Het Griekse ‘me-
tapherein’ betekent transport, 
overdragen. Atheners nemen 
‘metaphorai’ – een bus, een trein 
– om zich te verplaatsen. De me-
tafoor combineert elementen 
uit twee of meer verschillende, 
ogenschijnlijk niet-compatibele 
betekenisvelden. Ze markeert als 
een grenspaal de feitelijke limiet 
tussen woord en beeld, materie 
en idee, cultuur en natuur, het 
vertrouwde en het vreemde, het 
aan- en het afwezige, het begrij-
pelijke en het onbevattelijke, en 
fungeert tegelijk als voertuig of 
wegwijzer, die de ontmoetingen 
en het verkeer tussen die vel-
den regelt en mogelijk maakt. 
De uiteindelijke identiteit en be-
tekeniswerking van de metafoor 
is fundamenteel afhankelijk van 
de precieze positie in de omvat-
tende context. Ze kan bijgevolg 
nooit een definitieve, universele 
betekenis bezitten. Ze wil de 
wereld vatten in haar complexi-
teit, maar blijft anderzijds altijd 

een metafoor, een model van de 
wereld, een artificiële, toevallige 
assemblage die nooit helemaal 
loskomt van de persoonlijke blik 
van haar schepper; ze bevindt 
zich altijd in de spanningsver-
houding tussen het individuele 
en het collectieve.

Met ‘Pense-Bête’ werpt de dich-
ter-kunstenaar een hindernis op. 
De inhoud van de dichtbundels 
wordt aan de macht van de blik, 
die naar overzicht en transparan-
tie streeft, onthouden. Zoals een 
personage dat zijn rug naar de 
kijker toekeert. 

Precies deze afgrenzing, en de 
resulterende blinde vlek, creëren 
een ruimte van mogelijkheden 
voor de verbeelding – of het ge-
heugen – van de toeschouwer. 
Door het in elkaar knutselen van 
een veelkantig object, creëert 
Marcel Broodthaers een caleido-
scopische ruimte. Een ruimte die 
je nooit kan overzien, waarin je 
blijft bewegen.

Maart 2008

‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’, 1969
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